ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਬਰਕਰਾਰ...

ਕੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ
ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ?

Patient Feedback
Freepost RSCX-LTEC-RESJ
Golden Jubilee Foundation
Beardmore Street
Clydebank
G81 4HX

ਕੀ ਕੂਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ?

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਅਨੁਭਵ ਦੱ ਸੋ
Patient
Feedback

Tell us about your experience
and help make a difference

ਫ਼ਰਕ ਪਾਉਣ ਵਿੱ ਚ
ਮਦਦ ਕਰੋ।
ਗੋਲਡਨ ਜੂਬਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੌਸਪਿਟਲ ਚੈਰਿਟੀ ਨੰਬਰ:
SC045146. ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿਕਲਪ ਸਰੂਪਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋ। ਇਸ
ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ
ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।
ਇਕ ਧੰ ਨਵਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਟਿੱ ਪਣੀ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਕੁਝ
ਵੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਭਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ
ਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਜੂਬਲੀ
ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ
ਸਦੱ ਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁਲਝਾਉਣ
ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਣਗੇ। ਉਹ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਨਾਲ ਨਜਿੱ ਠਣ ਦੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ
ਅਤੇ ਆਪੇ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ
ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

0141 951 5951
feedback@gjnh.scot.nhs.uk
www.careopinion.org.uk/

ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰ ਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦੇ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਹੀ ਲੋ ਕਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਵਿੱ ਚ
ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੋ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿੱ ਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੀ? (ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕ/ਵਾਰਡ/ਸਰਵਿਸ)

ਕੀ ਤੁਸੀਂ:
ਮਿੱ ਤਰ/ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ

ਅਸੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱ ਥੇ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਤ ਕੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਸਕੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ
ਅਗਿਆਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ।
ਨਾਂ:
ਸੰ ਪਰਕ ਨੰਬਰ:
ਪਤਾ:
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ਆਮ ਟਿੱ ਪਣੀਆਂ?

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੀ?

ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ

ਸਮੁੱ ਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ 5-1 ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰ ਮ
ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ 1 ਸਭਤੋਂ ਘੱ ਟ ਹੈ ?
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ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੀ?

ਮਰੀਜ਼

ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ
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