ਪੇਸ਼ੰਟ ਅਡਵਾਈਸ ਐ ਂਡ
ਲਿਏਜ਼ਨ ਸਰਲਵਸ (PALS)
ਮਰੀਜ ਼ਾਂ, ਰਰਸ਼ਤੇਦ ਰ ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭ ਲ
ਕਰਨ ਵ ਰਲਆ਼ਾਂ ਲਈ ਮਦਦ

ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼, ਦੇਖਭਾਿ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਰੌਇਿ ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ NHS
ਂ ਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਲਵੱਚ ਆ ਰਹੇ ਲਵਲਜ਼ਟਰ ਵਜੋਂ, ਲਕਸੇ ਵੀ ਮਦਦ
ਫਾਉਡੇ
ਲਜਸਦੀ ਤੁ ਹਾਨੰ ਿੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
PALS ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਲਹਿੀ ਥਾਂ ਹੈ।
PALS ਕੀ ਹੈ?
PALS ਇੱਕ ਤ ਲਮੇਲ ਸੇਵ ਹੈ, ਜੋ ਤੁ ਹ ਡੀ ਪੁੱਛ-ਰ ੱਛ ਲਈ ਜਵ ਬ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰ ਉਣ ਲਈ ਵ ਰਡ ਼ਾਂ
ਅਤੇ ਰਵਭ

਼ਾਂ ਨ ਲ

ੱਲਬ ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਵੱਚ ਕਰਲਰਨਸ਼ੀਅਨ ਜ ਼ਾਂ ਕਰਲਰਨਕਲ ਪਰਸ਼ ਸਨੀ ਟੀਮ ਼ਾਂ

(CATs) ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰਸੱਰਿਆ਼ਾਂ ਤੁ ਹ ਡੇ ਨ ਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਹਣ ਸ਼ ਰਮਲ ਹੁੂੰਦ ਹੈ।
ਅਸੀ ਼ਾਂ ਇਸ ਬ ਰੇ ਤੁ ਹ ਡੇ ਨ ਲ ਰਵਚ ਰ-ਚਰਚ ਕਰ ਼ਾਂ ੇ।
ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਰਜਹਨ ਼ਾਂ ਨ ਲ PALS ਮਰੀਜ ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨ ਼ਾਂ ਦੇ ਰਰਸ਼ਤੇਦ ਰ ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
PALS ਤੁ ਹ ਡੀ ਮਦਦ ਰਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਕੁਝ ਉਦ ਹਰਣ ਇੱਥੇ ਰਦੱਤੇ

ਏ ਹਨ:

• ਜੇ ਹੋਣ ਵ ਲੀ ਸਰਜਰੀ ਜ ਼ਾਂ ਅਮਲ ਬ ਰੇ ਤੁ ਹ ਡ ਸੁਆਲ ਹੈ;
• ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਇਲ ਜ ਨ ਲ ਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਜੋ ਤੁ ਹ ਡ ਜ ਼ਾਂ ਤੁ ਹ ਡੇ ਰਕਸੇ ਨਜਦੀਕੀ ਦ ਕੀਤ ਜ ਰਰਹ ਹੈ;
• ਜੇ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਮਰੀਜ ਨੇ ਹਸਪਤ ਲ ਛੱਡਣ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਹੈ ਰਕ ਅੱ ੇ ਕੀ ਹੋਣ
ਹੈ;

• ਹੁਣੇ ਰਜਹੇ ਮਰੇ ਆਪਣੇ ਰਰਸ਼ਤੇਦ ਰ ਨੂੰ ਰਮਲੀ ਦੇਖਭ ਲ ਬ ਰੇ, ਜੇ ਤੁ ਹ ਡੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਹਨ।
PALS ਦ ਉਦੇਸ਼ 5 ਕੂੰਮਕ ਜੀ ਰਦਨ ਼ਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਤੁ ਹ ਡੀ ਪੁੱਛ-ਰ ੱਛ ਦ ਜਵ ਬ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਨ
ਹੋਏ

। ਕਈ ਵ ਰੀ, ਇਸ ਨ ਲੋਂ ਵੱਿ ਸਮ ਼ਾਂ ਲੱ

ਸਕਦ ਹੈ, ਰਕਉਰ਼ਾਂ ਕ ਅਸਲ ਰਵੱਚ ਸ ਨੂੰ ਜਵ ਬ ਪਤ

ਲ ਉਣ ਰਵੱਚ ਵੱਿ ਸਮ ਼ਾਂ ਚ ਹੀਦ ਹੈ ਜ ਼ਾਂ ਰਕਉਰ਼ਾਂ ਕ ਪੁੱਛਰ ੱਛ ਵੱਿ ਪੇਚੀਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਼ਾਂ ਤੁ ਹ ਡੇ ਨ ਲ
ਪਰਹਲੀ ਵ ਰੀ

