
 

 

 ۔ ں یہ (MHCC) شنریکم  یت یصحت کا شکا  یدماغ  ای شنریکم نٹس یکمپل لتھی ہ نٹلیہم م 

 

 ں؟ یہم کون ہ 

آزاد ادارہ ہے جو    کی ا (Mental Health Complaints Commissioner - MHCC) شنری کم اتی صحت شکا یدماغ

  خدمات یحکومت یصحت ک  یدماغ  یک  ہیوکٹور پبلک ہسپتالوں میں فراہم کی جانے والی خدمات سمیت 

  یحکومت ک  یک ہی ا وکٹورہے کہ اس سروس کو عمومً  ہ یاس کا مطلب  -سے نمٹتا ہے   اتیسے متعلق شکا 

  ۔ں یجاتے ہ ےی طرف سے فنڈز فراہم ک

 

 ں؟ یکرتے ہ   ایہم ک

عالج کرواتے   ای  صیتشخ  یصحت ک   یشخص کو دماغ یبھال کرنے والے کس  کھید  یآپ ک  ایاگر آپ، 

  ت یاس سروس سے براہ راست شکا آپ کرنے کا حق ہے۔ ت یتجربہ ہوا ہے تو آپ کو شکا یہوئے منف

سے رابطہ کر   MHCC ےی کرنے کے ل  تیشکا ںی ہمارے ساتھ اس سروس کے بارے م  ای ںی کر سکتے ہ

 ۔ ںیسکتے ہ

 

 ں؟ی مدد کر سکتے ہ سےی ہم ک

   MHCCک یتو ا  ںیکرتے ہ لیم یا  ایکال   ںیہم  ےی ل ےکرنے ک  تی سروس سے متعلق شکا ی جب آپ کس

کو سنے گا اور آپ کو اپنے حقوق سمجھنے   شوںی تشو  یآپ ک   )Resolution Officer - RO( سریآف وشنیزولیر

  ہم کرے گا۔ تیآپ سے بات چ ںیصورتوں کے بارے م  ابیآپ کے مطلوبہ نتائج اور دست RO مدد دے گا۔ ںیم

آپ کے خدشات کو دور   ای  ں،یمدد کر سکتے ہ یکا معاملہ اٹھا کر آپ ک  شوںیتشو  یسروس کے ساتھ آپ ک 

آپ   ںیکے سلسلے م  شوںیتشو  ی ہم آپ ک اگر ۔ںیآپ اور سروس کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہ  ےی کرنے کے ل

گے جو مدد کر سکتے    ںیکوشش کر ی پور  یکو ان لوگوں کے ساتھ جوڑنے ککر سکتے تو ہم آپ  ںیمدد نہ یک

بہرے ہیں یا آپ  آپ ۔ اگر ں یوصول کر سکتے ہ اتیشکا  ںیم وں زبان اکثراور ہم  ںی خدمات مفت ہ ی ہمار ۔ںیہ

ے تو آپ نیشنل ریلے سروس کے ذریعے ہم سے بات کر سکتے ہیں یا  کا سامنا ہ  یدشوار  ںیم یا بولنے  کو سننے

آپ اور دوسرے لوگوں کے    اتیشکا   ں،یرکھ  ادی ۔ہم اس سروس کو استعمال کر کے آپ کو کال کر سکتے ہیں

  ۔ ںیہ ی کا سبب بن سکت یبہتر  ںیصحت کے نظام م یکے دماغ  ہ یوکٹور ےیل
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