Bengali

ইস্ট এ্যান্ড কমিউমিটি হেলথ হেন্টার
ক্লায়েন্ট-এ্র অমিজ্ঞতা েংক্রান্ত জমরপ
যেহেতু আপনি সম্প্রনত ইস্ট এ্যান্ড কনিউনিটি যেলথ যসন্টাহে সাক্ষাত কেহত এ্হসনিহলি যসহেতু এ্ই জনেপটিহত অংশগ্রেণ
কোে জিয আপিাহক আিন্ত্রণ কো েহে। আিো যে যসবা প্রদাি কনে তা উন্নত কেহত এ্ই জনেহপ আপিাে প্রহেে
উত্তেসিূে আিাহদে সাোেয কেহব। জনেপটিে িয়টি নবভাগ েহয়হি এ্বং এ্টি সম্পন্ন কেহত আিুিানণক ৫ নিনিট সিয়
লাগহব।
এ্ই জনেহপ অংশগ্রেণ কো যেোিূলক এ্বং এ্ই জনেহপ প্রদত্ত আপিাে সকল প্রহেে উত্তেসিূে যগাপি
োখা েহব।
A.ক। আপমি কী মিয়জর জিয এ্ই জমরপটি েম্পন্ন করয়েি বা অিয হকায়িা বযমির জিয করয়েি?
 আনি নিহজে জিয এ্ই জনেপটি সম্পন্ন কেনি
 আনি অিয বযনিে জিয এ্ই জনেপটি সম্পন্ন কেনি
B. খ। আপনি অিয যকাহিা বযনিে জিয এ্ই জনেপটি সম্পন্ন কেহল, কাে জিয আপনি এ্টি সম্পন্ন কেহিি?
 আনি পনেবাহেে এ্কজি সদসয বা বন্ধু ে জিয এ্টি সম্পন্ন কেনি
 এ্কজি যোগী বা ক্লাহয়হন্টে জিয এ্টি সম্পন্ন কেনি
 অিযািয (অিুগ্রে কহে যোগীে সাহথ আপিাে সম্পকক উহেখ করুি, আপিাে িাি িয়):

শাখা ১(1): আিায়ের োয়থ হ াগায় াগ করা
প্রশ্ন ১। (Q1) আপমি এ্ইিাত্র হ োক্ষাত করয়লি তার জিয হ েিেেূমি প্রোি করা েয়েমেল হেটি হকিি মেল?
 আিাে সাক্ষাতসূনচ নিল িা – আনি সেসা এ্হস উপনিত েহয়নি (প্রশ্ন ২খ বাে মেয়ে াি)
 আনি যটনলহ াি কহে এ্টি বহদাবস্ত কহেনি
 গতবাহেে সাক্ষাহতে সিয় আনি এ্টি বহদাবস্ত কহেনি


আনি ই-যিইল কহে এ্টি বহদাবস্ত কহেনি

 এ্টি বহদাবস্ত কোে জিয আপনি আিাহক যটনলহ াি কহেহিি








যকহে প্রহবশ সংক্রান্ত আপিাে সািনগ্রক অনভজ্ঞতা











www.hqontario.ca
এইচকিউও প্রাইমাকি পেসেন্ট এক্সসেকিসেন্স োসভে পেসি অকভস াকিত
(েংস্কিণ: ৪-২০১৫)

চিৎকাে



(Excellent)

খুবই ভাহলা



কীিায়ব িূলযােি করয়বি?

a. ক। আপিাে সাক্ষাতসূনচ পাওয়া এ্বং সাক্ষাত কোে িহযয যে পনেিাণ সিয় যলহগহি
b. খ।

ভাহলা

মবষেেিূেয়ক এ্কটি িাপেয়ে খারাপ হথয়ক িিৎকায়রর মিমিয়ত

যবশ ভাহলা

োক্ষাত করয়লি তা েম্পয়কে মিন্তা কয়র মিম্নমলমখত

খাোপ

আপমি এ্ইিাত্র হ

(Poor)

প্রশ্ন ২।
(Q2)

অিযািয (অিুগ্রে কহে উহেখ করুি):

শাখা ২(2): হেন্টায়র হপ ৌঁোয়িা এ্বং অয়পক্ষা করা
আপমি হ
প্রশ্ন ৩।
(Q3)

োক্ষাত করয়লি এ্খিও তা েম্পয়কে মিন্তা কয়র...

