
ਮੈਂਨੂੰ ਆਪਣੀ 
ਸੈਨਡੀਫੋਰਡ 
ਅਪੌਇਟੰਮੈਂਟ ਲਈ 
ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ  
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਜੀ ਅੰਗਾ,ਂ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਿੱਖ ਿੱਖ 
ਵਕਸਮਾ ਂਦੇ ਵਜਿਸੀ ਸੰਬੰਧਾ,ਂ ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ, ਗਰਭਵਿਰੋਧ, 
ਗਰਭਪਾਤ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾ ਂਲਈ ਅਿੁਿਾਦ ਸਾਮਲ 
ਹਿ। 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਿਡੀਫੋਰਡ ਵਿਖੇ ਿੇੜੇਉਂ ਵਿਰੀਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 
ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਭਾਸੀਆ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਪੱਛੇ ਇਤੰਜਾਰ ਕਰੇਗਾ/
ਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਿਹੀਂ ਸਕੇਗਾ/ਗੀ।

ਮੈਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਲਿੰਗੀ 
ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਣ ਲਵੱਚ ਔਖਾ ਮਲਿਸੂਸ 
ਕਰਦਾ/ਦੀ ਿਾ ਂ
ਸਾਡੇ ਦੁਭਾਸੀਆ ਂਨੂੰ ਟ੍ੇਵਿੰਗ ਵਮਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਬਿਾ ਰਾਏ 
ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਅਿੁਿਾਦ ਕਰਿਗੇ। ਉਹ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਵਲੰਗੀ 
ਅਿੁਭਿਾ ਂਿਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਆਦੀ ਹਿ। 
ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਮਲ ਹਿ ਵਜਿ੍ਾ ਂਦੇ ਦੂਜੇ ਜਾ ਂਉਸੇ 
ਵਲੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿਾਲ ਵਜਿਸੀ ਵਰਸਤੇ ਹਿ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ 
ਲੋਕ ਸਾਮਲ ਹਿ ਵਜਿ੍ਾ ਂਦੀ ਵਲੰਗੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਿਾਲੋਂ ਿੱਖ ਹੈ 
ਵਜਸ ਿਾਲ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ।  
ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਾਈਿੇਟ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੱਵਖਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੋਇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਪੌਇਟੰਮੈਂਟ 
‘ਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਅਰਾਮਦੇਹ ਮਹਹਸੂਸ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ/ਦੀ?
ਜੇ ਕਿਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਿਹਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪੌਇਟੰਮੈਂਟ ‘ਤੇ 
ਦੁਭਹਾਸ਼ੀਏ ਨਹਾਲ ਅਰਹਾਮਦੇਹ ਮਕਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ ਤੁਹਹਾਨੂੰ 
ਉਹਨਹਾ ਂਨੂੰ ਜਹਾਣ ਲਈ ਿਕਹਣ ਦਹਾ ਹੱਿ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਹਾਡੀ 
ਅਪੌਇਟੰਮੈਂਟ ਜਹਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇਟੰਰਪ੍ੈਕਟੰਗ 
ਸੇਵਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਹਾਗਂੇ। ਕਸਰਫ਼ ਸੈਨਡੀਫੋਰਡ ਦੇ ਸਟਹਾਫ਼ 
ਸਦੱਸ ਨੂੰ ਿਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਹਾ ਂਨਹਾਲ ਇਿੱਲੇ ਗੱਲ ਿਰਨਹਾ 
ਚਹਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੁਭਹਾਸ਼ੀਆ ਿਮਰੇ ਤੋਂ ਚਲਹਾ/ਲੀ ਜਹਾਏਗਹਾ/ਗੀ।

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜੇ ਤੁਹਹਾਡੇ ਿੋਲ ਿੋਈ ਸਵਹਾਲ ਜਹਾ ਂਕਟੱਪਣੀਆ ਂਹਨ ਕਿਰਪਹਾ 
ਿਰਿੇ ਸੈਨਡੀਫੋਰਡ ਨਹਾਲ ਈਮੇਲ ਰਹਾਹੀਂ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ: 
sandyford.feedback@ggc.scot.nhs.uk ਜਹਾ ਂ
ਫੋਨ: 0141 211 6729
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ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਹਕਵੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ 
ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾ?ਂ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪੌਇਟੰਮੈਂਟ 
‘ਤੇ ਇੱਿ ਦੁਭਹਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਪੁੱਛ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਸਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਹਾਨੂੰ 
ਕਿਹੜੀ ਭਹਾਸ਼ਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਉਪਭਹਾਸ਼ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੀ ਅਪੌਇਟੰਮੈਂਟ ਬੁੱਿ ਿਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਹਾਡੇ ਲਈ 
ਇਸਦਹਾ ਪ੍ਬੰਧ ਿਰ ਦਵਹਾਗਂੇ।
ਸੈਨਡੀਫੋਰਡ ਸਟਹਾਫ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਰਵਹਾਰ ਜਹਾ ਂਕਮਤਰਹਾ ਂਦੀ 
ਦੁਭਹਾਸ਼ੀਏ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਦੀ ਆਕਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਹਾਡੀ ਅਪੌਇਟੰਮੈਂਟ ਕਛਤਹਾਲੀ ਕਮਨਟਹਾ ਂਤੋਂ ਘੱਟ ਲੰਮੀ ਹੋਣ 
ਦੀ ਸੰਭਹਾਵਨਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇਟੰਰਪ੍ੈਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਿਰਨ ਦੀ ਸੰਭਹਾਵਨਹਾ ਰਖਦੇ ਹਹਾ।ਂ 
ਇਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਦਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਕਿਕਰਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, 
ਿੁਝ ਪ੍ਕਿਕਰਆਵਹਾ ਂਕਵੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮ੍ੋ-ਸਹਾਮ੍ਣੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ 
ਸਿਦੇ ਹਹਾ।ਂ

ਕੀ ਮੈਂਨੂੰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ?
ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੇਵਹਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਂ ਔਰਤ ਜਾ ਂਮਰਦ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮੰਗ 
ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾ?ਂ
ਹਹਾ।ਂ ਸਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕਿਸਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਕਦੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 
ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਿੇ ਇਹ ਪ੍ਦਹਾਨ ਿਰਹਾਗਂੇ।
ਹੋ ਸਿਦਹਾ ਹੈ ਤੁਹਹਾਡੀ ਚੋਣ ਹਮੇਸ਼ਹਾ ਂਉਪਲਬਧ ਨਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇ 
ਇਝੰ ਹੈ ਤਹਾ ਂਅਸੀਂ ਤੁਹਹਾਨੂੰ ਦੱਸਹਾਗਂੇ।

ਕੀ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇਟੰਰਪ੍ੈਹਟੰਗ ਦੀ ਮੰਗ 
ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾ?ਂ
ਹਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੁਣ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਹਾਹੁੰਦੇ ਕਿ 
ਦੁਭਹਾਸ਼ੀਆ ਤੁਹਹਾਡੇ ਨਹਾਲ ਿਮਰੇ ਕਵੱਚ ਰਹੇ। 
ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇਟੰਰਪ੍ੈਕਟੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਿਰ ਸਿਦੇ 
ਹਹਾ ਂਜੇ ਇੱਿ ਆਮ੍ੋ-ਸਹਾਮ੍ਣੇ ਇਟੰਰਪ੍ੈਟਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੈਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਕੀ ਉੱਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/
ਦੀ ਹਾ?ਂ
ਦੁਭਹਾਸ਼ੀਏ ਕਸਰਫ਼ ਕਬਲਿੁਲ ਉਹੀ ਅਨੁਵਹਾਦ ਿਰ ਸਦੇ ਹਨ ਜੋ 
ਤੁਸੀਂ ਿਕਹੰਦੇ ਹੋ।
ਸਹਾਡੇ ਸਟਹਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਨਹਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਸਹਾਫ਼ ਗੱਲ ਿਰੋ। 
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਸਦੇ ਹੋ ਦੁਭਹਾਸ਼ੀਆ ਉਸ ਦਹਾ ਅਨੁਵਹਾਦ ਿਰੇਗਹਾ/
ਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਹਾਨੂੰ ਕਬਲਿੁਲ ਉਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਜੋ ਸਹਾਡਹਾ ਸਟਹਾਫ਼ 
ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਹਾਨੂੰ ਿਕਹੰਦਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰ ਿੁਝ ਨਹੀਂ ਿਰਨਹਾ 
ਚਹਾਹੀਦਹਾ।

ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ?

• ਨਹੀਂ
• ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਗੱਲ ਜਾ ਂਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦੇ (ਵਕਾਲਤ)।
• ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਾਈਵੇਟ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦੇ।
• ਉਹ ਸਸਰਫ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮ 

ਭਰਨ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸਟਾਫ਼ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਮੈਂ ਨਨਸ਼ਨਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ ਂਨਕ ਹਰ 
ਿੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਨਜੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੱਨਿਆ 
ਨਗਆ ਹੈ?
ਹਾ।ਂ ਉਹ NHS ਗ੍ੇਟਰ ਗਲਾਸਗੋ ਅਤੇ ਕਲਾਇਡ ਲਈ ਕੰਮ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਉਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸਨਯਮਾ ਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾ,ਂ ਨਰਸਾ,ਂ 
ਸਲਾਹਕਾਰਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਉੱਤੇ 
ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਸਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੌਇਟੰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਅਤੇ 
ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾ ਂਸਜਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 
ਗਈ, ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਆਸਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ 
ਨਜਨਸੀ ਨਸਹਤ ਦੀ ਅਪੌਇਟੰਮੈਂਟ ਨਵਿੇ 
ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਹਾ।ਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸੈਨਡੀਫੋਰਡ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼੍ੇਣੀ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਸਕ ਉਹ ਸਜਨਸੀ ਸਸਹਤ ਲਈ 
ਵਰਤੇ ਜਾਦਂੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਅਤੇ ਵਾਕਾਸ਼ਂਾ ਂਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਗੇ।


