
ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਪਸ਼ਨਾਵਲੀ

ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ?

ਇਹ ਪਸ਼ਨਾਵਲੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਕਲੀਿਨਕ ਆਿਡਟ (National Clinical Audit) ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹ ੈਿਜਸਦਾ ਮਕਸਦ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਆੁਰਾ 
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਿਮਆਰ ਿਵਚੱ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਉਣਾ ਹੈ ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸਬੰਧੀ 
ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀ ਂਉਹਨਾਂ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ (ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ (ਪਮੁੱਖ) ਵਰਕਰਾਂ), ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2022 ਅਤੇ 
ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਰਿਹਣ ਦੌਰਾਨ 
ਿਮਲਣ ਜਾਣਗੇ, ਨੰੂ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪਤ ਹੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ 
ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। 

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ 
ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ, ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਿਮਆਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਉਣ ਿਵੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀ ਂਿਕਸੇ ਵੀ ਪਿਤਿਕਿਰਆ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਖੇਪ ਿਰਪਰੋਟਾਂ 2023 ਿਵੱਚ ਪਕਾਸ਼ਤ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਗੋਪਨੀਅਤਾ:

- ਇਹ ਪਸ਼ਨਾਵਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਮਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਿਦਖਾਈ ਨਹੀ ਂਦੇਣਗੇ।

- ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਕੇ, ਤੁਸੀ ਂਸਾਡੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਮੇਤ, ਕੌਮੀ ਆਿਡਟ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀ ਂਡੇਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਕਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵਚੱ ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 
'Information Governance’ (ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ) ਹੇਠ ਸਾਡੇ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਨੋਿਟਸ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

- ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਪਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨਾ ਭਰਨ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ ਂਪਵੇਗਾ ਿਜਸਦੀ ਤੁਸੀ ਂਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

- ਇਹ ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫ਼ਾਰਮ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਪੋਜੈਕਟ ਟੀਮ ਸਾਰ ੇਜਵਾਬਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖੇਗੀ ਪਰ ਿਕਉਿਂਕ ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀ ਂਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ 
ਕਰਕੇ ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਲੋ-ਅੱਪ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ 
ਹੋ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਮਰੀਜ਼ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸੇਵਾ (Patient Advice and Liaison Service 
- PALS) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਸਲਾਹ ਪਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 

- ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਸਾਨੰੂ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰ ੇਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਫ਼ੌਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ।



Q1 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ:

Q2 ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਿਕਸ ਸਮਾਂ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ?

19 ਸਤੰਬਰ 2022 - 3 ਜਨਵਰੀ 2023

1 ਜਨਵਰੀ 2022 - 18 ਸਤੰਬਰ 2022

2022 ਤ ਪਿਹਲਾਂ

ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਤੁਸੀ ਂਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰ
ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਜੀਅ
ਦੋਸਤ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ (ਿਸਹਤ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ)

ਹੋਰ

ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮੱੁਖ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਿਜਸਦੀ ਤੁਸੀ ਂਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਪਿਰਵਾਰਕ 
ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕੀ (ਪਮੁੱਖ) ਵਰਕਰ।

ਹਾਂ
ਨਹੀ ਂ

ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

Q3 ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲੀ 
ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ?

ਹਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹਦੱ ਤਕ
ਨਹੀ ਂ

ਪਤਾ ਨਹੀ ਂ

Q4 ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਭਰੋਸਾ ਹੈ ਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਚੱੇ ਿਮਆਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
ਲਈ ਢਕੁਵੀ ਂਸੀ ਿਜਸਦੀ ਤੁਸੀ ਂਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਹਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹਦੱ ਤਕ
ਨਹੀ ਂ

ਪਤਾ ਨਹੀ ਂ



ਸੰਚਾਰ

Q5 ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀ ਂਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਸਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲ ਿਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂੀ ਮਦਦ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? 
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ, ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ।

ਹਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹਦੱ ਤਕ
ਨਹੀ ਂ

ਪਤਾ ਨਹੀ ਂ

Q6 ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀ ਂਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ ਪਸ਼ੇ ਆਇਆ ਸੀ?

ਹਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹਦੱ ਤਕ
ਨਹੀ ਂ

ਪਤਾ ਨਹੀ ਂ

Q7 ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ (ਜਾਂ ਿਜੱਥੇ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ, ਮਰੀਜ਼) ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਸੂਿਚਤ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ? ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤ ਛੱੁਟੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ।

ਹਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹਦੱ ਤਕ
ਨਹੀ ਂ

ਪਤਾ ਨਹੀ ਂ

Q8 ਕੀ ਤੁਸੀ ਂ(ਜਾਂ ਿਜੱਥੇ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ, ਮਰੀਜ਼) ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਫ਼ਸੈਿਲਆਂ ਿਵਚੱ ਓਨੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਿਜੰਨੇ ਤੁਸੀ ਂਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ?

ਹਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹਦੱ ਤਕ
ਨਹੀ ਂ

ਪਤਾ ਨਹੀ ਂ

Q9 ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀ ਂਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱੁਿਛਆ ਸੀ?

ਹਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹਦੱ ਤਕ
ਨਹੀ ਂ

ਪਤਾ ਨਹੀ ਂ



ਕੱੁਲ ਿਮਲਾ ਕੇ

Q10 ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ, ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀ ਂਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸਨੰੂ ਿਮਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੁਸੀ ਂਿਕਵ ਕਰੋਗੇ?

ਸ਼ਾਨਦਾਰ
ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ
ਵਧੀਆ
ਠੀਕ-ਠਾਕ
ਮਾੜੀ

Q11 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਦੀ ਿਕੰਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?

ਬੇਹੱਦ ਸੰਭਾਵਤ
ਸੰਭਾਵਤ
ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੰਭਾਵਤ
ਅਸੰਭਾਵਤ
ਬੇਹੱਦ ਅਸੰਭਾਵਤ
ਪਤਾ ਨਹੀ ਂ

Q12 ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤ ਤੁਸੀ ਂ
ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ?

ਬਹਤੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ
ਕੁਝ ਹਦੱ ਤਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ
ਕੁਝ ਹਦੱ ਤਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ
ਬਹਤੁ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ
ਮੈਨੰੂ ਿਕਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ/ਇੱਛਾ ਨਹੀ ਂ



Q13 ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀ ਂਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਆੁਰਾ ਉਸਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ 
ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਹਨ? ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਿਜਸ ਤ ਤੁਸੀ ਂਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਸ਼ੁ ਜਾਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੌਮੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਮਨਾਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਰਪਰੋਟ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ 
ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।



ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ

Q14 ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਿਲੰਗ ਨੰੂ ਿਕਵ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਮਰਦ
ਔਰਤ
ਹੋਰ
ਨਾ ਦੱਸਣ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦਓਗੇ

Q15 ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਿਕੰਨੀ ਹੈ?

18-24 ਸਾਲ
25-34 ਸਾਲ
35-44 ਸਾਲ
45-54 ਸਾਲ
55-64 ਸਾਲ
65-74 ਸਾਲ
75-84 ਸਾਲ
85 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸਤ ਵੱਧ
ਨਾ ਦੱਸਣ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦਓਗੇ

Q16 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀਅਤਾ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸੋ:

ਗੋਰੇ/ਗੋਰੇ ਿਬਿਟਸ਼
ਕਾਲੇ/ਕਾਲੇ ਿਬਿਟਸ਼
ਏਸ਼ੀਅਨ/ਏਸ਼ੀਅਨ ਿਬਿਟਸ਼
ਰਲੇ-ਿਮਲੇ
ਹੋਰ
ਨਾ ਦੱਸਣ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦਓਗੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ ਲਈ ਬਹਤੁ-ਬਹਤੁ ਧੰਨਵਾਦ।
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