பராமரிப்பப மமம்படுத்துவதற்கு
உங்கள் தகவபை பகிர்ந்து
ககாள்ளுதல்

உங்களுக்கு சிறந்த பராமரிப்பப வழங்குவதற்காக நார்த் வவஸ்ட் லண்டன் சுகாதார மற்றும் பராமரிப்பு
வல்லுநர்கள் ஒன்றாக இபைந்து பைியாற்றி வருகிறார்கள் .இதில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் உங்கபளப் பற்றிய
வதாடர்புபடய தகவல்கபளப் பார்க்க முடியும் ,எனவவ பல நிறுவனங்களுக்கிபடவய வசயல்படுகின்ற
கூட்டுப் பராமரிப்பப நீங்கள் வபற முடியும் .நீங்கள் உங்களுபடய பயிற்சிPG -ஐ ,மருத்துவமபனபயப்
பார்பவயிடச் வசல்லும்வபாது ,அல்லது உங்களுபடய சமுதாயத்திவலா அல்லது வட்டிவலா
ீ
ஆதரபவப்
வபறும்வபாது ,உங்களுபடயPG , மருத்துவமபன மருத்துவர் ,மாவட்டச் வசவிலியர் அல்லது சமூக வசவகர்
வபான்ற பராமரிப்பு வல்லுநர்கள் சரியான வநரத்தில் உங்கபளப் பற்றிய சரியான தகவபலத்
வதரிந்திருப்பபத உறுதி வசய்கிறது.

இது எவ்வாறு மமற்ககாள்ளப்படும்?
நார்த் வவஸ்ட் லண்டனின் கூட்டு ஒருங்கிபைந்த பராமரிப்புத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக சுகாதார மற்றும்
சமூகப் பராமரிப்பு நிறுவனங்கள் உங்களுக்கு சிறப்பான பராமரிப்பப வழங்குவதற்காக உங்கபளப் பற்றிய
வதாடர்புபடய தகவபலப் பகிர்ந்துவகாள்கின்றன.

ஒருங்கிபைந்த பராமரிப்புப் பதிமவடு என்றால் என்ன?
ஒருங்கிபைந்த பராமரிப்புப் பதிவவடு என்பது சுகாதார மற்றும் சமூகப் பராமரிப்புத் தகவபல ஒன்று
வசர்ப்பதற்கான ஒரு வழி ஆகும் .உங்களுபடய வநாயாளிகளுக்கான ஒருங்கிபைந்த பராமரிப்புப்
பதிவவட்பட உருவாக்குவதற்கு தகவல்கள் ஒருங்கிபைக்கப்படும்.
உங்களுபடய பராமரிப்பில் வநரடியாக ஈடுபட்டுள்ள பராமரிப்பு வல்லுநர்கள் அணுகக்கூடிய மருத்துவப்
பராமரிப்பு அல்லது சமூகப் பராமரிப்பு வரலாற்றுக்கு இது சாத்தியமாகும் .அதாவது ,உங்களுக்குச்
சிகிச்பசயளிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ள பைியாளர்கள் ,உங்களுபடய ஒத்துபழப்புடன் ,உங்களுபடய PG
உங்களுக்கு என்ன மருந்துகபளப் பராமரித்துள்ளார் என்பபத ,அல்லது சமீ பத்தில் நீங்கள்
மருத்துவமபனக்குச் வசன்றீர்களா என்பபதப் பார்க்க முடியும் என்பபத இது குறிப்பிடுகிறது .
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உங்களுக்காக ஒருங்கிபைந்த சுகாதாரப் பதிமவடு உருவாக்கப்படுவபத நீ ங்கள் விரும்பவில்பை
எனில் ,நீ ங்கள் உங்களுபைய–PG க்குத் கதரியப்படுத்த மவண்டும்.

என்கனன்ன தகவல்கள் பகிர்ந்துககாள்ளப்படும்?
உங்கபளப் பற்றி பகிர்ந்து வகாள்ளப்படும் தகவல்களில் பின்வருபபவ அடங்கும் :
•உங்கள் பராமரிப்புடன் வதாடர்புபடய சுகாதாரம் மற்றும் நலவாழ்வுத் தகவல்கள் .
•SHN எண் .
•வயது .
•வதாடர்பு விவரங்கள் .
•வாரிசுதாரர் குறித்த விவரங்கள் .
•மருந்துகளும் ஒவ்வாபமகளும் .
•நியமனச் சந்திப்புகள் ,சிகிச்பச மற்றும் பராமரிப்பு .
 உங்களுபடய பராமரிப்பு வதாடர்பான சமூக அல்லது மனநலத் தகவல்கள்.
•இரத்தப் பரிவசாதபனகள் ,ஆய்வகப் பரிவசாதபனகள் ,எக்ஸ்-வர வபான்ற பரிவசாதபன முடிவுகள்.
 PGமற்றும் மருத்துவமபனப் பதிவவடுகள்.