আপিার োক্ষায়তর েিে অমতক্রান্ত েয়ে াওোর পর অিযথে িা এ্লাকাে আপমি কতক্ষণ অয়পক্ষা কয়রয়েি?
 ৫ নিনিহটে যথহক কি
 ৫ যথহক ১০ নিনিট
 ১১ যথহক ২০ নিনিট
 ২১ যথহক ৩০ নিনিট
 ৩০ নিনিহটে যথহক যবনশ
 আনি সাক্ষাতসূনচে বহদাবস্ত কনেনি

ভাহলা

খুবই ভাহলা









b. খ।

আিাহদে অভযথকিা নবষয়ক কিকচােীহদে সাহথ আপিাে সািনগ্রক অনভজ্ঞতা











c. গ।

আপিাে সাক্ষাহতে কােণ সম্পহকক োিয যসবা প্রদািকােীে সাহথ কথা বলাে পূহবক
আপিাহক পেীক্ষা কহক্ষ যে পনেিাণ সিয় অহপক্ষা কেহত েহয়নিল











চিৎকাে

যবশ ভাহলা



(Excellent)

খাোপ

যে সিয় আিো যখালা োনখ?

(Poor)

a. ক।

প্রশ্ন ৪। মিম্নমলমখত মবষেেিূেয়ক এ্কটি িাপেয়ে আপমি খারাপ হথয়ক িিৎকায়রর
(Q4) মিমিয়ত কীিায়ব িূলযােি করয়বি ...?

শাখা ৩ (3): আপিার োক্ষাতেূমি
এ্ই োক্ষাত েম্পয়কে এ্খিও মিন্তা কয়র...

খুবই ভাহলা











b. খ।

তাো আপিাে উহেহগে কথা শুহিহিি











c. গ।

তাো আপনি বুঝহত পাহেি এ্িি ভাষায় কথা বহলহিি











d. ঘ।
e. ঙ।
f. ি।

তাো এ্িি পদ্ধনতহত বযাপােগুহলা বযাখযা কহেহিি ো যবাঝা সেজ নিল
তাো আপিাে প্রহয়াজি এ্বং পিহদে বযাপাহে সংহবদিশীল নিহলি
তাো আপিাে সাহথ িেকাদাপূণক এ্বং সম্মািজিক আচেণ কহেহিি
সাক্ষাহতে পে আপিাে কী কো প্রহয়াজি যস সম্পহকক তাো আপিাহক স্পষ্ট
নিহদক শাবলী প্রদাি কহেহিি
সাক্ষাহতে কােণ সম্পহকক োিয যসবা প্রদািকােীে সাহথ কথা বলাে বযাপাহে
আপিাে সািনগ্রক অনভজ্ঞতা









































িাপেয়ে আপমি খারাপ হথয়ক িিৎকায়রর মিমিয়ত এ্ই বযমিয়ক কীিায়ব

চিৎকাে

ভাহলা

তাো আপিাে নচনকৎসা সংক্রান্ত ইনতোস যজহিহিি

বয়লয়েি হে েম্পয়কে মিন্তা কয়র মিম্নমলমখত মবষেেিূয়ের হক্ষয়ত্র এ্কটি

(Excellent)

যবশ ভাহলা

a. ক।

প্রশ্ন ৫।
(Q5)

(Poor)

খাোপ

োক্ষায়তর েিে আপমি হ প্রধাি স্বাস্থ্য হেবা প্রোিকারীর োয়থ কথা

িূলযােি করয়বি ...?

