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ਇਹ ਗਾਈਡ ਆਮ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਐਨੱ.ਐਚੱ.ਐਸੱ. ਨਨਰੰਤਰ ਨਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਨਿਆ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਦੀ 

ਸੰਿੇਪ੍ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

 

ਐਨੱ.ਐਚੱ.ਐਸੱ. ਨਨਰੰਤਰ ਨਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕੀ ਹੈ? 

ਐਨੱ.ਐਚੱ.ਐਸੱ. ਨਨਰੰਤਰ ਨਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਉਨ੍ਾਾਂ  ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ, ਨਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਮਲੁਾਾਂਕਣ 'ਮੁਢਲੀ ਨਸਹਤ ਦੀ ਲੋੜ' ਦ ੇ

ਰਪੂ੍ ਨਵਚੱ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਸਰਫ਼ ਐਨੱ.ਐਚੱ.ਐਸੱ. ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਬੰਨਿਤ ਅਤੇ ਫੰਡ ਕੀਤ ੇਗਏ ਦੇਿਭਾਲ ਦ ੇਇੱਕ ਚਲੱ 

ਰਹ ੇਪ੍ੈਕੇਜ ਨੰੂ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਿਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ੈਕੇਜ ਅਕਸਰ 

ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ੍ਣ ੇਘਰ ਜਾਾਂ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਨਵੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਿਰੀਦ ਲਈ ਨਜੰਮੇਵਾਰ ਇੰਟੇਗਰੇਟਡ ਕੇਅਰ ਬੋਰਡ 

(ਆਈ.ਸੀ.ਬੀ.) ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਐਨੱ.ਐਚੱ.ਐਸੱ. ਨਨਰੰਤਰ ਨਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ 

ਪ੍ੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ। 

 

ਐਨੱ.ਐਚੱ.ਐਸੱ. ਨਨਰੰਤਰ ਨਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਐਨੱ.ਐਚੱ.ਐਸੱ. ਦੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਰਨਸੰਗ ਕੇਅਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ 

ਫਰੇਮਵਰਕ) ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਇਹ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸਿਾਾਂਤਾਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਬਾਰ ੇਦੱਸਦਾ ਹ ੈ

ਨਕ ਕੀ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਐਨੱ.ਐਚੱ.ਐਸੱ. ਨਨਰੰਤਰ ਨਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ 

ਚਣੁੌਤੀ ਦੇਣ ਬਾਰ ੇਦੱਸਦਾ ਹੈ।  

 

ਐਨੱ.ਐਚੱ.ਐਸੱ. ਨਨਰੰਤਰ ਨਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਫੈਸਨਲਆਾਂ ਲਈ 

ਨਜੰਮੇਵਾਰੀ   

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਐਨੱ.ਐਚੱ.ਐਸੱ. ਨਨਰੰਤਰ ਨਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦ ੇਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ, ਤਾਾਂ 

ਤੁਸੀ ਾਂ (ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਨਨਿੀ) ਆਈ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਨਨਪ੍ਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਨਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਨਿਆ 

ਜੇਕਰ ਆਈ.ਸੀ.ਬੀ. ਦ ੇਸਥਾਨਕ ਨਨਪ੍ਟਾਰੇ ਰਾਹੀ ਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਸੁਤੰਤਰ 

ਸਮੀਨਿਆ (ਆਈ.ਆਰ.) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੰੂ (ਐਨੱ.ਐਚੱ.ਐਸੱ. ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੰੂ) ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਿੀ ਨਹੀ ੀਂ ਿਰ ਸਿਦੀ 

ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਇਨ੍ਾਾਂ ਬਾਰ ੇਨਵਚਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ: 

• ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪ੍ਦੰਡ ਦੀ ਨਵਸ਼ਾ-ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰ ੇ

• ਐਨੱ.ਐਚੱ.ਐਸੱ. ਨਨਰੰਤਰ ਨਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ੈਕੇਜ ਦੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਨਕਸਮ ਅਤ ੇ

ਸਥਾਨ ਬਾਰ ੇ
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• ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਗਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਕਲਨਪ੍ਕ ਦੇਿਭਾਲ ਪ੍ਕੈੇਜਾਾਂ ਦ ੇਅੰਸ਼ ਬਾਰੇ  

• ਇਲਾਜ ਜਾਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਬਾਰ,ੇ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ ਜਾਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਨ 

• ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਚੈੱਕਨਲਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਮੰਲ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ ਨਵਚਾਰ ਕਰਨ 

