यिद रोयल बकर्शायर NHS फाउन्डे शन शःटद्वारा उपलब्ध सेवाहरूका बारे मा तपाईंको
कुनैपिन- सकारात्मक वा नकारात्मक िटप्पणी भए - कृ पया Ôहामीलाई भन्नुहोस ्Õ।
तपाईंको ूितिबयाको सदै व ःवागत जनाइन्छ र यसबाट हामीले उपलब्ध गनेर्
सेवाहरूमा सुधार गनर् हामीलाई मद्दत पुग्नेछ।
तपाईंको रायहरू हाॆो शःटमा सुनाउने िविभन्न तिरकाहरू छन ्। यो पचार्ले तपाईंलाई तपाईंको
लािग सवोर्त्तम तिरका रोज्न मद्दत गनेर्छ।

हामीलाई अझै भन्नुहोस ्...
ूितिबया
तलको ठाउँ को ूयोग गनुह
र् ोस ् र शःटमा भएको कुनै एक सुझाव पेटीमा राख्नुहोस ् वा PALS वा

अकोर् कमर्चारी सदःयको हातमा िदनुहोस ्। तपाईंलाई िलिखत जवाफ चािहएको अवःथामा
बाहे क तपाईंले आफ्नो नाम वा सम्पकर् िववरण िदन आवँयक छै न।
यो ठाउँ तपाईंको िटप्पणी तथा ूशंसाहरूका लािग खाली रािखएको छ।

कुनै समःया वा सरोकार जनाउँ दा तपाईं वा तपाईंको आफन्तलाई ूदान गिरने सेवामा कुनै

नकारात्मक असर पदैर् न, र उपयुक्त भए अनुसार, हामी ूाप्त कुनैपिन जानकारीलाई िबरामी

सेवामा सुधार गनर् ूयोग गनेर्छौँ।

तपाईंको सरोकारबारे छानिबनको बममा, तपाईंको िचिकत्सा अिभलेखको जानकारी छानिबन

दललाई िदन आवँयक हुन सक्छ।

यिद तपाईं कुनै अकोर् व्यिक्त - आफन्त, साथी वा तपाईंले हे रचाह गदैर् गरे को व्यिक्तका तफर्बाट
सरोकार उठाउनु हुँदैछ भने Ð तपाईंलाई उनीहरूको व्यिक्तगत ःवाःथ्य िववरण खुलासा गनुर्

अिग हामीलाई उनीहरूको अनुमितको आवँयकता पनेर्छ।

हामीलाई भन्नुहोस ्!

हामी वाडर् वा िवभागमा समःयाहरूलाई चाँडो तथा ूभावकारी ढङ्गमा समाधान गनर् रुचाउँ छौं।

यिद तपाईंको कुनैपिन ूश्न वा सरोकार भए वा कुनै सुझाव िदन चाहे मा, कृ पया सम्बिन्धत

क्षेऽको कुनै कमर्चारी सदःयसँग कुरा गनुह
र् ोस ्। उनीहरू तपाईंलाई सहायता गनर् तत्पर छन ्।

यिद तपाईं कुनै विरष्ठ कमर्चारी सदःयसँग कुरा गनर् चाहनुहुन्छ भने, कृ पया वाडर् िसःटर वा
म्याशनसँग कुरा गनेर् अनुरोध गनुह
र् ोस ्।

वा, PALS मा भन्नुहोस ्

तपाईंको नाम:

सरोकारहरू अनुसार कारबाही गनर् र समःयाहरूको समाधान गनर् सहयोग तथा मागर्-िनदेर् िशका

तपाईंको ठे गाना:

PALS (िबरामी सुझाव एवं सम्पकर् सेवा) सम्बिन्धत दलहरूसँग सम्पकर् ःथािपत गिर
ूदान गनेर् एउटा सेवा हो।
फोन: 0118 322 8338
इमेल talktous@royalberkshire.nhs.uk

लेभल 2 मुख्य ूवेश द्वारमा PALS कायार्लयमा जानुहोस ् वा उनीहरूलाई सम्पकर् गनर् कुनै

कमर्चारी सदःय, िरसेप्शिनःट वा िःवचबोडर् मा अनुरोध गनुह
र् ोस ्।

NHS रोजाइहरू
www.nhs.uk/comment मा जानुहोस ्, वा तपाईंको मोबाइलमा, यो कोड
पढ्न QR िरडरको ूयोग गनुह
र् ोस ्। अःपताल चयन गरे र RG1 5AN
टाइप गनुह
र् ोस ् र ‘िलभ िरभ्यू’ ट्याब रोज्नुहोस ्।

यिद तपाईं औपचािरक उजुर गनर् चाहनुहुन्छ भने
यिद वाडर् कमर्चारी वा PALS सँग कुरा गरे र पिन तपाईंको समःया अनौपचािरक वा ःथानीय

तहमा समाधान गनर् नसिकने भएको तपाईंलाई लागेमा, कृ पया तपाईंले हामीबाट छानिबन

गराउन चाहे को समःयाको पूणर् िववरण सिहत िबरामी सम्बन्ध िवभागमा पऽ लेख्नुहोस ्।
हामीलाई पऽ लेख्नुहोस ् वा इमेल पठाउनुहोस ्:

िबरामी तथा जन ूितिबयाको ूोत्साहन गदैर्

The Patient Relations Department
Royal Berkshire NHS Foundation Trust
London Road
Reading RG1 5AN
complaints@royalberkshire.nhs.uk
शःटले औपचािरक उजुरहरूमािथ रािष्टर्य सरकारी िनयमावलीका आधारमा कारबाही गछर् । थप

जानकारी www.gov.uk वेबसाइटमा पाउन सिकन्छ।

सबै उजुरहरूमािथ गम्भीरता पूवक
र् िवचार गिरन्छ र पूणत
र् या छानिबन गिरन्छ।

यिद तपाईंलाई सहयोग चािहएमा
उजुर गनर्मा सहायता गनेर् तपाईं कुन ःथानीय िनकाय अन्तगर्त पनुह
र् ु न्छ त्यसको आधारमा

कितपय संःथाहरू छन ्, यिद तपाईंलाई थाहा नभए यहाँ हे नर् सक्नुहुन्छ।
यिद तपाईं रीिडङ बरो काउिन्सलको बािसन्दा

यिद तपाईं रीिडङ बरो काउिन्सलको

हुनुहुन्छ भने, कृ पया सम्पकर् गनुह
र् ोस ्:

बािसन्दा होइन भने, कृ पया सम्पकर् गनुह
र् ोस ्:

Healthwatch Reading

SEAP Hastings

3rd floor Reading Central Library

7th floor Cavendish House

Abbey Square

Breeds Place

Reading RG1 3BQ

Hastings TN34 3AA

फोन: 0118 937 2295

फोन: 0330 440 9000

इमेल: info@healthwatchreading.co.uk

फ्याक्स: 01424 204687
इमेल: hastings.office@seap.org.uk
िबरामी िववरण सेवा, अूेल 2016

हामीलाई भन्नुहोस ्
यिद तपाईंको कुनै िटप्पणी, समःया वा सरोकार भए

कसलाई सम्पकर् गनेर्

