
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਕਸੇ  
ਕਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਤਜ਼ਰਬੇ 
ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਕਾਇਤ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡ ੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 
ਸੁਣ ੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦ ੀ ਮਕਹਸੂਸ 
ਿਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਝਾਊ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ 
ਤੁਸ ੀਂ ਪਕਹਲਾਂ ਹ ੀ ਕਿਸੇ ਕਸਹਤ ਿੇਤਰ 
ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਿੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਿਾਇਤ 
ਿਰ ਚੁੱਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸ ੀਂ ਇਸਦੇ ਕਸੱਟੇ ਤੋਂ 
ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਨਪਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਿੇ 
ਤੋਂ ਅਜੇ ਵ ੀ ਨਾਿੁਿ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ 
ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਈਏ।

ਹਰੇਕ ਤਜ਼ਰਬਾ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਆਪਣੀ ਕਿਿਾਇਤ ਜ਼ਾਹਰ ਿਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹ ੈਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਧਰੇ ੇਵੱਡ ੇਮਸਕਲਆ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰਨ ਅਤ ੇਹਰੋਨਾ ਂਨੂ ੰਇਹ ੋਕਜਹ ੇਤਜ਼ਰਕਿਆ ਂਕਵੱਚੋ ਂਗਜ਼ੁਰਨ ਤੋ ਂਰਿੋਦਾ ਹ।ੈ 
ਇਸਦਾ ਕਸੱਟਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤ ੇਕਿਹਤਰ ਸੰਭਾਲ ਦ ੇਰਪੂ ਕਵੱਚ ਕਨਿਲ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ

ਕੁਝ ਅਕਿਹੀਆ ਂਕਿਕਾਇਤਾ ਂਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿੰਨ �� ਦੀ ਅਸੀਂ 
ਛਾਣਬੀਣ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦ,ੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: 

ਿਨਤਕ ਹਸਪਤਾਲ

ਕਕਸ ੇਕਨਯਕਮਤ ਕਸਹਤ-ਸਭੰਾਲ 
ਪਿੇੇਵਰ ਬਾਰੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 
ਡਾਕਟਰ, ਪਿੰੀਕਕਰਤ ਨਰਸ)

ਲਬੰੀ-ਕਮਆਦ ਦੇ 
ਸਭੰਾਲ ਘਰ

ਕਕਸ ੇਕਰਟਾਇਰਮੈਟਂ 
ਹਮੋ ਬਾਰੇ

ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ 
ਦੇਖਭਾਲ

ਕਕਸ ੇਅਦਾਲਤੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਵਿਾ

ਕੋਈ ਕਿਕਾਇਤ ਕਕਵਂੇ ਕਰਨੀ ਹੈਅਸੀ ਂਕਕੰਨ �� ਦ ੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ

ਤੁਸ ੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਿ ਚੈਂਪ ੀਅਨ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ  
ਸੁ ਕਵਧਾਜਨਿ ਿਣਾਉਂਦੇ ਹ ਾਂ ਅਤੇ ਮਰ ੀਜ਼ ਸੰਭ ਾਲ ਤੇ 
ਕਸਹਤ-ਸੰਭ ਾਲ ਤਜ਼ਰਕਿਆਂ ਿਾਰੇ ਕਿਿਾਇਤਾਂ ਦ ੀ ਜਾਂਚ  
ਿਰਦ ੇਹਾ ਂਅਤ ੇਸਾਰ ੇਓਨਟੈਰ ੀਓ ਵਾਸੀਆ ਂਲਈ ਤਜ਼ਰਕਿਆਂ 
ਕਵੱਚ ਸੁਧ ਾਰ ਿਰਨ ਿਾਰੇ ਕਸਫਾਰਿਾਂ ਿਰਦੇ ਹ ਾਂ।

ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਕਾਇਤ ਕਵੱਚ ਕਕਹੜ ੇਕਵਸਥਾਰ ਿਾਮਲ 
ਕਰਨ ੇਹਨ:
• ਿੀ ਵਾਪਕਰਆ ਸੀ?
• ਇਹ ਿਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਕਰਆ ਸੀ?
• ਇਸ ਕਵੱਚ ਿੌਣ ਿਾਮਲ ਸੀ?
• ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੈਰ-ਵਾਜਿ ਲੱਗੀ?
• ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ?
• ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਸਕਹਮਤੀ ਹੈ?

1  ਪਕਹਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਤੁਸ ੀਂ ਸਹੀ 
ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਏ ਹੋ

  ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਕਜਹੀ ਕਿਿਾਇਤ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਵੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ ਕਜਸਨੂੰ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ 
ਕਸਹਤ ਿੇਤਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਿੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਿਾ ਹੈ।

 2  ਤੁਸ ੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਕਾਇਤ ਕਲਖਤੀ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਕ ਦੰਦੇ ਹੋ
 ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਹਮਤੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 3  ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੀ ਕਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
  ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਕਜਹੇ ਕਵਅਿਤੀ 

ਿੋਲ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੋ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

 4  ਅਸੀਂ ਸਾਰ ੀਆਂ ਕਿਰਾਂ ਦ ੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੀ ਕਿਕਾਇਤ ਦਾ 
ਕਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਕਿਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

  ਅਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਹਾਸਲ ਿਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਨਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਸਕੁਵਧਾਜਨਿ ਿਣਾਉਣ ਦੀ 
ਿੋਕਿਿ ਿਰਾਂਗੇ।

 5  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਮੀਂ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ
ਜੇ ਿੋਈ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਿੰਕਧਤ ਕਵਅਿਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਦੰਦੇ ਹਾਂ।

 6  ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕ ੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
 ਕਨਪਟਾਰਾ ਿਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਲੈ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਕਵੱਚ ਤਿਦੀਲੀ ਤੋਂ ਲੈਿੇ 
ਤਿਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਸਫ਼ਾਰਿ ਤੱਿ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ (ਸੋਮਵਾਰ ਤੋ ਂਿੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰ ੇ9 – ਿਾਮ 4 ਵਿ)ੇ
TF (ਕੈਨੇਡਾ ਅਤ ੇਯ.ੂਐੱਸ.ਏ) 1.888.321.0339
ਟੈਲੀ: 416.597.0339 TTY 416.597.5371
ਔਨਲਾਈਨ ਫੈਕਸ
PatientOmbudsman.ca  416.597.5372

ਦੁਭਾਿੀਆ ਸੇਵਾਵਾ ਂ[ਪੰਿਾਬੀ] ਕਵੱਚ ਉਪਲਬਿ ਹਨ


