
કોઇ સસં્થાને તમે આ  
મજુબ કહો છો તે ફરિયથાદ બને છેઃ

• તેમની સેવાઓ અથવા તમેણે જે કરુું અ્વથા ન 
કરુું તેનથા્ી તમ ેનથાખશુ છો.

• તેમની પાસેથી તમે જવથાબ મથાગો છો અ્વથા 
તઓે યોગય કિે તેવી તમ ેમથાગં કિો છો.

ફરિયાદ શુ ંછે? 

તમે અ્વથા તમથાિથા પરિવથાિનથા કોઇ સભયએ અ્વથા તમે સભંથાળ લેતથા હો 

તેમણે જે NHS સથાિવથાિ પ્થાપત કિી હોય તેનથા્ી જો તમે નથાખશુ હો, તો તમે 

ફરિયથાદ કિી શકશો. 

અમે પથાલલીયથામેન્ટિી એન્ડ હલે્ સરવવિસ ઓમબડ્ઝમેન છીએ, NHS ને તમે 

કિેલ ફરિયથાદ બથાદની ફરિયથાદ પ્રરિયથાઓમથા ંઅંરતમ તબક્ો. NHS રવશ ે

અમથાિી સમક્ષ ફરિયથાદ કિતથા પહલેથા,ં તમે જેમનથા્ી નથાખશુ છો તેવી NHS 

સસં્થાને તમથાિે ફરિયથાદ કિવથાની િહશે ે(દથાખલથા તિીકે તમથાિથા જીપી અ્વથા 

હોસપી્ટલને).

આ પત્રિકામા ંઅમે થોડા સચૂનો દરાશાવયા છે જેથી ઇંગ્ેનડમા ંNHS સામે 

ફરિયાદ કિવા માટેના મારશાદરશાનમા ંતમને મદદ મળે. 
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ઇંગ્ેનડમા ંNHS ને 

ફરિયાદ કિવા  

માટે સચૂનો

ફરિયથાદ કિવથા્ી  
બાબતો બહતેિ થઇ રકરે.

NHS કમપલેઇન્ટસ એ્ડવોકેસી રવશ ેવધ ુમથારહતી  
મથા્ેટ, મલુથાકથાત લોઃ

www.nhscomplaintsadvocacy.org 

તમથાિી સ્થારનક Healthwatch શોધવથા મથા્ેટ, મલુથાકથાત લોઃ
www.healthwatch.co.uk/find-local-healthwatch

અમને ફરિયથાદ કિવથા મથા્ેટ મલુથાકથાત લોઃ

www.ombudsman.org.uk/make-a-complaint 

અ્વથા 0345 015 4033 પિ કોલ કિો. 

ફેિફથાિ લથાવવથા મથા્ેટ ફરિયથાદ કિોઃ

www.complainforchange.org

અનય ભાષાઓ અને સવરૂપો માટે કપૃા કિી અમાિો સપંકશા  
કિોઃ publications@ombudsman.org.uk 
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5બથાબતો યોગય કિવથા મથા્ેટ તમથાિથા મથાનવથા 
મજુબ NHS સસં્થાએ શુ ંકિવુ ંજોઇએ તે 
તેમને જણથાવવથા મથા્ેટ તૈયથાિ િહો. આ મથાફી 
અ્વથા તેવી જ ભલૂ ફિી ્તી િોકવથાનુ ં
પણ હોઈ શકે છે.

મખુય દસ સચૂનો

 

ફરિયથાદ કિવથા્ી બાબતો 
બહતેિ થઇ શકશ.ે 

તમે શુ ંહાસં્ કિવા 
મારો છો તે નક્ી કિો.

જો તમે તેમથા ંસ્ંડોવથાયેલથા ંલોકો સથા્ ેપહલેથા ં
વથાત કિી શકતથા ંહો તો તેઓ કદથાચ તમથાિી 
સમસયથાનુ ં્ઝ્ડપ્ી રનિથાકિણ કિી શકે.

તમે કિી રકો  
તેટ્ી વહે્ ી  

તકે ફરિયાદ કિો.

આ કેવી િીતે કિવુ ંતેની તમને ખબિ ન 
હોય, તો તમથાિી સ્થારનક Healthwatch 
મદદ કિી શકશ.ે

તમે મૌખખક અ્વથા લેખખતમથા ંફરિયથાદ 
કિી શકશો. તયથા ંકોઇ ભિવથાનુ ંફોમ્મ હોય 
તો પછૂો અને તેમનથા પ્તરતુ્તિની તમે 
ક્થાિે અપેક્ષથા િથાખી શકશો તે પછૂો.

સસંથાની ફરિયાદ 
પ્રરરિયા ત્વરે પછૂો.

જો તમે વથાચંવથા અ્વથા લખવથાની 
સમસયથા હોય, તો NHS કમપલેન્ટસ 
એ્ડવોકેસી અ્વથા તમથાિી સ્થારનક 
Healthwatch મદદ કિી શકશ.ે

મદદ માટે પછૂો. 

તમાિી ફરિયાદ સપષટ 
અને ટૂંકી િાખો જેથી 

તમાિા મખુય મદુ્ા સપષટ થાય.

વધમુથા ંતમથાિી ફરિયથાદ મથા્ેટ મહતવની 
હોય તે કોઇપણ ઘ્ટનથાની તથાિીખનો 
સમથાવશે કિો.

તમારંુ સિનામુ ંઅને 
સદંભશા નબંિ જો 

તમાિી પાસે હોય તો તેનો 
સમાવેર કિો.

તમને મળેલ કોઇ પત્ો અ્વથા 
ઇમેઇલસની કોઇ નકલો સથાચવી િથાખો, 
કથાિણ કે ભરવષયમથા ંતેમને તપથાસવથાની 
તમને આવશયકતથા ઊભી ્શ.ે 

્ોકોના નામો અને 
હોદ્ાઓ ્ખો.

ફરિયથાદ પ્રરિયથાની સમથાપપત પિ તમે 
આવી ગયથા હો અને હજુ પણ તમે 
નથાખશુ હો, અ્વથા છ મરહનથા બથાદ 
પણ તમથાિી ફરિયથાદનુ ંરનિથાકિણ ન 
્રુ ંહોય તો, તમે અમને ફરિયથાદ કિી 
શકશો. 

સમસયથા્ી સથાવચેત કિવથા મથા્ેટ 12 
મરહનથાની અંદિ સથામથાનય િીતે તમથાિે 
અમને તમથાિી ફરિયથાદ કિવી જોઇએ.

અમાિો સપંકશા  કિો.

મદુ્ો જાળવી િાખો

તમે કિી  
શકો તે્ટલી 
વહે્ ી તકે 
ફરિયાદ કિો

તમાિી ફરિયાદ  
રેના ત્વરે છે? 

તમે શુ ંકહવેથા મથાગો છો તે નક્ી કિો અને 
આ બથાબતો રવશે સપષ્ટ િહોઃ

• શુ ં્રુ ંહત ું

• કોણ સથામલે હતથા

• કયથા સમયે

• કયથા સ્ળે

• તમે શથા મથા્ેટ ખશુ ન હતથા.

તમે ફરિયાદ કિવા 
મારતા હો તેના માટે 

NHS સસંથાનો સપંકશા  કિો.


