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سەرنج و
تێبینیەکان
سکااڵکان
ستایشەکان
چۆن سەرنج و تێبینی دەدەیت
دەربارەی خزمەتگوزارییەکانی
ئێمە پێشکەشیان دەکەین

فۆرمی سەرنج و تێبینیەکان
تکایە سەرنج وتێبینیەکانت ،ستایشەکانت یان پێشنیارەکانت لەو
چوارگۆشەیەی خوارەوە بنووسە و پۆستی بکە بۆ کارمەندی
سکااڵکان و دەستەی کارگێڕی بۆ ئەو ناونیشانەی سەر ئەم
.نامیلکەیە

خزمەتگوزاری ئامۆژگاری و پەیوەندیکردن بە
Patient Advice and Liaison Service:نەخۆش
PALS
Woodlands House, Norwich Community
Hospital, Bowthorpe Road,
Norwich NR2 3TU
تەلەفۆن4449 088 0800 :
: pals@nchc.nhs.ukئیمەیل
POhWER:
ئەگەرتۆ یارمەتیت دەوێت بۆ سکااڵکردن ،تۆ دەتوانیت پەیوەندی
ی بەرگریکردن لە ) (POhWERبکەیت بە خزمەتگوزاری
 NHS.سکااڵکانی سەر بە خزمەتگوزاری تەندروستی نیشتمانی
.ئەمە خزمەتگوزارییەکی بەخۆڕاییە و بەتەواوی نهێنی پارێزراوە
سندوقی پۆستە ژمارە 14043
Birmingham B6 9BL
تەلەفۆن2370 456 0300 :
)نرخی تەلەفۆن کردنی ناوخۆیی تێدەچێت(
: pohwer@pohwer.netئیمەیل
: www.pohwer.netماڵپەڕ

………………… :خزمەتگوزاری بەکارهاتوو/شوێن
………………………………………………
: ……………………………………........ناو
: ………………………………...ناونیشان
………………………………………………
:ژمارە تەلەفۆن

بەشێوەیەکی خۆجێی سەرپەرشتیت دەکەین

پێشە
کی
وەك بەشێکی ئامانجی ئێمە بۆ ئەوەی بە بەردەوامی کوالیتی
خزمەتگوزارییەکان باشتر بکەین ،ئێمە پێویستە بزانین تۆ ڕات چییە
دەرباری خزمەتگوزارییەکانی کە ئێمە پێشکەشی دەکەین .ئێمە
دەمانەوێت گوێبیستی ئەوە بین دەربارەی هەر ستایشێك ،سەرنج و

ئەگەر ئەم نامیلکەیەت دەوێت بە پیتی چاپی گەورە ،بە
شێوازی تر یان  Braille ،شێوازی دەنگی ،نوسینی نابینایان
بە زمانێکی جیاواز تکایە پەیوەندی بکە بە ژمارە 0800
.و ئێمە باشتری هەوڵ دەدەین بۆ یارمەتیدانت 088 4449

………………………………………………
: …………………………………….ئیمەیل
:ژمارە تەلەفۆنەکان و ناونیشانەکان

وەاڵمدانەوە دانانێت بۆ سکااڵکان .هەرچەندە ،دەستەکە ئامانجی
ئەوەیە کە بە زووترین کات وەاڵمی سکااڵیەك بداتەوە .لە زۆربەی
کەیسەکان ئەمە لەماوەی 25ڕۆژی دەوام ئەنجام دەدرێت .کاتێك کە
ئەمە نەتوانرێت ،کارمەندی سکااڵکان خشتەی کاتی پێشبینکراو بۆ تۆ
.باس دەکات

