ਇਹ ਅਨੁ ਵਾਦ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਬਾਰੇ ਸੂੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਿੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸ਼ਕ
ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੂੰਮ ਅੂੰਿਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਵਚ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਸੇ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ਲਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅੂੰਿਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਿੀ।

ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਰੱਸ਼ਖਆ ਸ਼ਕਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਕਾਲਜ ਔਫ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਨਜ਼ ਔਫ ਸ਼ਬਿਸ਼ਟਸ਼ ਕੋਲੂੰਬੀਆ (ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ) ਬੀ.ਸੀ. ਸ਼ਵਚ ਡੈਂਸ਼ਟਸਟਾਾਂ (ਦੂੰਦਾਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਾਂ), ਡੈਂਟਲ ਥੈਰੇਸ਼ਪਸਟਾਾਂ ਅਤੇ
ਸਰਟੀਫਾਇਡ ਡੈਂਟਲ ਅਸ਼ਸਸਟੈਂਟਾਾਂ (ਸੀ ਡੀ ਏਜ਼) ਨੂੰ ਸ਼ਨਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂੰਸਥਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਕੂੰਮ ਡੈਂਸ਼ਟਸਟਾਾਂ, ਡੈਂਟਲ ਥੈਰੇਸ਼ਪਸਟਾਾਂ ਅਤੇ ਸੀ ਡੀ ਏਜ਼ (ਸਾਡੇ
“ਰਸ਼ਜਸਟਰੈਂਟਸ”) ਦੇ ਵਰਤਾਉ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ `ਤੇ ਸ਼ਨਿਰਾਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਰੱਸ਼ਖਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਰੱਸ਼ਖਆ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਰਸ਼ਜਸਟਰੈਂਟਸ ਰਸ਼ਜਸਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੈਕਸ਼ਟਸ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਿਤਾ ਪਿਾਪਤ
ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਰੱਸ਼ਖਅਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁ ਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਸ਼ਜਸਟਰੈਂਟ ਲੁ ੱਕਅੱਪ `ਤੇ ਇਹ
ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਕ ਕੀ ਕੋਈ ਦੂੰਦਾਾਂ ਦਾ ਮਾਹਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਸ਼ਜਸਟਰ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਸ਼ਜਸਟਰੈਂਟ ਅਯੋਿ, ਅਨੈ ਸ਼ਤਕ, ਿੈਰਕਾਨੂੰਨੀ
ਪਿੈਕਸ਼ਟਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ਸ਼ਆਾਂ ਜਾਾਂ ਸ਼ਕਸੇ ਮਾਨਸ਼ਸਕ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਥੱਲੇ ਪਿੈਕਸ਼ਟਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪਿੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਮਆਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਹੋਏ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਅਸੂੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੋ ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਸ਼ਧਤ ਸ਼ਫਕਰ ਹੋ ਣ
ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸ਼ਹਲਾਾਂ ਆਪਣੇ ਡੈਂਸ਼ਟਸਟ (ਦੂੰਦਾਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ), ਡੈਂਟਲ ਥੈਰੇਸ਼ਪਸਟ, ਜਾਾਂ ਸੀ ਡੀ ਏ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੱਲ ਕਰਨਾ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੱਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁ ਝ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੋਈ ਅਸ਼ਜਹਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਜਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ
ਸਰੋਕਾਰਾਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸ਼ਜਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਦਰਜ
ਕਰਵਾਈ ਿਈ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

 ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਕੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਸ਼ਜਸਟਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਰਤਾਉ ਜਾਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ
ਰੱਸ਼ਖਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੱਤ ਸ਼ਵਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਹੈਲਥ ਪਿੋਫੈਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਹੇਠ, ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਰਸ਼ਜਸਟਰੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਮਲੀ ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਾਂ
ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਕਾਰਾਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਨ੍ ਾਾਂ ਤਾਕਤਾਾਂ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਕਸੇ ਰਸ਼ਜਸਟਰੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਾਂਟਣਾ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਜਾਾਂ
ਰਸ਼ਜਸਟੈਂਰਟ ਦੀ ਰਸ਼ਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਜਾਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੂੰਦਸ਼ਾਾਂ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ `ਤੇ ਸ਼ਕਸੇ ਰਸ਼ਜਸਟਰੈਂਟ ਦੀ ਪਿੈਕਸ਼ਟਸ ਬਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਉਪਾ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਸ਼ਹਯੋਿੀ ਪਹੁੂੰਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਾਂ ਸ਼ਵਚ, ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਰੱਸ਼ਖਆ ਸਾਡੀ ਪਸ਼ਹਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

 ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸ਼ਹਲਾਾਂ, ਸ਼ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੋ ਟ ਕਰੋ ਸ਼ਕ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਨਹੀਂ ਹੈ:


ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ



ਸ਼ਕਸੇ ਰਸ਼ਜਸਟਰੈਂਟ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਕ ਉਹ ਸ਼ਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਰਸ਼ਜਸਟਰੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇਵੇ ਜਾਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਜਵੇਂ ਫੀਸਾਾਂ ਦੇ
ਮਤਭੇਦ ਜਾਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਸ਼ਲਆਾਂ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ



ਸ਼ਕਸੇ ਡੈਂਸ਼ਟਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਕ ਉਹ ਸ਼ਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਕਰੇ



ਦੂੰਦਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਾਂ ਦੂੰਦਾਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ, ਜਾਾਂ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਸ਼ਜਸਟਰੈਂਟ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ



ਸ਼ਕਸੇ ਰਸ਼ਜਸਟਰੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ਵਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸ਼ਵਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਜਾਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ*



ਸ਼ਬਜ਼ਨਸ ਦੇ ਝਿਸ਼ੜਆਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ

*ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋ ਸ਼ਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਸੇ ਡੈਂਸ਼ਟਸਟ, ਡੈਂਟਲ ਥੈਰੇਸ਼ਪਸਟ ਜਾਾਂ ਸੀ ਡੀ ਏ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਿਏ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਨੁ ਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੂੰਿ
ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਾਂ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਸ਼ਦੂੰਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਜਹੇ ਕਲੇ ਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ
ਨਾ ਸ਼ਕ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ।

ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉ
ਰਸਮੀ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਸ਼ਲਖਤੀ ਰਪ ਸ਼ਵਚ ਹੋਣੀਆਾਂ ਜ਼ਰਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਿੱਲ ਨੋ ਟ ਕਰੋ ਸ਼ਕ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਮੂੰਹ -ਜ਼ਬਾਨੀ, ਿੁਪਤ, ਜਾਾਂ ਸ਼ਬਨਾਾਂ ਦਸਖਤਾਾਂ ਵਾਲੀ
ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਪਿਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਮਪਲੇਂ ਟ ਸਬਸ਼ਮਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ (ਪੀ ਡੀ ਐੱਫ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਦਸਖਤਾਾਂ
ਵਾਲੀ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ complaints@cdsbc.org `ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਾਂ ਇਸ ਐਡਰੈਸ `ਤੇ ਸ਼ਲਖਤੀ ਰਪ ਸ਼ਵਚ ਭੇਜ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉ:
College of Dental Surgeons of BC
Complaints
500 - 1765 West 8th Avenue
Vancouver, BC V6J 5C6
ਜੇ ਈਮੇਲ ਜਾਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ:


ਤੁ ਹਾਡਾ ਪਰਾ ਨਾਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਐਡਰੈਸ, ਫੋਨ ਨੂੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ)



ਉਸ ਡੈਂਸ਼ਟਸਟ/ਡੈਂਟਲ ਥੈਰੇਸ਼ਪਸਟ/ਸੀ ਡੀ ਏ ਦਾ ਨਾਾਂ ਅਤੇ ਐਡਰੈਸ ਸ਼ਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁ ਸੀਂ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਡੈਂਸ਼ਟਸਟਾਾਂ ਦੇ ਨਾਾਂ ਅਤੇ ਐਡਰੈਸ ਸ਼ਜਨ੍ ਾਾਂ ਕੋਲ ਤੁ ਸੀਂ ਿਏ ਹੋ ਜਾਾਂ ਸ਼ਜਨ੍ ਾਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
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ਤੁ ਹਾਡੀ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਾਂ ਦਾ ਸ਼ਵਸਥਾਰ ਸ਼ਵਚ ਵੇਰਵਾ



ਦੂੰਦਾਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਕਾਰਡ ਸ਼ਜਹੜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ



ਤੁ ਹਾਡੇ ਦਸਖਤ

ਇਹ ਿੱਲ ਨੋ ਟ ਕਰੋ ਸ਼ਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਵਾਲੀ ਸ਼ਚੱਠੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਰਸ਼ਜਸਟਰੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਿੀ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਾਂ ਸ਼ਵਚ, ਤੁ ਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਖੋਿੇ
ਸ਼ਜਹੜਾ ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਦੇਵੇਿਾ।

ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਲੋ ਕਾਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
ਇਹ ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਾਂਦੇ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਨ ਸ਼ਵਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤਾਾਂ
ਸ਼ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਟੀਮ ਨੂੰ 604-736-3621 `ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

1. ਆਪਣੇ ਡੈਂਸ਼ਟਸਟ/ਡੈਂਟਲ ਥੈਰੇਸ਼ਪਸਟ/ਸੀ ਡੀ ਏ ਬਾਰੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਫਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਨ ਸ਼ਵਚ ਕੋਈ ਸ਼ਫਕਰ ਹੋਣ ਤਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸ਼ਹਲਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੈਂਸ਼ਟਸਟ/ਡੈਂਟਲ ਥੈਰੇਸ਼ਪਸਟ/ਸੀ ਡੀ ਏ ਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਜੇ
ਸਰੋਕਾਰ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਸ਼ਧਤ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਏ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਸ਼ਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਡੀ
ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਸ਼ਲਖਤੀ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉ।

2. ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਸ਼ਹਲਾਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਫਕਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਕਸੇ ਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਾਂ?
ਤੁ ਸੀਂ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਜਾਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਪਰ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਾਂ ਸ਼ਬਨਾਾਂ ਦਸਖਤਾਾਂ ਵਾਲੀ ਈਮੇਲ `ਤੇ
ਪਿਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ, ਅਤੇ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।

3. ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਸ਼ਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ?
ਜੇ ਰਸ਼ਜਸਟਰੈਂਟ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿੱਲਬਾਤ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸ਼ਫਕਰ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ
ਸ਼ਲਖ ਕੇ ਰਸਮੀ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਾਣੋ ਸ਼ਕ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਸ਼ਕਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ।

4. ਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਾਂ?
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਸ਼ਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਸ਼ਜਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ
ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਖਤੀ ਸਸ਼ਹਮਤੀ ਲੈ ਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਚੱਠੀ `ਤੇ ਦਸਖਤ
ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਸ਼ਵਚ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂੰਬੂੰਧ ਬਾਰੇ ਸਾਫ ਸਾਫ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਿੀ। ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਸ਼ਕਸੇ ਨਾਬਾਲਿ ਬੱਚੇ ਦੀ
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ਤਰਫੋਂ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਹੋਵੋ, ਜਾਾਂ ਸ਼ਕਸੇ ਅਪਾਹਜ ਬਾਲਿ ਦੇ ਨੁ ਮਾਇੂੰਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਸ਼ਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪਰ, ਅਸੀਂ ਨੁ ਮਾਇੂੰਦਿੀ
ਦੇ ਐਿਰੀਮੈਂਟ ਜਾਾਂ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੂੰਿ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ।

5. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂੰਦਾਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸ਼ਕਵੇਂ ਲੈ ਣੀ ਹੈ?
ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਕਾਰਡਾਾਂ ਦੀ ਪਰੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰਟ ਸ਼ਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਾਲਕ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂੰ
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਦੂੰਦਾਾਂ ਦੇ ਪਰੇ ਸ਼ਰਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਡੈਂਸ਼ਟਸਟ ਮੂੰਿੀਆਾਂ ਿਈਆਾਂ ਕਾਪੀਆਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ
ਪਾਬੂੰਦ ਹਨ, ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵਚ ਰੇਸ਼ਡਓਿਿਾਫ, ਸਟੱਡੀ ਮੌਡਲ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਰਕਾਰਡਾਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਂਟਲ
ਔਸ਼ਫਸ ਵਾਜਬ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡੈਂਸ਼ਟਸਟਾਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਰਕਾਰਡ ਰੋਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਲ ਦੂੰਦਾਾਂ ਦੇ ਕੂੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰਸ਼ਹੂੰਦੇ ਵੀ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ
ਡੈਂਸ਼ਟਸਟ ਸ਼ਵਚਕਾਰ ਫੀਸਾਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਅਸਸ਼ਹਮਤੀਆਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਾਂਹ ਕਰਨ, ਜਾਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਾਂਹ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ
ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਹੋਰ ਡੈਂਸ਼ਟਸਟ ਆਸ਼ਫਸ ਸ਼ਰਕਾਰਡਾਾਂ ਦੀ ਮੂੰਿ ਕਰੇ ਤਾਾਂ ਡੈਂਸ਼ਟਸਟਾਾਂ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਰਕਾਰਡ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰਰੀ ਹਨ।

