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سروے دے اخیر

وچ دتے ہوئے لنک

 تے کلک کرو۔
 

جمع کرائی

 گئیاں تفصیالں
نوں تہاڈے 

سروے دے 

 
جواباں نال جوڑیا

نہیں جا سکدا۔

 
 
 

یادداشت دیاں
 خدمتاں تے چانن پاؤنا

اپنی رائے دوو

انگلینڈ اتے ویلز دیاں یادداشت دیاں 19
خدمتاں کوویڈ دی عالمی وبا دے
   دوران دیکھ بھال تیکر لوکاں دی

 پہنچ، انتظار دے ویلے اتے دیکھ بھال
دے معیار دا جائزہ لین لئی قومی آڈٹ

وچ حصہ لے ریاں نیں۔
 

 تہاڈے تاثرات یادداشت دیاں
خدمتاں نوں بہتر بنا 

سکدے نیں۔



اس سروے دا مقصد کیہ اے؟

سروے وبا دے دوران اوہناں لوکاں دے تجربیاں بارے 

پچھدا اے جنہاں وچ ڈیمینشیا دی تشخیص ہوئی اے۔ 

اسیں جاننا چاہنے آں پئی لوک کمپیوٹر یا ٹیلیفون راہیں

 منعقد ہون آلی اپائنٹمنٹاں بارے کیہ محسوس کر دے 
نیں۔

 
 

 

ایہہ سروے کنوں پُر کرنا چاہیدا اے؟

 اسیں تاثرات جاننا چاہواں گے اوہناں لوکاں دے
جیہڑے خدمت تے گئے سن اتے اوہناں دے گھر آلیاں 

دے جیہڑے اوہناں دی امداد کر رہے نیں۔

 
 
 

معلوماتاں نال کیہ ہوندا اے؟

تہاڈی فراہم کیتی ہوئی معلوماتاں اک رپورٹ وچ جمع 

کیتیاں جاون گیاں۔ ایہناں معلوماتاں نوں دیکھ بھال دے 

معیاراں نوں بوہتا ودھیا بنان لئی چنگی طراں کیتے 

کماں اتے بہتری الئق شعبیاں نوں نمایاں کر کے ایس 

خدمت اتے دوجیاں خدمتاں دی مدد کرن لئی ورتیا 

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 دا خیال کیویں رکھیا جائے گا؟

درخواست کردہ ساریاں معلوماتاں گمنام ہوندیاں نیں۔ 

سروے وچ حصہ لینا اختیاری اے اتے جے تسیں

 حصہ لین دا فیصلہ کردے او تے تہاڈی دیکھ بھال تے 
اثر نہیں پے سکدا۔

 
 
 
 

میں کیویں سوالنامہ پُر کراں؟

QR ایہہ آن الئن سوالنامہ اے۔ کھبے پاسے دتے ہوئے 
کوڈ نوں اسکین کر کے 

تے جاؤ

bit.ly/NADMemorySurvey
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