ہماری خدمت درج ذیل چیزوں کو کرنے
سے قارص ہے:

ریڈنگ وائس کا نظم ونسق مقامی خیراتی ادارہ
ہیلتھ واچ ریڈنگ کرتا ہے:

z zمعاوضہ کی پیروی کرنا
z zطبی صالح دینا
z zقانونی صالح دینا

z zعملہ کو ضابطہ کا پابند بنانا
z zنجی طور پر فنڈ کی گئی نگہداشت کے بارے میں شکایات
کے سلسلہ میں مدد کرنا

ہم آپ کی ترسیل کی رضورتیں کس
طرح پوری کریں گے؟

3rd Floor
Reading Central Library
Abbey Square
Reading RG1 3BQ
چیریٹی نمرب:

1151346

ریڈنگ وائس کی خدمات
مقامی خیراتی اداروں کے
اشرتاک میں فراہم کی
جاتی ہیں:

z zایزی ریڈ ،بریل ،اور آڈیو جیسے فارمیٹس میں ،نیز دیگر
زبانوں میں آپ کو معلومات بہم پہنچا کر
z zکسی ترجمان یا مرتجم کا انتظام کر کے
z zرضوری ہونے کی صورت میں گھر پر آپ سے
مالقات کر کے

اپنی مدد آپ سے متعلق گائڈوں اور آالت کے لیے ،مالحظہ
کریں www.readingvoice.org.uk
یا درج ذیل طریقوں کی مدد سے  NHSکمپلینٹس
ایڈوکیٹ کی درخواست کریں:
فون کر کے:

0118 937 2295
یا ای میل بھیج کر:

helpdesk@readingvoice.org.uk
ہماری آفس پیر تا جمعہ ،صبح  9بجے سے
شام  4:30بجے تک کھلی رہتی ہے

 NHSکمپلینٹس ایڈوکیسی
ریڈنگ کے باشندگان کی اپنی صحت
نگہداشت سے متعلق تشویشات کو حل
کرنے میں مدد کرتی ہے

ہماری خدمت کا استعمال کیوں کریں؟
اگر آپ کو لگتا ہے کہ  NHSنے آپ کو مایوس کیا ہے اور آپ کوئی شکایت درج کرانا چاہتے ہیں تو از روئے
قانون آپ وکالتی خدمت سے مدد حاصل کرنے کے حقدار ہیں۔ ہماری مدد مفت ،رازدارانہ اور خود مختار ہے۔
ہم لوگ  NHSکے لیے کام نہیں کرتے ہیں – ہم لوگ ایک مقامی خیراتی ادارہ ہیں۔

آپ ہم سے کس طرح کی مدد
حاصل کر سکتے ہیں؟

اپنی مدد آپ سے متعلق گائڈیں اور آالت:

z zاپنے حقوق کو جانیں

z zشکایات کی کارروائی کو سمجھیں

z zغیر رسمی انداز میں تشویشات کو حل کریں

خدمت کا استعمال کون کر سکتا ہے؟
z zکوئی بھی شخص جو ریڈنگ میں رہ رہا ہو ،اگر چہ آپ کا
عالج اس عالقے کے باہر کیا گیا ہو
z zوہ لوگ جو دیگر لوگوں کی دیکھ بھال سے متعلق
فکر مند ہیں

z zپیشگی رائے قائم کیے بغیر باتیں سنتے ہیں
z zآپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں

z zآپ کے اختیارات پر بات چیت کرتے ہیں

z zاپنی بات کہنے کے لیے آپ کو اختیار دیتے ہیں
z zشکایت نامے تحریر کرتے ہیں

 NHSz zکے عملہ کے ساتھ میٹنگوں کے لیے تیاری کرتے ہیں

z zآپ کے ساتھ میٹنگوں میں رشکت کرتے ہیں

z zآپ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اگر آپ اس پر قادر نہیں ہیں
z zتصفیہ طلب شکایات کو صحت سے متعلق محتسب
( )ombudsmanکے پاس لے کر جاتے ہیں

z zاسٹاف کا طرز عمل
z zانتظار کے اوقات
z zترسیل

z zشکایت کے مؤثر خطوط تحریر کریں

z zفون پر یا روبرو مشورے دیتے ہیں

z zدیکھ بھال یا عالج

z zامتیازی سلوک

z zجانیں کہ کن سے رابطہ کرنا ہے

شکایات کے لیے خصوصی وکالء:

کس طرح کی چیزوں کے بارے میں
آپ کوئی شکایت درج کرا سکتے ہیں؟

 NHSکی کن خدمات سے متعلق آپ
کوئی شکایت کر سکتے ہیں؟

z zہاسپٹلز
GPsz z

z zدماغی صحت خدمات
z zفارماسسٹس

z zدانتوں کے ڈاکٹر

z zآنکھوں کے ڈاکٹر

 NHSz zکے ذریعہ فنڈ کردہ پرائیویٹ کیئر
z zاور اس کے عالوہ کئی دیگر

کس طرح کے تصفیہ کی آپ توقع کر
سکتے ہیں؟

ہم آپ کی خواہش کے مطابق نتیجہ حاصل کرنے
کی کوشش کریں گے ،جو کہ درج ذیل ہو سکتا ہے:

 NHSz zکی جانب سے اس بابت ایک تحریری وضاحت کہ کیوں
کوئی چیز غلط ہوئی
z zآپ کی دیکھ بھال یا عالج سے متعلق ایک آسان وضاحت
z zکسی سینئر  NHSاہلکار کے ساتھ کوئی مالقات
z zایک معذرت نامہ
z zاس بات کی ضمانتیں کہ خدمات میں بہرتی الئی جائے گی