ੱਲ ਕਰਦੇ ਹ ਼ਾਂ, ਤ ਼ਾਂ ਅਸੀ ਼ਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁ ਹ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕ ਼ਾਂ ੇ ਜੇ ਤੁ ਹ ਡੇ ਸੁਆਲ ਦ

ਜਵ ਬ ਦੇਣ ਰਵੱਚ ਥੋੜ੍ਹ ਵੱਿ ਸਮ ਼ਾਂ ਲੱ ੇ
ਏ ਨ ਲੋਂ ਵੱਿ ਸਮ ਼ਾਂ ਲੱ

। ਰਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ ਼ਾਂ ਨ ਲ, ਜੇ ਸ ਨੂੰ ਲੱ ਦ ਹੈ ਰਕ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ

ਰਰਹ ਹੈ, ਤ ਼ਾਂ ਤੁ ਹ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਸੀ ਼ਾਂ ਤੁ ਹ ਡੇ ਨ ਲ ਸੂੰਪਰਕ ਰਵੱਚ

ਰਹ ਼ਾਂ ੇ। ਅਸੀ ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਵਿੀਆ ਕਰਨ ਚ ਹੁੂੰਦੇ ਹ ਼ਾਂ, ਰਜਸ ਨ ਲ ਅਸੀ ਼ਾਂ ਤੁ ਹ ਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ।

PALS ਨਾਿ ਲਕਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ
ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਸ ਡੇ ਨ ਲ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਈਮੇਲ, ਰਚੱਠੀ ਰ ਹੀ ਼ਾਂ ਜ ਼ਾਂ ਸ ਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਵੱਚ ਆਕੇ ਸੂੰਪਰਕ (ਤੁ ਹ ਨੂੰ
ਮੁਲ ਕ ਤ ਦ ਸਮ ਼ਾਂ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਹੈ) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸ ਡ ਦਫ਼ਤਰ ਸੋਮਵ ਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵ ਰ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ-ਸ਼ ਮੀ ਼ਾਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਹਦ ਹੈ।
ਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰਬਰ ‘ਤੇ ਕ ੱਲ ਕਰੋ: 0118 322 8338
ਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: pals@royalberkshire.nhs.uk
ਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਰਲਖੋ: PALS, Main Entrance, Level 2,
Royal Berkshire Hospital, Craven Road, Reading RG1 5AN
ਜੇ ਤੁ ਹ ਡੀ ਰਚੂੰਤ ਵੱਿ ਪੇਚੀਦ ਹੈ, ਤ ਼ਾਂ ਅਸੀ ਼ਾਂ ਤੁ ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਬ ਰੇ ਸ ਨੂੰ ਰਲਖਤ ਰਵੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਹ
ਸਕਦੇ ਹ ਼ਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਹਲ ਼ਾਂ ਤੁ ਹ ਡੇ ਨ ਲ ਇਸ ਬ ਰੇ ਰਵਚ ਰ-ਚਰਚ ਕਰਕੇ ਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ੀ ਅਤੇ ਜੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਰਲਖਤ ਰਵੱਚ ਦੇਣ ਪੈਂਦ ਹੈ, ਤ ਼ਾਂ ਅਸੀ ਼ਾਂ ਤੁ ਹ ਨੂੰ ਸਲ ਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ ਼ਾਂ ਜ ਼ਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਅਰਜਹ ਹੈ
ਜੋ ਅਸੀ ਼ਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ।਼ਾਂ

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਵਾਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਸ ਰੇ ਮਰੀਜ ਼ਾਂ, ਉਹਨ ਼ਾਂ ਦੇ ਰਰਸ਼ਤੇਦ ਰ ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭ ਲ ਕਰਨ ਵ ਰਲਆ਼ਾਂ ਨੂੰ ੁ ਪਤ ਸੇਵ ਦੇਣ ਵ ਲੇ
PALS ਰਵੱਚ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟ ਫ਼ ਨੂੰ ਰੌਇਲ ਬਰਕਸ਼ ਇਰ ਹਸਪਤ ਲ ਵਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰਰਖਆ
ਰ ਆ ਹੈ। ਅਸੀ ਼ਾਂ ਤੁ ਹ ਡੀ ੱਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਹ ;਼ਾਂ ਪਰ ਅਸੀ ਼ਾਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵ ਲੀ
ਸੇਵ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਹ ਼ਾਂ। ਜੇ ਤੁ ਹ ਨੂੰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਸਬੂੰਿੀ ਸਹ ਇਤ ਚ ਹੀਦੀ ਹੈ, ਤ ਼ਾਂ ਰਕਰਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ
ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ:
ਹੈਲਥਵ ਚ ਰੀਰਡੂੰ (Healthwatch Reading)
3rd Floor Reading Central Library,
Abbey Square
Reading RG1 3BQ
0118 937 2295
info@healthwatchreading.co.uk