6. ਮੇਰੀ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸ਼ਕੂੰਨਾ ਸਮਾਾਂ ਲੱਿੇਿਾ?
ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਕੂੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਿੁੂੰਝਲਤਾ ਕਰਕੇ, ਸਹੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਹ ਕਸ਼ਹਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ
ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕੂੰਨਾ ਸਮਾਾਂ ਲੱਿੇਿਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਔਸਤ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ `ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਮਹੀਸ਼ਨਆਾਂ ਸ਼ਵਚ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਾਂ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ
ਿੁੂੰਝਲਤਾ ਅਤੇ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਸਿੋਤਾਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਾਂ ਸ਼ਵਚ, ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਹੈਲਥ ਪਿੋਫੈਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਸ਼ਵਚ
ਸ਼ਦੱਤੀਆਾਂ ਿਈਆਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਾਂ ਹੱਦਾਾਂ ਦੇ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਵਚ ਪੜਤਾਲਾਾਂ ਮੁਕੂੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

7. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਂਸ਼ਟਸਟ/ਡੈਂਟਲ ਥੈਰੇਸ਼ਪਸਟ/ਸੀ ਡੀ ਏ ਬਾਰੇ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਕਸ ਸ਼ਕਸਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਾਂ?
ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਇਹ ਮੂੰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਇਸ ਦੇ ਰਸ਼ਜਸਟਰੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਨੈ ਸ਼ਤਕਤਾ ਨਾਲ ਪਿੈਕਸ਼ਟਸ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਥ ਪਿੋਫੈਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਹੇਠ
ਆਪਣੇ ਰਸ਼ਜਸਟਰੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸ਼ਮਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਸ਼ਫਕਰਾਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤਾਾਂ ਹਨ ਸ਼ਜਹੜੇ
ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ ਾਾਂ ਤਾਕਤਾਾਂ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਕਸੇ ਰਸ਼ਜਸਟਰੈਂਟ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਣ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ, ਜਾਾਂ ਰਸ਼ਜਸਟਰੈਂਟ ਦੀ ਰਸ਼ਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ
ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਉਸ `ਤੇ ਬੂੰਦਸ਼ਾਾਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੂੰਦੀਆਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਾਂ ਤਾਕਤਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਆਮ ਤੌਰ
'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਾਂ ਉਪਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸ਼ਧਆਨ ਕੇਂਦਸ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਇਹ ਮੂੰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਇਸ ਦੇ ਰਸ਼ਜਸਟਰੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਨੈ ਸ਼ਤਕਤਾ ਨਾਲ ਪਿੈਕਸ਼ਟਸ ਕਰਨ। ਇਹ ਰੋਲ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ
ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਸ਼ਧਆਨ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਪਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਵਲੋਂ ਛਾਪੇ ਜਾਾਂਦੇ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦੇ ਸੂੰਖੇਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਵਚਾਰਨ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨਤੀਸ਼ਜਆਾਂ ਦਾ ਨਮਨਾ ਸ਼ਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਜਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਤੁ ਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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8. ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਵਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਸ਼ਕ ਜੇ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੂੰਿਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਇਹ ਦੇਣ ਦੇ ਖਾਹਸ਼ਮੂੰਦ ਅਤੇ ਯੋਿ
ਹੋਵੋ। ਅਕਸਰ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਸ਼ਵਚ ਸਾਰੇ ਢੁ ਕਵੇਂ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰਦੇ, ਜਾਾਂ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਿਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਜਹੜੇ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ
ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀਆਾਂ ਪੜਤਾਲਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਾਂਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ
ਔਖਾ (ਜਾਾਂ ਅਸੂੰਭਵ) ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

9. ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਿਈ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖੇਿਾ?
ਸ਼ਜਹੜੀਆਾਂ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਵਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਪੜਤਾਲੀਏ ਵਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂੰਦਾਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਖਾਸ ਸ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਪੜਤਾਲੀਏ
ਆਪ ਵੀ ਡੈਂਸ਼ਟਸਟ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਡੈਂਸ਼ਟਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਿੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ
ਲਈ ਸ਼ਕਹਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਾਂ ਸ਼ਵਚ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਡੈਂਸ਼ਟਸਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਿੀ।

