ਕੀ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਕ ਿਸੇ
ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭ ਾਲ ਤਜ਼ਰਬੇ
ਬਾਰੇ ਕੋ ਈ ਸ਼ ਿਕਾਇਤ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕ ਿ ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਸੁ ਣ ੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂ ਦ ੀ ਮਹਿਸੂ ਸ
ਕਰਨਾ ਕ ਿੰ ਨ ਾ ਖ ਿਝਾਊ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਤੁ ਸ ੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕ ਿਸੇ ਸਿਹਤ ਖੇ ਤ ਰ
ਦੀ ਸੰ ਸ ਥਾ ਕੋ ਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ ਿਕਾਇਤ
ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਤੋਂ
ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਖੁ ਸ਼ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੋ ਈ ਏ।

ਅਸੀਂ ਕ ਿੰ ਨ  ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਕੋ ਈ ਸ਼ ਿਕਾਇਤ ਕ ਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ
1	
ਪ ਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂ ਦੇ ਹਾਂ ਕ ਿ ਤੁ ਸ ੀਂ ਸਹੀ
ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਏ ਹੋ

	
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਹਸਪਤਾਲ

ਲੰਬੀ-ਮਿਆਦ ਦੇ
ਸੰਭਾਲ ਘਰ

ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ
ਦੇ ਖਭਾਲ

2	
ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ ਿਕਾਇਤ ਲਿਖਤ ੀ ਰੂ ਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰ ਦੇ ਹੋ
ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

3	
ਅ ਸੀਂ ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਸ਼ ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦ ੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ  ਦੀ ਅਸੀਂ
ਛਾਣਬੀਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

	
ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ
ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4	
ਅ ਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧ ਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁ ਣ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਸ਼ ਿਕਾਇਤ ਦਾ
ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

	
ਅਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

5	
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਈ ਰਸਮੀਂ ਜਾਂ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇ

ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਕਿਸੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਟ
ਂ
ਹੋਮ ਬਾਰੇ

ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ
ਪੇਸ਼ਵ
ੇ ਰ ਬਾਰੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,
ਡਾਕਟਰ, ਪੰਜੀਕਿਰਤ ਨਰਸ)

ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਤੁ ਸ ੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋ ਲੋਂ ਕ ਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਤੁਹ ਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰਨੇ ਹਨ:

ਸਾਫ਼ ਗੋ ਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੈਂ ਪ ੀਅਨ ਵਜੋਂ, ਅਸ ੀਂ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ
ਸੁ ਵਿ ਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਰ ੀਜ਼ ਸੰ ਭ ਾਲ ਤੇ
ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭ ਾਲ ਤਜ਼ਰਬ ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ ਿਕਾਇਤਾਂ ਦ ੀ ਜਾਂ ਚ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਓਨਟੈ ਰ ੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਤਜ਼ਰਬ ਿਆਂ
ਵਿੱਚ ਸੁ ਧ ਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

•
•
•
•
•
•

ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ?
ਇਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ?
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ?
ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਲੱਗੀ?
ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ?

6	
ਅ ਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈ ਸ ਲੇ ਨੂੰ ਸਾਂ ਝ ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ
ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੱਕ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਟੈਲ ੀਫ਼ੋਨ (ਸੋ ਮ ਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 9 – ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ)
TF (ਕੈ ਨੇਡ ਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ) 1.888.321.0339
ਟੈਲ ੀ: 416.597.0339 TTY 416.597.5371
ਫੈ ਕ ਸ
ਔਨਲਾਈਨ
PatientOmbudsman.ca		
416.597.5372
ਦੁਭ ਾਸ਼ੀਆ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ [ਪੰ ਜ ਾਬੀ] ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

ਹਰੇ ਕ ਤਜ਼ਰਬਾ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