نامە بنووسە بۆ دەستەی تەندروستی و چاودێریی کۆمیونیتی
بۆ ئەو ناونیشانەی  NHSنۆرفۆڵك ی سەربە خزمەتگوزاری
لەسەر ئەودیوی الپەڕەکەیە .تۆ دەتوانیت ئەم فۆرمە
بەکاربێنیت ئەگەر تۆ دەتەوێت ،وە پەڕەیەکی زیادەی پێوە
.بنووسێنە ئەگەر بۆشایی زیادەت پێویست بوو

•

چی ڕوودەدات ئەگەر من ڕازی نەبووم بە وەاڵمەکەی سکااڵکەم؟
ئەگەر تۆ ڕازی نەبوویت بە وەاڵمەکە بۆ سکااڵکەت ئەوا تۆ ڕەنگە
داوا لە ئێمە بکەیت بۆ ئەوەی دیسانەوە پێداچوونەوە بە کەیسەکەدا
بکەین ،یان تۆ مافت هەیە داوا لە ناوبژیوانی خزمەتگوزاری
.پەرلەمانی و تەندروستی بکەیت بۆ پێداچوونەوەی کەیسەکەت

تکایە دڵنیابە لەوەی کە سکااڵیەك بکە بەشیویەکی پێچەوانە نابێت
کار بکاتە سەر ئەو سەرپەرشتی کردن و چارەسەرکردنەی کە تۆ
ڕەنگە وەری بگریت ،وە زانیاری دەربارەی سکااڵکەت تۆمار
ناکرێت لەناو تۆمارە پزیشکیەکانت .گشت سکااڵکان زۆر بە
.نهێنییەوە مامەڵەیان لەگەڵدا دەکرێت

تكایە لە یادت بێت
ئێمە هەروەها حەزدەکەین بزانین کەی ئێمە یەکسەر دەستمان
دەکەوێت  -لەبەرئەوە بیرت نەچێت ئاگادارمان بکەوە تا بزانین تۆ
!بەتایبەتی حەز لە چی دەکەیت لە خزمەتگوزارییەکانمان

سکااڵکان دەبێت شان بەشانی ڕێساکانی سکااڵکانی کاری
)ئینگالند(  NHSسۆشیاڵیی فەرمانگەی خۆجێی و خزمەتگوزاری
.ی ساڵی  2009ماڵەیان لەگەڵدا بکرێت
کێ دەتوانێت سکااڵیەك بکات؟
هەر کەسێك کە خزمەتگوزارییەك وەربگرێت لە ،یان کاری تێکرا
بە بڕیارێك لەالیەن ،دەستە دەتوانێت سکااڵیەك پێشکەش بکات.
ڕەزامەندی نەخۆشەکە پێویستە کاتێك کە سکااڵیەك پێشکەش
.دەکرێت لەجیاتی کەسێکی تر
ئایاهیچ دوا وادەیەك هەیە؟
:سکااڵکان دەبێت لە ماوەی  12پێشکەش بکرێن لە
بەرواری کە بابەتی )a
سکااڵکە ڕوویدا ،یان
بەرواری کە بابەتی سکااڵکە هاتە بەر ئاگاداربوونی )b
.کەسەکەی کە سکااڵکە پێشکەش دەکات
نامیلکەکە بەرهەم هێنراوە لەالیەن دەستەی تەندروستی و چاودێریی کۆمەڵگەی
لە بەرواری ( NHS)05/2017نۆرفۆڵك ی سەبە خزمەتگوزاری
نوێکراوەتەوە لە بەرواری 10/2019وە بەرواری پێداچوونەوەی نامیلکەکە:
10/2021

لە وەرگرتنی هەر سکااڵیەك ئاگادارکردنەوە دەدرێت لەماوەی سێ
ڕۆژی دەوام دوای ئەوەی سکااڵیەکە وەرگیرا .تۆ ئامۆژگاری
دەکرێیت سەبارەت بەوەی چۆن سکااڵکەت مامەڵەی لەگەڵدا
دەکرێت و دەرفەتێکت پێ دەدرێت بۆ گفتوگۆ کردن لەسەر
.مامەڵەکردن لەگەڵ سکااڵکەت
کاتێك کە من وەاڵمدانەوەیەك وەردەگرم؟
ڕێساکانی سکااڵکانی فەرمانگەی خۆجێی کاری سۆشیاڵ و
)ئینگالند( ی ساڵی  2009کاتێکی  NHSخزمەتگوزاری