ஒருங்கிபைந்த பராமரிப்புப் பதிமவடு
உருவாக்குவதனாலும் ,எனது தகவல்கபளப் பகிர்ந்து
ககாள்வதாலும் எனக்கு என்ன பைன் கிபைக்கும் ?
ஒருங்கிபைந்த பராமரிப்புப் பதிவவட்டின் மூலம்PG -கள் ,மருத்துவமபனகள் ,மருத்துவர்கள் ,சமுதாயச்
வசபவகள் ,சமூகப் பராமரிப்பு மற்றும் மனநலப் பராமரிப்பாளர்கள் ஆகிவயார் ஒருவருக்வகாருவர்
வநருக்கமாக ஒன்றிபைந்து பைியாற்ற முடியும் .
உங்களுக்குச் சிகிச்பசயளிக்கும் வல்லுநர்கள் உங்களுபடய பராமரிப்பு குறித்த முழுபமயான
விவரங்கபளச் சுருக்கமாகப் பார்க்க முடியும் .இது பின்வருவனவற்பற உறுதி வசய்யும்:
•உங்கபளப் பற்றிய தகவல்கபளயும் மருத்துவப் பின்னைிபயயும் நீங்கள் ஒருமுபற கூறினால் மட்டும்
வபாதுமானது.
• வதபவயற்ற நியமனச் சந்திப்புகள் மற்றும் பரிவசாதபனகபள நீங்கள் தவிர்க்கலாம் .
•உங்கள் பராமரிப்பு குறித்த தீர்மானங்களில் நீங்கள் அதிகம் ஈடுபடலாம்.

மிகவும் தனிப்பட்ை முபறயிைான விவரங்கள்
மேகரிக்கப்படுமா?
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சட்டரீதியாக“ உைர்வுப்பூர்வமானது ”என வபரயறுக்கப்பட்ட எந்த ஒரு தகவபலயும் நாங்கள் வசகரிக்க
மாட்வடாம் .இதில் கருக்கபலப்பு ,கற்பழிப்பு ,பாலின மாற்றம் மற்றும் தகாத உறவு ஆகியபவ பற்றிய
தகவல்கள் உள்ளடங்கும் .

நீ ங்கள் பகிர்ந்துககாள்ள விரும்பாத தகவல்கபளப் பற்றி நீ ங்கள் கவபைப்பட்ைால் ,உங்களுபைய–PG
யிைம் மபசுங்கள்.

என்பனப் பற்றிய தகவபை யார் யாகரல்ைாம்
பார்ப்பார்கள் ?
•PG-கள் ,மருத்துவமபன மருத்துவர்கள் ,வசவிலியர்கள் மற்றும் உங்களுபடய பராமரிப்பில் வநரடியாக
ஈடுபட்டுள்ள சமூக வசவகர்கள் வபான்ற சுகாதார மற்றும் சமூகப் பராமரிப்பு வல்லுநர்கள் .
•உங்கள் நியமனச் சந்திப்புகள் அல்லது உங்கள் சிகிச்பசபய ஒருங்கிபைக்கும் உதவிப் பைியாளர்கள்.
•உங்களுபடய அனுமதியுடன் ,வநாயாளி பற்றிய ஆவலாசபனக் கூட்டங்களில் உங்களுபடய வநாய்
கண்டறிதல் ,சிகிச்பச மற்றும் பராமரிப்பு ஆகியவற்பறப் பற்றி விவாதிக்கின்ற சுகாதார மற்றும் சமூகப்
பராமரிப்பு அைிகள்.

எனது ஒருங்கிபைந்த பராமரிப்புப் பதிமவடு எனது
முதைாளியிைம் பகிர்ந்துககாள்ளப்படுமா ?
இல்பல .உங்களுபடய ஒருங்கிபைந்த பராமரிப்புப் பதிவவடு உங்களுபடய பராமரிப்பில்
ஈடுபட்டுள்ளவர்களுடன் மட்டுவம பகிர்ந்துவகாள்ளப்படும்.
அபனத்து நிறுவனங்களும் தனிப்பட்ட நபருக்கு கடுபமயான தீங்கு அல்லது மன வவதபனபய
ஏற்படுத்தக்கூடிய தகவல்கபள வவளியிடவில்பல என்பபத உறுதி வசய்ய வவண்டுவமன தரவுப்
பாதுகாப்புச் சட்டம் வசால்கிறது .தகவல்கள் அபனத்தும் சட்ட விதிமுபறகளின் படி இருப்பபத அபவ
வவளியிடப்படுவதற்கு முன்னதாக நார்த் வவஸ்ட் லண்டனில் கூட்டுப் பராமரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள
அபனத்துப் பராமரிப்பு நிறுவனங்களும் உறுதி வசய்ய வவண்டும்.

