
 
 

کا یک معلوماتی شیٹ   شر

؟   ہیلتھ واچ کیا ہے

 ہیے اور ہم  
تی نگہداشت ےک لءے استعمال کءے جاتی ءن ہے جو صحت اور معاشر ہیلتھ واچ انگلینڈ ان لوگوں ےک لیے ایک آزاد قویم چیمپی

 میے مدد کریں کہ ان ےک خیاالت کو ان یک یہاں یہ جانیے ےک لءے موجود ہیے کہ لوگوں ےک لءے اس یک کیا اہمیت ہے اور اس بات  
کو یقیپے بناتے

۔  ورت ہے  مدد یک ضے

۔قویم اور مقایم طور پر' ہمارے پاس یہ یقیپے بناتے یک طاقت موجود ہے    میے ایک لوکل ہیلتھ واچ موجود ہے
ی
کہ صحت اور  انگلینڈ ےک ہر عالق

۔ل  والوں یک آواز سنیے
 ہیے خاص طور پر وہ لوگ جنہیے سننا مشکل  سماجی نگہداشت یک شوشے کو انچارج کرنے

وگوں ےک خیاالت سب ےس پہےل آتی

۔   لگتا ہے

تی  االتیعوام ےک اپنے خ  شامل    یے م صلوںیان لوگوں کو ان ف  خدمات کو بیھ نگہداشت یک  خود ڈھونڈتے ےک ساتھ ساتھ ، ہم صحت اور معاشر

طاقت رکھنے    کرنے یک   لی کو تبد  االتیہے ، اور ہم ان خ جاسکپی   الت   یکس طرح بہتی   یے اور اس م یے جو ان کو متاثر کرنی ہ  یے ہ نی ید  بیترغ  کرنے یک 

 ۔ یے کرنی ہ  ت  یےک ساتھ ش  لوںوا 

۔   مدد کرتی  بیھ یے درکار معلومات تالش کرنے م یے خدمات ےک بارے م  نگہداشت یک  صحت اور سماجی  یے واچ لوگوں کو اپنے عالقی م لتھ یہ  ہے

 

 ہمارا پروجیکٹ کس بارے میں ہے 

  عہیور افراد ےک ذر   شہیبھال ےک پ  کھی د صحت یک   یے کالسوں م  اور کھڑے مشقوں یک  ٹھےی ب یے برن م  کیےک ساتھ بل   نیاس منصونی کا مقصد دارو 

کا یک  ۔  شر  توقع اور تجرنی کو سمجھنا ہے

ور  کو بہتی بناتے ےک لی  ان یک   تی صالح یک   ان گروہوں تک رسات   یک   ضوںیمر   یہم انفراد   ۔ یے کو بہتی طور پر سمجھنا چاہنی ہ  اتیضے

  ضوںی مر اس ےس   اگر  یے ران  النا چاہنی ہ کی شر   یے کالسوں م  بناتے اور سمجھنے ےک لی  ورزش یک  پے یق یکو   زائنیےک ڈ  شوشے  ادتیرقیز   یک   ضی ہم مر 

ور  یک   ۔ جاسےک  الت    یبہتی   د یمز  یے اور توقعات کو پورا کرنے ےک لی  کالسوں م اتیضے

 

 مجھے کیوں منتخب کیا گیا؟ 

  جا یبھ  یے کالسوں م  اور کھڑے ورزش یک  ٹھےیدارون ےک ساتھ ب  یے برن م ک یتے بل   شنلز یپروف ت  یک   لتھی ہ یے جنہ یے ہم ان لوگوں ےس سنیے ےک خواہاں ہ 

۔ اک کر  یے کہ آپ ان کالسوں م  یے ہم چاہنی ہ  ہے  تجرنی کا اشتی
کت ےک اپنے آگاہ  یے صحت ےس متعلق خدمات ےک بارے م تاکہ ہم مقایم   ںیشر

۔   یک   ترقی  کہ مستقبل ےک لی  کس طرح خدمات یک   یے کرسک  جات 

کت نہ یے جماعتوں م جنہوں تے اپپے   یے ہم خاص طور پر ان لوگوں ےس سنیے ےک خواہشمند ہ کہ ان گروہوں تک    یے کھی س ہ یتاکہ  تیھ  یک   یے شر

۔  السکپی  ی بہتی  ا یک  یے کو بہتی بناتے ےک لی  خدمات م   رسات   ےک ساتھ   میوے پر ٹ  سلیہم باربرا ک لیے   بناتے ےک  پے ی قیکش کو    ش یبہتی اور مستقل پ ہے

کاء ےس موصولہ معلومات ش   ںی کر   ت  یشر
 
 ۔ ےک

 

 



 
 

   یں اس م  ا یک 
 
؟  کوت  خطرہ ملوث ہے

  یک   یے حساس موضوعات پر بحث نہ  بیھ ےک حےص ےک طور پر کیس تیمرصوف   یمنصوبہ ہے اور ہمار   لو رسک کی ا  ہی
 

براہ کرم ضف    - جات  یک

 ۔ یے راحت محسوس کرنی ہ یے جو آپ ہمارے ساتھ کرنے م یے بتائ یے بات ویہ

 

کت کو ثیغہ راز میں رکھا جاءے گا؟  ی شر  کیا میں

فراہم    یے ہے اور آپ جو معلومات ہم کرتی   ل یمکمل تعم   یک   2018 کٹ یا  کشنیپروٹ   ٹا یڈ  یے م  وںی ائکارو   برن اپپے   کیواچ بل   لتھی دروان ےک ساتھ ہ

   وٹر یکمپ   س یا  کی وہ ا   یے کرنی ہ
 

شناخت   اس لحاظ ےس کوڈ شدہ ہے کہ آپ یک  ٹا ی جو پاس ورڈ ےس محفوظ ہے اور آپ کا ڈ پر محفوظ ہوجات  یک

۔ وسکپی ہ یے نہ ے قی یک   ی، رازدار   یے فوکس گروپ کا حصہ تھ کی وہ ا   یے ہ  اگر آپ تے جو معلومات بانٹ رکیھ ہے   کن ی ہے ل  جاسکپی   یک   یے نہ  دہاتے  یے

 جات  گا۔  ا یک   الیہر فوکس گروپ ےک ساتھ اس پر تبادلہ خ

 

 ہوگا؟   ا یبدل لوں تو ک  الیاپنا خ یں اگر م 

دار   بیھ ےک کیس جی ی نت  وجہ اور کیس کیس   تے آپ کو بغ ۔ پروج  یموقع پر اس منصونی ےس دستتی دار  کٹ یکا حق ہے ےک نقطہ نظر ےس پہےل   یےس دستتی

 جات  گا۔  ا یہے اےس ختم کرد   ا یفراہم ک یے ہم ٹا یآپ تے جو ڈ 

 

 معلومات کہاں ےس حاصل کرسکتا ہوں؟  د یمز  یں م

یا آپ   info@healthwatchbwd.co.ukرے ای میل: اس پراجیکٹ ےس متعلق مزید معلومات اور سواالت ےک لءے آپ رابطہ کر سکیی ہیے ہما 

۔   292686 01254ہمارے نمتی    کال کر سکیی ہیے

 

 


