ররোগীর অভিজ্ঞতোর রেত্রে উন্নয়ন
ররোগী পরোমর্শ ও ভিয়োত্র োোঁ রেবো (PALS) এবং অভিত্র োগ দি

আমরো শুভন
আমরো েোড়ো রদই
আমরো উন্নয়নকভর

“রর্োনোর

নয আমরো রত্রয়ভি”

প্রর্ংেো
আপনোর প্রর্ংর্ো একটি েভতযকোত্ররর পোর্শ কয েৃভি কত্রর।
আমোত্রদর রকোন কমশ চোরী বো আমোত্রদর ররোগী পরোমর্শ ও ভিয়োত্র োোঁ রেবোর (PALS) েত্রে কর্ো
বত্রি আপভন আমোত্রদর েত্রে ইভতবোচক ভিডবযোক রর্য়োর করত্রত পোত্ররন।
এরপর তো েংভিি বযভি বো দত্রির েত্রে রর্য়োর করো হয়।
এটো েভতযই আমোত্রদর

োনোত্রত েোহো য কত্রর খন আমরো েঠিক কো টি করভি।

কোডশ, ভচঠি ও রমৌভখক এর মত ভবভিন্ন প্রভিয়োয় মোধ্যত্রম আপনোর ভিডবযোক গ্রহণ করো র ত্রত
পোত্রর। আপভন ভনত্রচর ওত্রয়বেোইত্রটর মোধ্যত্রমও ভিডবযোক প্রদোন করত্রত পোত্ররন:





www.iwantgreatcare.org 
www.nhs.uk 

মন্তবয
েমস্ত েোভিশত্রে মন্তবয কোত্রডশর বযবস্থো রত্রয়ত্রি।
আপনোর মন্তবয গ্রহত্রণর

নয আমোত্রদর অত্রনক েোভিশত্রে ইত্রিকট্রভনক টযোবত্রিট রত্রয়ত্রি।

আপনোর মন্তবয ও অভিত্র োগ গ্রহত্রণর

নয অিযর্শ নো এিোকোয় ভিডবযোক স্ট্যোন্ডও রত্রয়ত্রি।

আমোত্রদর েোভিশত্রের মোন উন্নয়ন ভনভিত করত্রত মন্তবয ও উত্রেত্রগর রপ্রভেত্রত আমরোকো
কত্রর র্োভক।

উত্রেগ
অনুগ্রহ কত্রর আপনোর উত্রেগ রর্য়োর করুন, োত্রত আমরো তো ভনরেত্রন েহোয়তো করত্রত পোভর।
রকোন উত্রেগ েম্পত্রকশ

োনোত্রত চোইত্রি আপভন PALS রেবো বযবহোর করত্রত পোত্ররন।

PALS হি ররোগী, তোত্রদর পভরচ শ োকোরী ও পোভরবোভরক েদেযত্রদর

নয ভবনোমূত্রিযর ও রগোপনীয়

রেবো।
আমরো স্পত্রটই পরোমর্শ ও েহোয়তো প্রদোন কভর।
রকোন কমশ চোরীর মোধ্যত্রম উত্রেগ েম্পত্রকশ

োনোত্রনো র ত্রত পোত্রর, ভ ভন আপনোর েমেযো দ্রুত

েমোধ্োন করত্রত আমোত্রদর েহোয়তো করত্রত পোত্ররন।
আমরো আপনোর নয উপত্র োগী রকোন উপোত্রয় র োগোত্র োগ করব ও আপনোত্রক
ভিডবযোক প্রদোন করব।

োনোত্রত

অভিত্র োগ
উত্থোপনকোরীর েম্মভতর ভিভিত্রত র্োেমত্রয় অভিত্র োগ েম্পত্রকশ বযবস্থো রনওয়ো হত্রব।
রেবোর মোন উন্নয়ত্রন ও ভর্েো গ্রহণ ভনভিত করত্রত পদত্রেপ রনওয়ো হত্রব। তর্য
রকন্দ্রীয়িোত্রব নভর্িুি করো হত্রব।
আপনোর চয়ন অনু োয়ী আমরো আপনোত্রক আপত্রডট করব এবং আপনোর প্রভতভিয়োর
একটি েময়কোত্রির নয একমত হব।

নয

খন আমরো উপেংহোত্রর রপৌোঁত্রি োব, তখন গৃহীত পদত্রেপ বযোখযো কত্রর েোড়ো প্রদোন করব।
আমোত্রদর রেবোর মোন উন্নয়ন প্রত্রয়ো ন হত্রি আপনোর অভিজ্ঞতো রর্ত্রক আমোত্রদর গৃহীত ভর্েো
আমরো বণশ নো করব।
আমোত্রদর রেবোর মোন উন্নয়ত্রন আমরো অভিত্র োগ প্রভিয়োর বযোপোত্রর ভিডবযোকও

োনোত্রবো।

আমোত্রদর েত্রে র োগোত্র োগ করুন:
টিম. তর্য ও ররোগীর েম্পত্রকশ (ররোগী পরোমর্শ ও ভিয়োত্র োোঁ রেবো - PALS)
ইত্রমইি:pals@nhft.nhs.uk
রটভিত্রিোন:0800 917 8504*
অভিত্র োগ দি
ইত্রমইি:complaints@nhft.nhs.uk
রটভিত্রিোন:0800 917 7206*
আপভন র ত্রকোন দিত্রক ভিখত্রত চোইত্রি ভনত্রচর ঠিকোনো বযবহোর করুন
ঠিকোনো:

St Mary’s Hospital
London Road
Kettering
NN15 7PW

ওত্রয়বেোইট: www.nhft.nhs.uk
*আপভন রকোন রমোবোইি রিোন বো ভিন্ন রনটওয়োকশ রর্ত্রক এই নম্বত্রর কি করত্রি চো শ (মূিয)
প্রদোত্রনর প্রত্রয়ো ন হত্রত পোত্রর
আমরো আপনোর েোহোত্র যর

নযই আভি

NHS Complaints Advocacy (NHS কমত্রেইন্টে অযোডত্রিোত্রকেী)
T: 0300 330 5454
E: nhscomplaint@voiceability.org
Children’s Rights Officer (ভচিত্রেন’ে রোইট্ে অভিেোর)
Northamptonshire County Council
T:01604 368051
E: childrensrights@northamptonshire.gov.uk
TotalVoice Northamptonshire (রটোটোিিত্রয়ে নদশ োম্পটনর্োয়োর)

(মোনভেক স্বোস্থয রেত্রে পরোমর্শ কোরী রেবো)
T: 0203 355 8846

ভবকল্প কভপ
এই ভিিত্রিট, বড় ভপ্রত্রন্ট, রেইি, অভডও িরমযোট র মন রটপ বো ভেভড
এবং অনযোনয িোষোয় পোওয়ো োয়. উপত্ররোি বযবহোর তর্য এবং
ররোগীর ভিয়োত্র োোঁ এর নয উপর দত্রির েোত্রর্ র োগোত্র োগ করুন.
তত্রর্যর ভবকল্প কভপ পোওয়োর ত্রনয আপনোর র োগোত্র োত্রগর ভববরণ
প্রত্রয়ো ন হত্রব.
ডার্বিশাযার গ্রার্িক র্ডজাইন এর স ৌজন্নে সেল্থন্কযার NHS িাউন্েশন ট্রাস্ট
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