
 
قرعہ اندازی

-
 جیتنے کا موقع

£50
 

سروے کے آخر

میں دیے ہوئے لنک

پر کلک کریں۔
 

جمع کرائی گئی

تفصیالت کو آپ

کے سروے کے 

جوابوں کے ساتھ

منسلک نہیں کیا

جا سکتا۔
 
 
 

مرکزِ نگاہ ہیں یادداشت کی سروسز
اپنی رائے دیں

آپ کے تاثرات یادداشت کی سروسز کو بہتر
بنا سکتے ہیں

انگلینڈ اور ویلز کی یادداشت
کی سروسز کوویڈ 19 کی 

عالمی وبا کے دوران دیکھ بھال
تک لوگوں کی پہنچ، 

وقِت انتظار اور دیکھ بھال کے
معیار کا جائزہ لینے

کے لیے قومی آڈٹ میں حصہ
لے رہی ہیں۔



اس سروے کا مقصد کیا ہے؟

سروے وبا کے دوران ان لوگوں کے تجربات کے 

بارے میں پوچھتا ہے جن میں ڈیمینشیا کی تشخیص 

ہوئی ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ لوگ کمپیوٹر یا 

ٹیلیفون کے ذریعے منعقد ہونے والی اپائنٹمنٹس کے 

بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں۔

 

 

یہ سروے کسے پُر کرنا چاہیے؟

ہم تاثرات جاننا چاہیں گے ان لوگوں کے جو سروس پر 

گئے تھے اور ان کے گھر والوں کے جو ان کی 

معاونت کر رہے ہیں۔

 
 
 
 
 

معلومات کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟

آپ کی فراہم کردہ معلومات ایک رپورٹ میں جمع کی 

جائیں گی۔ ان معلومات کو دیکھ بھال کے معیارات کو 

بہتر بنانے کے لیے اچھی طرح انجام دیے گئے کاموں 
اور بہتری الئق شعبوں کو نمایاں کر کے اس سروس 
اور دوسری سروسز کی مدد کرنے کے لیے استعمال 

کیا جائے گا۔
 
 

Royal College of Psychiatrists’ Centre for Quality Improvement 
21 Prescot Street • London • E1 8BB 
Tel: 0208 618 4272  Email: nad@rcpsych.ac.uk 
Website: www.nationalauditofdementia.org.uk

میری رازداری کا خیال کیسے رکھا جائے گا؟

درخواست کردہ ساری معلومات گمنام ہوتی ہیں

سروے میں حصہ لینا اختیاری ہے اور اگر آپ حصہ 

لینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کی دیکھ بھال پر اثر 

نہیں پڑ سکتا۔

 
 
 
 

میں کیسے سوالنامہ پُر کروں؟

QR یہ آن الئن سوالنامہ ہے۔ بائیں طرف دیے ہوئے  
کوڈ کو اسکین کر کے 

پر جائیں
bit.ly/NADMemorySurvey 
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