ਹੈਲਥਵ ਚ ਵੋਰਕੂੰਘਮ (Healthwatch
Wokingham)
Town Hall, Market Place
Wokingham RG40 1AS
0118 418 1418
enquiries@healthwatchwokingham.co.uk

ਹੈਲਥਵ ਚ ਵੈਸਟ ਬਰਕਸ਼ ਇਰ
(Healthwatch West Berkshire)
Broadway House, 4-8 The
Broadway, Northbrook Street
Newbury RG14 1BA
01635 886 210
contact@healthwatchwestberks.org.uk

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਇਹਨ ਼ਾਂ ਕੌਂਸਲ ਼ਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਹੋ, ਤ ਼ਾਂ
ਰਕਰਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ:
ਰਦ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪੀਪਲ (The Advocacy
People)
PO Box 375, Hastings TN34 9HU
0330 440 9000
info@theadvocacypeople.org.uk

ਰਸਮੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ
ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਫ਼ੈਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ PALS ਤੁ ਹ ਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦ ਅਤੇ ਰਕ ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ
ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਰਸ਼ਕ ਇਤ ਕਰਨ ਚ ਹੁੂੰਦੇ ਹੋ। ਜ ਼ਾਂ ਅਸੀ ਼ਾਂ ਸਲ ਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ ਼ਾਂ ਰਕ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਰਸ਼ਕ ਇਤ
ਵਜੋਂ ਤੁ ਹ ਡੀ ਪੁੱਛਰ ੱਛ ਨੂੰ ਵਿੀਆ ਢੂੰ ਨ ਲ ਸੁਲਝ ਇਆ ਜ ਏ । ਇਸ ਬ ਰੇ ਰਵਚ ਰ-ਚਰਚ ਕਰਕੇ
ਅਤੇ ਸਲ ਹ ਦੇਕੇ PALS ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਰਸ਼ਕ ਇਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਚੂੰਤ ਵ ਼ਾਂ ਬ ਰੇ ਤੁ ਹ ਨੂੰ ਰਲਖਤ ਰਵੱਚ ਦੇਣ ਪਏ (ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਇੂੰਜ
ਪਰਹਲ ਼ਾਂ ਹੀ PALS ਰ ਹੀ ਼ਾਂ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਕੀਤ )। ਇੂੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਼ਾਂ ਰਦੱਤੇ ਏ ਅਨੁ ਸ ਰ ਹਨ:
ਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: complaints@royalberkshire.nhs.uk
ਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਰਲਖੋ: Complaints, Main Entrance, Level 2, Royal
Berkshire Hospital, Craven Road, Reading, RG1 5AN
0118 322 8338 ‘ਤੇ ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਰਸ਼ਕ ਇਤ ਼ਾਂ ਸਬੂੰਿੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕ ੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਰਸ਼ਕ ਇਤ ਼ਾਂ ਸਬੂੰਿੀ ਟੀਮ ਤੁ ਹ ਡੀ ਰਸ਼ਕ ਇਤ ਪਰਵ ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸੱਰਿਆ਼ਾਂ ਤੁ ਹ ਡੇ ਨ ਲ ਸੂੰਪਰਕ
ਕਰੇ ੀ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ੀ ਰਕ ਅੱ ੇ ਕੀ ਹੋਣ ਹੈ।
ਸ ਡ ਉਦੇਸ਼ 25 ਕੂੰਮਕ ਜੀ ਰਦਨ ਼ਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਰਸਮੀ ਰਸ਼ਕ ਇਤ ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਤ ਲ ਕਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹ ਡੀ
ਰਸ਼ਕ ਇਤ ਲਈ ਜ ਼ਾਂ ਤ ਼ਾਂ ਰਚੱਠੀ ਰ ਹੀ ਼ਾਂ ਜ ਼ਾਂ ਇੱਕ ਮੀਰਟੂੰ ਰਵੱਚ ਤੁ ਹ ਨੂੰ ਜਵ ਬ ਰਦੱਤ ਜ ਏ ।

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਸਤ ਵੇਜ ਦਜੀਆ਼ਾਂ ਭ ਸ਼ ਵ ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ ਰਮੈਟ ਼ਾਂ ਰਵੱਚ
ਉਪਲਬਿ ਕਰ ਇਆ ਜ ਸਕਦ ਹੈ।
Royal Berkshire NHS Foundation Trust
London Road
Reading RG1 5AN
ਟੈਲੀਫੋਨ 0118 322 5111
www.royalberkshire.nhs.uk
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