ਸਬੰਿੀ ਇੰਟੇਗਰੇਟਡ ਕੇਅਰ ਬੋਰਡ (ਆਈ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਬਾਰ ੇ 

• ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਨਵਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਹਸਾਬ ਬਾਰ।ੇ  

 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਮੁੱਨਦਆਾਂ ਨੰੂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਨੱ.ਐਚੱ.ਐਸੱ. ਦੀ ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਸਬੰਿੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ। 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇੱਕ ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦ ੇਹੋ ਤਾਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦ 

ਕਰਨੀ ਹ ੈ

ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਦ ੇਕਈ ਪ੍ੜਾਅ ਹਨ: 

 
• ਤੁਸੀ ਾਂ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਰਦੇ ਹ ੋਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਵਾਪ੍ਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।  

• ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਸਮੀਨਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ੈਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਨਾ ਕਰਨ 

ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਨਹਲਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸੇ ਨੰੂ 'ਨਵਚਾਰ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ' (ਹੇਠਾਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ 

ਨਗਆ) ਲਈ ਨਨਰਿਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ। 

• ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪ੍ਣ ੇਫੈਸਲੇ ਬਾਰ ੇਦੱਸਣ ਲਈ ਨਲਿਦੇ ਹਾਾਂ। 

• ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਨੈਲ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਪ੍ੈਨਲ ਨੰੂ ਨਮਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮਤੀ 

ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਵਾਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਕੇਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਚਾਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੀਨਟੰਗ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਦੱਾ 

ਦੇਵਾਾਂਗੇ। 

[ਨਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ੋਨਕ ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਾਂ ਨਡਜੀਟਲ 

ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਸਕਾਈਪ੍, ਰਾਹੀ ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।] 

• ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ੈਨਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰ ੇਆਪ੍ਣੀ ਨਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

• ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤ ੇਆਈ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੰੂ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰ ੇਸੂਨਚਤ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ 

ਅਸਨਹਮਤ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵਕਲਪ੍ਾਾਂ ਦੀ ਨਵਆਨਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। 

 

ਇੱਕ ਆਈ.ਆਰ. ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨਨਪ੍ਟਾਰੇ ਵਾਲੀ ਮੀਨਟੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ.ਸੀ.ਬੀ. ਦ ੇਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਨਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ’ਤ ੇਸਾਡਾ 'ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਨਿਆ ਲਈ ਅਰਜੀ' ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 

ਕਰਨ ਲਈ, ਆਈ.ਸੀ.ਬੀ. ਦ ੇਸਥਾਨਕ ਨਨਪ੍ਟਾਰੇ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ੱਤਰ ਨਵੱਚ ਨਦੱਤੇ ਵੇਰਨਵਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ।ੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੇ ਹਫ਼ਨਤਆਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮ ਵਾਪ੍ਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹਵੋੇਗੀ ਤਾਾਂ ਜੋ ਅਸੀ ਾਂ 

ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਿਾ ਸਕੀਏ। 
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ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਨਕ ਆਈ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਲੁਾਾਂਕਣ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ, 

ਤਾਾਂ ਸਬੰਿਤ ਜਰਰੂਤਾਾਂ ਦੀ ਨਕਸਮ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰ ੇਦੱਸੋ ਨਕ ਮਲੁਾਾਂਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਕਹੜੀ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ 

ਸੀ। 

 

• ਨਜੰਨਾ ਤੁਸੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਨੇ ਨਨਸ਼ਨਚਤ/ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਬਣੋ – ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਮਲਦੀ 

ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕਨਹੰਦ ੇਹੋ ਨਕ ਕੋਈ ਸਮੱਨਸਆ 'ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਨਦਨ ਨਵੱਚ ਦ ੋਜਾਾਂ ਨਤੰਨ ਵਾਰ' ਹੋਈ ਸੀ, 

ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਨਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕਨਹੰਦੇ ਹੋ ਨਕ ਇਹ 'ਬਹਤੁ ਵਾਰ' ਹਈੋ ਸੀ 

• ਸਾਨੰੂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਨਜਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ ੇਦੱਸੋ ਨਜਸ ਨੇ ਦੇਿਭਾਲ ਨੰੂ ਵਿੇਰ ੇਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।  

• ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੋ ਨਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਦਾ ਅਦੰਾਜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਾਾਂ  

ਨਵੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਾਅ ਆਇਆ ਸੀ। 

• ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਮਾਨਨਸਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲੋੜਾਾਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਾਂ ਨਜੰਨੀਆਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਹਨ। 

• ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਦੇਿਭਾਲ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਸੇ਼ੇਵਰਾਾਂ 

ਤੋਂ ਨਮਲਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਬਾਰੇ ਦਸੱ।ੋ 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਮਨਹਜ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ੁੱਛੋ। 

 

ਅਸੀ ਾਂ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅੱਗ ੇਵਿਾਉਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ, ਪ੍ਰ ਅਸੀ ਾਂ ਬਹਤੁ ਵੱਡੀ ਨਗਣਤੀ 

ਨਵੱਚ ਕੇਸਾਾਂ ਨਾਲ ਨਨਜਠੱ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਨਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ 

ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।  

 

ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਨਕਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨਿਆਨ ਕੇਂਦਨਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ 

ਅਸੀ ਾਂ ਸੁ਼ਰਆੂਤੀ ਯੋਗਤਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਨਹਮਤ ਹੋਣ ਦ ੇਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਿ ਕਾਰਨਾਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਇਸ ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਪ੍ਛਲੇ ਪ੍ਾਸੇ 'ਮੁੱਿ ਸੋਚ-ਨਵਚਾਰ' ਭਾਗ ਨੰੂ ਪ੍ੜ੍ਨਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਨਲਿੀਆਾਂ 

ਗੱਲਾਾਂ 'ਤੇ ਨਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

 

 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਤਾਾਂ ਹੀ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਆਈ.ਸੀ.ਬੀ. ਤੋਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਨਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ 

ਕਰਨੀ ਉਨਚਤ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰ ਇਹ ਅਨਜਹਾ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਅਸਫਲ ਨਰਹਾ ਸੀ। 

 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਕਿਮ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪ੍ੜਾਅ 'ਤੇ 

ਵਿੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ੇਸ਼ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 

 

ਆਈ.ਸੀ.ਬੀ. ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੱੋਂ  ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਬੇਨਤੀਆਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਸਾਨੰੂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹ।ੈ ਨਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਨਨਸ਼ਚਤ ਰਹ ੋਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਨਟੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਨਹਲਾਾਂ 
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ਆਈ.ਸੀ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ  ਸਾਨੰੂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਨਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ੈਨਲ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ 

ਨਚੰਤਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਜੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵਗੇਾ। 

 

ਆਈ.ਆਰ. ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪੱ੍ਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਹੁੰਚਾਉਣ 

ਲਈ ਨਹੀ ਾਂ ਹ।ੈ  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ੱਿ ਬਾਰ ੇਮੁਸ਼ਨਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਨਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ 

ਐਨੱ.ਐਚੱ.ਐਸੱ. ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਵਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਲਈ ਨਜੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਿਕ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ।ੋ 

ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਨਦੱਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ੱਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਦੰਦ ੇਰਨਹਣਾ  

ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵੇਰਵ ੇਨਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜ ੋਤੁਹਾਡੇ ਨਕਸੇ ਵੀ 

ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।  ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਨੇਤੀ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਨਜੱਠਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਨੰੂ 

ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਦੰਦੇ ਰਨਹਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ।  ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ੋਨਕ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ 

ਨਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਤੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਜਾ-ਜਾਣਕਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਾਂ ਦਾ 

ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। 

 

ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਸਮੀਨਿਆ ਕਰਨੀ  

ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਬੀ. ਦਆੁਰਾ ਨਤਆਰ ਕੀਤ ੇਕੇਸ ਫਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 

ਕੇਸ ਦਾ ਪ੍ੂਰਵ-ਦਰਸ਼ਨ (ਸਮੀਨਿਆ) ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। ਕੇਸ ਦ ੇਪ੍ੂਰਵ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ ਹਨ ਨਜਨ੍ਾਾਂ 

ਨਵੱਚ ਹੇਠ ਨਲਿੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 

• ਜੇਕਰ ਸਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਨਕ ਕਸੇ ਫਾਈਲ ਅਿੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਆਈ.ਸੀ.ਬੀ. ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। 

• ਜੇਕਰ ਆਈ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸੁ਼ਰਆੂਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਨਨਪ੍ਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਸੇ਼ਕਸ਼ ਨਹੀ ਾਂ 

ਕੀਤੀ, ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਦੇਿਣ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੰੂ ਕੇਸ ਵਾਪ੍ਸ ਕਰ ਨਦੰਦੇ ਹਾਾਂ ਨਕ ਕੀ ਉਹ 

ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਨਬਨਾਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਨਚੰਤਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਜੇਕਰ ਸਾਨੰੂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮੀਨਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਨੈਲ 

ਬੁਲਾਉਣ ਬਾਰ ੇਸਲਾਹ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਚਅੇਰਪ੍ਰਸਨ ਲਈ ਨਨਯਤ ਕਰਦੇ 

ਹਾਾਂ। 

• ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਨਤਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਨੈਲ ਲਈ ਢਕੁਵਾਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਪ੍ੈਨਲ 

ਦੀ ਨਮਤੀ ਨੰੂ ਨਨਯਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। 

 

ਅਸੀ ਾਂ ਨਕਸੇ ਿਾਸ ਕੇਸ ਲਈ ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰ ੇਸੁਤੰਤਰ ਚੇਅਰਪ੍ਰਸਨ ਤੋਂ 

ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ 'ਸੋਚ-ਨਵਚਾਰ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ 
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ਲਈ ਨਨਰਿਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਚੇਅਰਪ੍ਰਸਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਲੀਨਨਕਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ 

ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਕਸੇ ਫਾਈਲ ਦੀ ਸਮੀਨਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

ਜੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਐਨੱ.ਐਚੱ.ਐਸੱ. ਨਨਰੰਤਰ ਨਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪ੍ਦੰਡ ਤੋਂ 

ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ੈਨਲ ਲਈ ਨਵਚਾਰਨ ਲਈ ਬੇਹਦ ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ ਤਰੌ 'ਤੇ ਉਨਚਤ ਨਹੀ ਾਂ 

ਹੈ, ਤਾਾਂ ਚੇਅਰਪ੍ਰਸਨ ਆਪ੍ਣੇ ਤਰਕ ਦੀ ਨਵਆਨਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਰਪ੍ੋਰਟ ਨਤਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 

ਨਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਨਕ ਅਸੀ ਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ੈਨਲ ਨਾ ਬਣਾਈਏ।  ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਅੇਰਪ੍ਰਸਨ ਦੀ ਨਰਪ੍ੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ 

ਕਾਪ੍ੀ ਭੇਜਾਾਂਗੇ ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਨਸਫ਼ਾਨਰਸ਼ ਬਾਰ ੇਦੱਸਾਾਂਗੇ ਨਕ ਅਸੀ ਾਂ ਪ੍ਨੈਲ ਨਾ 

ਬਣਾਈਏ।  

 

ਹਾਲਾਾਂਨਕ, ਜਕੇਰ ਚੇਅਰਪ੍ਰਸਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਕ ਇੱਕ ਪ੍ੈਨਲ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਿਭਾਲ ਬਾਰ ੇਨਵਚਾਰ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ  ਅਸੀ ਾਂ ਪ੍ੈਨਲ ਦੀ ਨਮਤੀ ਨੰੂ ਨਨਸ਼ਨਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕਰਾਾਂਗੇ। 

 

ਇੱਕ ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ੈਨਲ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਿ 

ਿਾਰਜ-ਿਰਮ ਕਨਯਿ ਿਰਨਾ 

ਅਸੀ ਾਂ ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਨੈਲ ਦੀ ਮੀਨਟੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮਤੀ ਨਨਰਿਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। 

 

ਿੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੀਨਟੰਗ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਦੰਦੇ ਹਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਨਲਿਤੀ ਰਪੂ੍ 

ਨਵੱਚ ਆਪ੍ਣ ੇਨਵਚਾਰ ਰੱਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕਿਸ਼਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਿਾੀਂ  

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਕੋਈ ਿਾਸ ਜਰਰੂਤਾਾਂ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਵ੍ੀਲਚੇਅਰ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚ, ਜਮੀਨੀ ਮੰਨਜਲ ਜਾਾਂ 

ਨਲਫਟ, ਬਰੇਲ, ਨਬਰਨਟਸ਼ ਸਕੰੇਤ ਭਾਸ਼ਾ – ਤਾਾਂ ਨਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ੈਨਲ ਮੀਨਟੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 

ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਨਹਲਾਾਂ ਸੂਨਚਤ ਕਰੋ। 

ਿ਼ੇਸ ਫਾਈਲ ਦੀ ਿੁਹਾਡੀ ਿਾਪ੍ੀ 

ਆਈ.ਸੀ.ਬੀ. ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੀਨਟੰਗ ਨਵੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪ੍ੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਾਈਲ 