g. ে।
h. জ।
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শাখা ৪ (4): এ্ই োক্ষাতটি েম্পয়কে আপিার োিমিক অমিজ্ঞতা
খুবই ভাহলা







b. খ।

যসন্টােটিে সািনগ্রক বস্তুগত সুহোগ-সুনবযা











c. গ।

সাক্ষাহতে সিয় আপনি যে নচনকৎসক/ োিয যসবা প্রদািকােী(হদে) যদহখহিি তাে

প্রনত আপিাে আিা









d. ঘ।

আপিাে নবশ্বাস যে আপনি যেভাহব যগাপিীয়তাে বযানি প্রতযাশা কহেি আপিাে
োিয সংক্রান্ত তথয যসভাহবই আহলাচিা কো েহয়হি











e. ঙ।

আপনি আিাহদে সাহথ যে সাক্ষাত কেহলি যস সম্পহকক আপিাে সািনগ্রক অনভজ্ঞতা











চিৎকাে

ভাহলা



(Excellent)

যবশ ভাহলা



খাোপ

যসন্টােটিে সািনগ্রক পনেেন্নতা

(Poor)

a. ক।

প্রশ্ন ৬। এ্ই োক্ষাতটি েম্পয়কে মিন্তা কয়র এ্কটি িাপেয়ে আপমি খারাপ হথয়ক
(Q6) িিৎকায়রর মিমিয়ত কীিায়ব িূলযােি করয়বি ...?

শাখা ৫ (5): গত বের বা তার কাোকামে েিয়ে আিায়ের োয়থ োক্ষাত েংক্রান্ত আপিার অমিজ্ঞতা
নিহচে প্রথি কহয়কটি প্রে পূহবক নজজ্ঞাসা কো প্রেগুহলাে অিুরূপ। তহব আপিাে সবহচহয় সাম্প্রনতক
সাক্ষাত সম্পহকক নচন্তা কোে পনেবহতক , গত বের বা তার কাোকামে েিয়ে আিাহদে সাহথ আপিাে
অনভজ্ঞতা সম্পহকক ...আিো আপিাহক আহো বযাপকভাহব নচন্তা কোহত চাই।
প্রশ্ন ৭।
গত বার আপমি অেুস্থ্ মেয়লি বা আপমি স্বাস্থ্য েংক্রান্ত েিেযা মিয়ে উমিগ্ন মেয়লি...
(Q7)
a. ক।

আপনি যে তানেহখ যচহয়নিহলি যসই তানেহখ সাক্ষাতসূনচ যপহয়নিহলি নক?

 েযাাঁ

b. খ।

 এ্কই নদি
 পহেে নদি
গত বাে আপনি অসুি নিহলি বা আপনি োিয সংক্রান্ত সিসযা নিহয় উনেগ্ন নিহলি,  ২-১৯ নদি (নদহিে #
েখি আপিাে নচনকৎসক বা িাসক প্রযানিশিাহেে সাহথ সাক্ষাত কোে জিয আপনি
নলখুি:
)
প্রথি যচষ্টা কহেনিহলি তখি যথহক প্রকৃ তপহক্ষ আপিাে তাহক বা অিয কাহো সাহথ
 ২০ নদি বা তাে যবনশ
তাহদে কােকালহয় যদখা কেহত যেহত কতনদি সিয় যলহগনিল?
 প্রহোজয িয় (জাহি িা/
প্রতযাখযাি কহেহি)

(Yes)

 িা

(No)



  



b. খ।

আপিাে যসবা এ্বং নচনকৎসা-বযবিা সম্পনকক ত নসদ্ধাহন্ত আপনি েতটু কু থাকহত
চাি আপিাহক ততটু কুই সম্পৃি কহেি





  



c. গ।

আপিাে সাহথ পেকাি সিয় অনতবানেত কহেি





  



সবসিয়



(Always)

প্রায়ই

কদানচৎ

কখিও কখিও

কখহিা িা

(Never)

প্রহোজয িয়

সুপানেশকৃ ত নচনকৎসা-বযবিা সম্পহকক প্রে নজজ্ঞাসা কোে সুহোগ প্রদাি কহেি
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(জাহি িা/
প্রতযাখযাি কহেহি)

a. ক।

প্রশ্ন ৮।
খি আপমি আপিার মিমকৎেক বা িােে প্রযামিশিায়রর োয়থ োক্ষাত
(Q8)
কয়রি তখি তারা বা অিয হকউ কত ঘিঘি...?