تێبینیەك یان سکااڵیەك بۆ ئەوەی ڕێکارێك بگرینەبەر بۆ
دڵنیابوونەوە لەوەی کە ئێمە شتەکانمان بە ڕاستی دەست
بکەوێت .ئەم نامیلکەیە وەاڵمی هەر پرسیارێك دەداتەوە کە تۆ
ڕەنگە هەتبێت دەربارەی چۆن سەرنج و تێبینی بدەیت یان سکااڵ
بکەیت ،یارمەتیت بدەین بۆ ئەوەی وابکەین بە ئاسانتر قسەمان
.لەگەڵ بکەیت
سەرنج و تێبینیەکان و ستایشەکان
هەر سەرنج و تێبینیەك کە ڕەنگە تۆ هەتبێت دەربارەی ئەو
خزمەتگوزارییانەی کە لەالیەن کۆمەڵگەی تەندروستی نۆرفۆڵك
)دەستەکە(  NHSو دەستەی سەرەپەرشتی سەر بە دەزگای
دەتوانرێت بکرێت بە ڕێگای قسەکردن لەگەڵ کەسێك ،بە
نووسین یان بەشێوەی ئەلکترۆنی .ئەوان ڕەنگە ئاڕاستە بکرێن
بۆ ئەندامێکی ستافەکانی کە تۆ پەیوەندیت پێوە کردووە ،یان
ڕەنگە بنێردرێت بۆ خزمەتگوزاری ئامۆژگاری و پەیوەندیکردن
.بۆ ناونیشانی سەر ئەودیوی الپەڕەکە) (PALSبە نەخۆش
سکااڵکان
دەستەکە ئامانجی ئەوەیە مامەڵە بکات لەگەڵ گشت سکااڵکان بە
شێوەیەکی کاریگەر و دڵنیایی بدات کە سکااڵکان بەشێوەیەکی
ڕێکوپێك لێکۆڵینەوەیان بۆ کراوە .تۆ بە ڕێز و لوتفەوە مامەڵەت
لەگەڵدا دەکرێت و وەاڵمێكی گونجاو و لەکاتی خۆیدا وەردەگریت
کە گشت ئەنجامەکانی لێکۆڵینەوەکەی تێدایە لەگەڵ ڕێکارەکانی
جێبەجێ دەکرێن یان ڕاسپاردەکانی دراون وەك ئەنجامێکی
.سکااڵکە
ئەگەر تۆ سکااڵیەکت هەبێت دەربارەی هەر بەشێك ی
خزمەتگوزارییەکانی پێشکەش دەکرێن لەالیە دەستەکەوە ،دواتر
تۆ دەبێت ،ئەگەر بتوانرێت ،بەرزی بکەیتەوە دەستبەجێ لەگەڵ
ئەو ستافەی کە ڕاستەوخۆبەشدارە .ئێمە دەتوانین دواتر هەوڵ
بدەین شتەکان یەکسەر دابنێین .ئەمە پێی دەوترێت چارەسەری
.ناوخۆیی
ئەگەر تۆ ناتوانیت ئەمە بکەیت ،یان پێت باشە نەیکەیت ،تۆ
:دەتوانیت یان
تەلەفۆن بکەیت بۆ  697381 01603و داوا بکەیت بۆ
قسەکردن لەگەڵ کارمەندی سکااڵکان و دەستەی کارگێڕی
Complaints and Board Governance
Officer ،
ئیمەیل بنێرە بۆ دەستەی سکااڵکان و دەستەی کارگێڕی،
یان
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