ਮੀਨਟੰਗ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਨਹਲਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਪ੍ਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਨਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਸੂਨਚਤ ਕਰ।ੋ 

 

ਨਬਨੈਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਨੈਲ ਨਵੱਚ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਾਂਨਕ ਅਨਜਹਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਤੁ-ਬਹਤੁ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਹਾਜਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁਦੰੇ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੱੋਂ  

ਆਈ.ਸੀ.ਬੀ. ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਆਪ੍ਣੀ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਦੀ ਸਮੀਨਿਆ ਕਰਨ ’ਤੇ, ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਿ 
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ਨਵਚਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਨਲਿਤੀ ਰਪੂ੍ ਨਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਾਂਗੇ । 

ਸੋਲੀਸਟਰਾੀਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ੈਨਲ ਦੀ ਮੀਨਟੰਗ ਨਵੱਚ ਆਪ੍ਣੇ ਵਕੀਲ ਵੱਜੋਂ ਕਮੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਲੀਸਟਰ 

ਨਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਅਨਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਹੈ ਨਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ 

ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਹੋਵ ੇਨਕ ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ੈਨਲ ਮੀਨਟੰਗ ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਨਕਉਾਂਨਕ ਆਈ.ਆਰ. 

ਪ੍ੈਨਲ ਦੀ ਮੀਨਟੰਗ ਨਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨੀ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰਾਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਭੂਨਮਕਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਨੱ.ਐਚੱ.ਐਸੱ. ਇੱਕ 

ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤ ੇਗਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਿਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਿਾਰਜ-ਪ੍ਰਕਿਕਰਆਿਮਿ ਮੁੁੱਕਦਆੀਂ ਪ੍ਰਿੀ ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਨੈਲ ਦੀ ਪ੍ਹੁੰਚ 

ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਹੈ ਨਕ ਭਾਵੇਂ ਐਨੱ.ਐਚੱ.ਐਸੱ. ਨਨਰੰਤਰ ਨਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ 

ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵੇਲੇ ਅਪ੍ਣਾਈ ਗਈ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਕਰਕੇ ਸਮੱਨਸਆਵਾਾਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਈਆਾਂ ਸਨ, ਪ੍ਰ ਇਹ 

ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ੈਨਲ ਨੰੂ ਇਹ ਨਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀ ਾਂ ਬਣੇਗੀ ਨਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਐਨੱ.ਐਚੱ.ਐਸੱ. ਨਨਰੰਤਰ 

ਨਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤਕੱ ਪ੍ੈਨਲ ਇਹ ਨਸੱਟਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਢੱਦਾ ਪ੍ਨਹਲਾਾਂ ਅਪ੍ਣਾਈ ਗਈ 

ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ  ਨੇ ਆਈ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੰੂ ਨਨਰਪ੍ੱਿ ਅਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਨਕਆ ਸੀ।  

 

ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਿਾਰ ਨਜਸ ’ਤੇ ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ੈਨਲ ਇਹ ਨਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ੂਰੀ ਕਰਦੇ 

ਹੋ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰ ੇਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਵੱਚ ਦੱਸੇ ਨਸਿਾਾਂਤਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ 

'ਮੁਢਲੀ ਨਸਹਤ ਲੋੜ' ਹੁਦੰੀ ਹੈ। 

 

ਕੁਝ ਿਾਸ ਸਨਥਤੀਆਾਂ ਨਵੱਚ, ਨਜਥੱੇ ਸਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਨਕ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਨਕਨਰਆਤਮਕ ਸਮੱਨਸਆਵਾਾਂ ਨੇ ਆਈ.ਸੀ.ਬੀ. 

ਨੰੂ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਨਕਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੰੂ ਆਈ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੰੂ ਵਾਪ੍ਸ ਭੇਨਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੇ ਆਈ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੰੂ ਮੁਕਮੰਲ ਮੜੁ-ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਲਈ ਵਾਪ੍ਸ ਭੇਨਜਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ 

ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਅਸਨਹਮਤ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਉਸ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿੀਕ ਆਈ.ਆਰ. ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੇ 

ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ।  

ਸਬੰਧਿ-ਕਦਨ 'ਿ਼ੇ ਿਾਰਿਾਈ 

ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ੈਨਲ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 
• ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਚੇਅਰਪ੍ਰਸਨ (ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਨਜਸ ਨੰੂ ਐਨੱ.ਐਚੱ.ਐਸੱ. ਵੱਲੋਂ  ਕਮੰ ’ਤੇ 