খুবই সেজ





 িা



নকিু টা সেজ


(Yes)

প্রহোজয িয়

নকিু টা কঠিি

 েযাাঁ

(Not applicable)

খুবই কঠিি



প্রশ্ন ১০। ইস্ট এ্যান্ড মেএ্ইিমে (East End CHC)-এ্ আমি েবেিে স্বাচ্ছন্দ্য এ্বং
(Q10) আন্তমরকতা অিুিব কমর

(Very Difficult)

অিয আয়রকটি বযাপার, গত বার খি েন্ধ্যায়বলা, োপ্তামেক েু টির মেি বা
প্রশ্ন ৯।
েরকামর েু টির মেয়ি আপিার মিমকৎো েংক্রান্ত স্বাস্থ্য হেবার প্রয়োজি েয়েমেল
(Q9)
তখি জরুমর মবিায়গ াওো োড়াই হেবা প্রামপ্ত কতটু কু েেজ মেল?

(No)

শাখা ৬ (6): হপ্রক্ষাপট/জিতামিক েংক্রান্ত





চিৎকাে

খুবই ভাহলা



(Excellent)

ভাহলা





যবশ ভাহলা

খাোপ

(Poor)

প্রশ্ন ১১। আপিাে সািনগ্রক শােীনেক োিয সম্পহকক সাযােণত আপনি কীভাহব িূলযায়ি
(Q11) কেহবি?

প্রশ্ন ১২। আপমি স্বাস্থ্য হেবার জিয কতমেি ধয়র আিায়ের োয়থ োক্ষাত করয়েি?
(Q12)

প্রশ্ন ১২।
(Q13)

প্রশ্ন ১৪।
(Q14)







িয় িাহসে যথহক কি
িয় িাস এ্বং এ্ক বিহেে িহযয
এ্ক বিে এ্বং নতি বিহেে িহযয
নতি বিে এ্বং পাাঁচ বিহেে িহযয
পাাঁচ বিহেে যথহক যবনশ

আপিার েবয়িয়ে িায়লা অিুিাি বযবোর কয়র গত বের বা তার কাোকামে েিয়ে আপিার মিয়জর মিমকৎো
েংক্রান্ত হেবার জিয আিায়ের োয়থ আপমি কতবার োক্ষাত কয়রয়েি?
 এ্ক
 দুই
 নতি
 চাে
 পাাঁচ বাে বা তাে যবনশ
আপমি মক আিায়ের পমরয়ষবােিূে আপিার পমরবার বা বন্ধ্ুয়ের কায়ে েুপামরশ করয়বি? হকবলিাত্র এ্কটিয়ত
টিক মিহ্ন মেি।
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অবশযই
সম্ভবত
সম্ভবত
অবশযই

িা
িা
েযাাঁ
েযাাঁ

আপমি অমতমরি িতািত প্রোি করয়ত িাইয়ল, অিুিে কয়র মিয়ির স্থ্ািটি বযবোর করুি:
িতািত (ঐমচ্ছক)
আিাহদে যসন্টাহেে সাহথ আপিাে সািনগ্রক অনভজ্ঞতা নচন্তা কহে যকাি ...?
a. ক। দুটি নবষয় নবহশষভাহব ভাহলাকহে সম্পন্ন কো েহয়হি:
1. ১।

2. ২।

b. খ। দুটি নবষয় ো উন্নত কো যেহত পাহে?
1. ১।

2. ২।

আিো যেভাহব যসবা প্রদাি কনে তাে উন্ননতহত সাোেয কেহত পাহে এ্িি যকাহিা অনতনেি তথয বা
িতািত আহি কী ো আপনি আিাহদে জািাহত চাি?

আিায়ের জমরপ েম্পন্ন করার জিয আপিায়ক ধিযবাে।
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