10. ਕੀ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ `ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਿੁਪਤ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ?
ਜਦ ਸ਼ਕ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਨੂੰ ਿੁਪਤ ਰੱਸ਼ਖਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਭੇਤਦਾਰੀ ਦੀ ਿਰੂੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ
ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਕਾਰਡਾਾਂ `ਤੇ ਫਿ ੀਡਮ ਔਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਿੋਟੈਕਸ਼ਨ ਔਫ ਪਿਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਲਾਿ ਹੁੂੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ
ਸ਼ਦੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸ਼ਜਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੱਤਾਾਂ `ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿੱਲ ਨੋ ਟ ਕਰੋ ਸ਼ਕ ਜੇ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸ਼ਕਸੇ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਵਚ
ਸ਼ਨਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਨਤੀਜਾ ਜਨਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੈਲਥ ਪਿੋਫੈਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਹੇਠ, ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸ਼ਜਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਪੇਪਰ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਤੋਂ ਸ਼ਮਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਾਈਵੇਟ
ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਸੇ ਹੋਰ ਮੂੰਤਵ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਕਸੇ ਰਸ਼ਜਸਟਰੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ਖਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ।

11. ਮੇਰੇ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ?
ਤੁ ਹਾਡੀ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਲਈ ਇਕ ਪੜਤਾਲੀਆ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਿਾ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਿੀ। ਰਸ਼ਜਸਟਰੈਂਟ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਰਕਾਰਡਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਸ਼ਲਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ
ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਡੈਂਸ਼ਟਸਟਾਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਕਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਿਈ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਸੂੰਬੂੰਸ਼ਧਤ ਰਸ਼ਜਸਟਰੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਿੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਕਹਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਇਹ ਿੱਲ
ਨੋ ਟ ਕਰੋ ਸ਼ਕ ਜੇ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਬਹੁਤ ਮਮਲੀ, ਸਾਰਹੀਣ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਖਝਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਾਂ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਾਂ ਇਹ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਦੀਆਾਂ
ਤਾਕਤਾਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਸ਼ਧਤ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਇਹ ਫੌਰਨ ਰਸ਼ਜਸਟਰਾਰ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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12. ਮੇਰੇ ਡੈਂਸ਼ਟਸਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਐਿਰੀਮੈਂਟ `ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ
ਮਨ ਬਦਲ ਸ਼ਲਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ?
ਆਪਣੇ ਡੈਂਸ਼ਟਸਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਐਿਰੀਮੈਂਟ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ।

13. ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਕੀ ਹੋਵਿ
ੇ ਾ?
ਕਦੇ ਕਦੇ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਸ਼ਹੂੰਦੇ ਹਨ। ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਰੱਸ਼ਖਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੂੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਸ਼ਵਚ ਉਠਾਏ ਿਏ ਸਾਰੇ ਮਸਸ਼ਲਆਾਂ ਦਾ ਹੱਲ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ। ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਸ਼ਲਆਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ
ਮੁਕੂੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

14. ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ?
ਇਨਕੁ ਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸ਼ਦਨਾਾਂ ਦੇ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਵਚ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਚੱਠੀ ਸ਼ਮਲੇ ਿੀ ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸੂੰਖੇਪ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਸ਼ਖਆ
ਹੋਵੇਿਾ।

15. ਜੇ ਮੈਂ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁੂੰਤਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵਾਾਂ ਤਾਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਿਾ?
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਫਕਰਮੂੰਦ ਹੋਵੋ ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਹੈਲਥ ਪਿੋਫੈਸ਼ਨਜ਼ ਸ਼ਰਵੀਊ ਬੋਰਡ (ਐੱਚ ਪੀ ਆਰ ਬੀ) ਕੋਲ ਸ਼ਰਵੀਊ ਲਈ ਅਪਲਾਈ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐੱਚ ਪੀ ਆਰ ਬੀ, ਰਸ਼ਜਸਟਰੈਂਟ ਨੂੰ ਅਨੁ ਸਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਾਾਂ ਸ਼ਕਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੂੰਿ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਸ਼ਕ ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ। ਐੱਚ ਪੀ ਆਰ ਬੀ ਦਾ ਸ਼ਰਵੀਊ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਕੀ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ
ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਜਬ ਸੀ।
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