ਨਹੀ ਾਂ ਰੱਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਬਾਰ ੇਪ੍ਨਹਲਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਣਦਾ) 

• ਇੱਕ ਆਈ.ਸੀ.ਬੀ. ਪ੍ਰਤੀਨਨਿੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਨਵਨਸਜ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਨਿੀ, ਉਨ੍ਾਾਂ  

ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਨਹਲਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਸਨ 

• ਇੱਕ ਕਲੀਨਨਕਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਕਲੀਨਨਕਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਭੂਨਮਕਾ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਕ ਕੀ ਮਲੁਾਾਂਕਣਕਰਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 

ਕਲੀਨਨਕਲ ਡਾਇਗਨੋਨਸਜ ਦੇ ਸਬੰਿ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਵਆਨਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁ਼ਰਆੂਤੀ 

ਕਲੀਨਨਕਲ ਡਾਇਗਨੋਨਸਜ, ਪ੍ਰਬੰਿਨ, ਜਾਾਂ ਪ੍ੂਰਵ ਡਾਕਟਰੀ-ਅਨੁਮਾਨ ਬਾਰ ੇਦਜੂੀ ਰਾਏ ਮੁਹਈੱਆ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਾਾਂ 

ਦੀ ਭੂਨਮਕਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। 

 

ਸਮੀਨਿਆ ਪ੍ੈਨਲ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਚਅੇਰਪ੍ਰਸਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਨਜਸਨੰੂ ਨੈਸ਼ਨਲ 

ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਵੱਚ ਵਰਨਣਤ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਦਾ ਲਾਜਮੀ ਨਿਆਨ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀ ਾਂ ਉਮੀਦ 

ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਨਕ ਮੀਨਟੰਗ ਦਾ ਿੁੱਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਚੱਲੇਗਾ। 

 

ਿੁੱਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੰੂ ਮੁੱਿ ਨਿਰਾਾਂ ਦੇ ਨਵਚਾਰਾਾਂ ਤਕੱ ਪ੍ਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦ ੇਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਾਂਦਾ ਹੈ ਨਜਸ ਨਵੱਚ 

ਨਵਅਕਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਨਰਵਾਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ, ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨਜਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼, ਅਤੇ 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਨਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਨੈਲ ਨੇ ਿੁੱਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਨਹਲਾਾਂ ਸਾਰੇ ਨਲਿਤੀ 

ਸਬੂਤਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਨਿਆ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰ ਸਨਥਤੀ ਨੰੂ ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿੁੱਲ੍ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਵਅਕਤੀ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਨਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਜੰਮਵੇਾਰ ਆਈ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੰੂ 

ਜੁਬਾਨੀ ਜਾਾਂ ਨਲਿਤੀ ਰਪੂ੍ ਨਵੱਚ ਆਪ੍ਣੇ ਨਵਚਾਰ ਰੱਿਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ  ਬਣਾਉਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਿੁੱਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਪ੍ਤੀ ਸਮੇਂ, ਚੇਅਰਪ੍ਰਸਨ ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ੈਨਲ ਦੇ ਜਾਾਂਚ-ਨਤੀਨਜਆਾਂ ਅਤੇ ਨਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਾਂ ਦਾ 

ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਰਪ੍ੋਰਟ ਨਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ-ਸੁ਼ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਨਨਰਿਾਰਤ ਕਰਦ ੇਹਨ।  ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤ ੇ

ਆਈ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਨਿੀ (ਉਸ ਆਈ.ਸੀ.ਬੀ. ਤੋਂ ਨਜਸਨੇ ਸੁ਼ਰਆੂਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਨੰੂ ਮੀਨਟੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣ 

ਲਈ ਨਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ੈਨਲ ਨਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ 'ਤ ੇਨਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਨਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਾਂ ਬਾਰ ੇਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਹੁੰਚਦਾ 

ਹੈ। 

 

 

ਐਨੱ.ਐਚੱ.ਐਸੱ. ਨਨਰੰਤਰ ਨਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੌਣ ਯਗੋਤਾ ਪ੍ੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

ਪ੍ੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨਜਕ ਦੇਿਭਾਲ ਨਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਿ ਐਨੱ.ਐਚੱ.ਐਸੱ. 

ਨਨਰੰਤਰ ਨਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਐਨੱ.ਐਚੱ.ਐਸੱ.-ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਰਨਸੰਗ ਕੇਅਰ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੋਂ 

ਨਮਲਦੀ ਹੈ:  

National Framework for NHS Continuing Healthcare and NHS-funded Nursing Care 

- July 2022 (Revised) (publishing.service.gov.uk) 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1087562/National-Framework-for-NHS-Continuing-Healthcare-and-NHS-funded-Nursing-Care-July-2022-revised.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1087562/National-Framework-for-NHS-Continuing-Healthcare-and-NHS-funded-Nursing-Care-July-2022-revised.pdf
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ਮੁੱਿ ਨਵਚਾਰਾਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਜੋ ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਫਸੈਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਾਂ ਨਕ 

ਕੀ ਨਕਸ ੇਦੀ 'ਮੁਢਲੀ ਨਸਹਤ ਲੋੜ' ਹ ੈ

ਐਨੱ.ਐਚੱ.ਐਸੱ. ਨਨਰੰਤਰ ਨਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨਕਸੇ ਿਾਸ ਨਬਮਾਰੀ, ਨਬਮਾਰੀ ਬਾਰ ੇਪ੍ਤਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, 

ਜਾਾਂ ਨਸਹਤ-ਸਮੱਨਸਆ 'ਤੇ ਨਨਰਭਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਨਰਭਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਨਕ ਦੇਿਭਾਲ ਕੌਣ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਨਵਅਕਤੀ ਨਕੱਥੇ ਰਨਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਅਰ ਹੋਮ, ਨਰਨਸੰਗ ਵਾਲੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਜਾਾਂ ਨਕਸ ੇ

ਨਵਅਕਤੀ ਦ ੇਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਨਵਚੱ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

 

ਯੋਗਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਆੁਰਾ ਨਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਨਕ ਕੀ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਮੁੱਿ ਤਰੌ 'ਤੇ ਸਮਾਨਜਕ 

ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜਰਰੂਤ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਮੁਢਲੀ ਨਸਹਤ ਦੀ ਲੋੜ' ਹੈ, ਨਜਸ ਨੰੂ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ  

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਰਨਸੰਗ (ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ) ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ 

ਨਾਲ ਇਹ ਜਰਰੂੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੈਨਕ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਐਨੱ.ਐਚੱ.ਐਸੱ. ਨਨਰੰਤਰ ਨਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ੂਰੀ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

'ਮੁਢਲੀ ਨਸਹਤ ਲੋੜ' ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆੀਂ ਦੇਿਭਾਲ ਲੋੜਾਾਂ ਬਾਰ ੇਨਵਸਥਾਰ ਨਵਚੱ ਨਵਚਾਰ 

ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਚਾਰ ਮੁੱਿ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ: 

 

• ਕਿਸਮ:  ਇਹ ਨਕਸ ੇਨਵਅਕਤੀ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ (ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਨਸਕ ਨਸਹਤ ਜਾਾਂ 

ਮਨੋਨਵਨਗਆਨਕ ਲੋੜਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ) ਦੀਆਾਂ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਦੀ ਨਕਸਮ 

ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਇਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਦ ੇਨਵਅਕਤੀ ਉਤੱੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ 

ਹ,ੈ  ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਦਿਲਾਾਂ ਦੀ ਨਕਸਮ ('ਗੁਣਵੱਤਾ') ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  

 

• ਿੀਬਰਿਾ: ਇਹ ਲੋੜਾਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ('ਨਮਕਦਾਰ') ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ('ਨਡਗਰੀ') ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ  ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਨਨਰੰਤਰ/ਜਾਰੀ ਦੇਿਭਾਲ ('ਨਨਰੰਤਰਤਾ') ਦੀ 

ਲੋੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

 

• ਜਕਟਲਿਾ: ਜਰਰੂਤਾਾਂ ਨਕਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ-ਅਸਰ ਪ੍ਾਉਦੀਆਾਂ ਹਨ, 

ਇਹ ਲੱਛਣਾਾਂ ਦੀ ਨਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਨਸਹਤ-ਸਮੱਨਸਆ(ਵਾਾਂ) ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਦੇਿਭਾਲ 

ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦ ੇਹਨੁਰ ਨਵੱਚ ਵਾਿਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਹੈ।  ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕਲੀ 

ਨਸਹਤ-ਸਮੱਨਸਆ ਨਾਲ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਇਸ ਨਵੱਚ ਕਈ ਨਸਹਤ-ਸਮੱਨਸਆਵਾਾਂ ਦੀ ਮਜੌੂਦਗੀ 

ਜਾਾਂ ਦੋ ਜਾਾਂ ਦ ੋਤੋਂ ਵੱਿ ਨਸਹਤ-ਸਮੱਨਸਆਵਾਾਂ ਦਰਨਮਆਨ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਨਵੱਚ ਉਹ ਸਨਥਤੀਆਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ ਨਜਥੱੇ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਿੁਦ ਦੀ 

ਨਸਹਤ-ਸਮੱਨਸਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਕਨਰਆ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਮੱੁਚੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ 'ਤ ੇਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਾਉ ਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਨਜੱਥੇ 

ਸਰੀਰਕ ਨਸਹਤ ਦੀ ਜਰਰੂਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਨਵਅਕਤੀ ਲਈ ਮਾਨਨਸਕ ਨਸਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
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• ਨਾ-ਅਨੁਮਾਨਯੋਗਿਾ: ਇਹ ਉਸ ਹੱਦ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਲੋੜਾਾਂ ਨਵੱਚ ਉਤਰਾਅ-

ਚੜ੍ਾਅ ਆਉਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਿਨ ਨਵੱਚ ਚਣੁੌਤੀਆਾਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਢਕੁਵੀ ਾਂ 

ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨਸਰ ਦੇਿਭਾਲ ਮੁਹਈੱਆ ਨਾ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਨਸਹਤ ਲਈ ਜੋਿਮ 

ਦ ੇਪ੍ੱਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਿਤ ਹੁਦੰੀ ਹੈ।  ਇੱਕ ਅਨਨਸ਼ਨਚਤ ਨਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਜਰਰੂਤ ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀ 

ਦੀ ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਇੱਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਾਅ, ਅਸਨਥਰ ਜਾਾਂ ਫੇਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਵਗੜਦੀ ਨਸਹਤ-ਸਮੱਨਸਆ 

ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ 

 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਜਾਾਂ ਸਾਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇੱਕ ਮੁਢਲੀ ਨਸਹਤ ਲੋੜ ਨੰੂ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

 

ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਜਮੀ ਨਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਕੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ’ਤੇ, ਨਵਅਕਤੀ 

ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀਆਾਂ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਨਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਉਸ ਨਕਸਮ ਦੀਆਾਂ ਹਨ ਜ ੋਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ  

ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਜਕੇਰ ਉਹ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ, ਤਾਾਂ ਇਹ 'ਮੁਢਲੀ 

ਨਸਹਤ ਦੀ ਲੋੜ' ਨੰੂ ਦਰਸਾਏਗਾ। 

 

ਤੁਹਾਡੇ ਨਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 

ਗੁਪ੍ਿਿਾ ਨੋਕਟਸ 

ਸਾਡਾ ਗੁਪ੍ਤਤਾ ਨੋਨਟਸ – https://www.england.nhs.uk/contact-us/privacy-notice/ – ਦਸੱਦਾ 

ਹੈ ਨਕ ਅਸੀ ਾਂ ਨਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤ ੇਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਕਵੇਂ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸਬਜਕੈਟ ਵੱਜੋਂ ਨਕਵੇਂ ਆਪ੍ਣੇ ਅਨਿਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਅਸੀ ਾਂ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ 

ਐਕਟ 2018 ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ-ਬੱਿ ਕਰਾਾਂਗੇ। 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਾਂ ਨਚੰਤਾਵਾਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਨਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਸੰਪ੍ਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਬੰਿਤ ਿੇਤਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ: https://www.england.nhs.uk/healthcare/ 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਨਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਨਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਸਾਡੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਨਿਆ 

ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ:ੋ {england.dpo@nhs.net 

 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਚਨਾ ਕਨਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਨਿਆ ਮੁੱਨਦਆਾਂ ਬਾਰ ੇਸਾਡੇ ਨਵਰੁਿੱ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ 

ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ ਹ:ੈ https://ico.org.uk/make-a-complaint/ 

https://www.england.nhs.uk/contact-us/privacy-notice/
https://www.england.nhs.uk/healthcare/
mailto:england.dpo@nhs.net
https://ico.org.uk/make-a-complaint/
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NHS England 
Skipton House 
80 London Road 
London 
SE1 6LH 
 

 ਸੰਪ੍ਰਕ: enquiries@england.nhs.uk 

 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਈ ਨਵਕਲਨਪ੍ਕ ਫਾਰਮੇਟਾਾਂ ਨਵੱਚ ਉਪ੍ਲਬਿ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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