எனது விவரங்கள் தவறான நபர்களின் பகக்குக்
கிபைக்காது என்பபத நீ ங்கள் எப்படி உத்தரவாதமளிக்க
முடியும் ?
உங்களுபடய தகவல்கள் சட்டவிவராதமாக அணுகப்படுவபத நிறுத்துவதற்கு பல முக்கியமான பாதுகாப்பு
நபடமுபறகள் எங்களிடம் உள்ளன .


உங்களுபடய ஒருங்கிபைந்த பராமரிப்புப் பதிவவட்டுக்கான அணுகல்“ பங்கு சார்ந்த அணுகல் ”மூலம்
கண்டிப்பாக கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது .அதாவது உங்களுபடய பராமரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள சுகாதார
மற்றும் பராமரிப்பு வல்லுநர்கள் மட்டுவம உங்களுபடய ஒப்புதலுடன் உங்களுபடய பதிவவடுகபளப்
பார்பவயிட முடியும் .அதுவும் அவர்களுபடய பைிபய வமற்வகாள்வதற்குத் வதபவயான
தகவல்கபள மட்டுவம அவர்கள் பார்க்க முடியும் .உதாரைமாக ,ஒரு சமூகப் பராமரிப்பாளர்
உங்களுபடய மருத்துவக் குறிப்புகபளப் பார்க்க முடியாது .ஏவனனில் ,உங்களுக்குப் பராமரிப்பு
வழங்குவதற்காக அவர்கள் அபதப் பார்க்க வவண்டிய வதபவ இல்பல .
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உங்களுபடய தகவல்கள் அபனத்தும் வசகரித்து பவக்கப்பட்டுள்ள எங்களுபடய தரவுக் கிடங்கு
சமீ பத்திய வதசிய பாதுகாப்புத் தர வழிகாட்டுதல்கள் அபனத்திலும் வதர்ச்சி வபற்றுள்ளது .வமலும் இந்த
அபமப்பு உங்களுபடய தரவு அணுகபலப் பதிவு வசய்வதற்கான உள்ளபமந்த தைிக்பக
அம்சத்பதயும் வகாண்டுள்ளது .எனவவ ,உங்களுபடய பதிவவடுகபள முபறயற்ற வபகயில் யாரும்
அணுகவில்பல என்பபத பராமரிப்பு நிறுவனங்கள் உறுதி வசய்ய முடியும் .

உங்களுபடய ஒருங்கிபைந்த பராமரிப்புப் பதிவவட்பட யார் அணுக முடியும் என்பபத நீங்கள்
முழுபமயாகக் கட்டுப்படுத்த முடியும் .உங்களுபடய தகவல்கபள யார் பார்க்கிறார் அல்லது யார்
பார்க்கவில்பல என்பபத நீங்கள் வதர்ந்வதடுக்க முடியும்.

குறிப்பிட்ை ஒரு ேிைர் என்னுபைய ஒருங்கிபைந்த
பராமரிப்புப் பதிமவட்பைப் பார்ப்பபத நான் நிறுத்த
முடியுமா?
ஆம் ,குறிப்பிட்ட வசபவ நிறுவனங்கள் அல்லது தனிநபர்கள் உங்களுபடய ஒருங்கிபைந்த பராமரிப்புப்
பதிவவட்படப் பார்ப்பபத நீங்கள் விரும்பவில்பல எனில் ,அவர்கள் உங்களுக்குப் பராமரிப்பு வழங்கும்வபாது
அவர்கள் பார்ப்பதற்கான அனுமதிபய நீங்கள் மறுக்க முடியும் .
உங்களுபடய ஒருங்கிபைந்த பராமரிப்புப் பதிவவட்படப் பார்ப்பதற்கு முன்னதாக உங்களுபடய
பதிவவட்படப் பார்ப்பதற்கு பராமரிப்பு வல்லுநர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கப்படும் .எனவவ நீங்கள்
ஒப்புக்வகாள்வதா அல்லது வவண்டாமா என முடிவு வசய்வதற்கான வாய்ப்பு உங்களுக்கு வழங்கப்படும்.

ேமூகப் பராமரிப்பு வழங்குகின்ற தனியார் நிறுவனங்கள்
எனது விவரங்கபள அணுக முடியுமா ?
உங்களுபடய ஒருங்கிபைந்த பராமரிப்புப் பதிவவட்டின் அடிப்பபடக் கூறுகள் உங்களுக்குப் பராமரிப்பு
வழங்குவதற்காக ஒப்பந்தம் வசய்துவகாண்டுள்ள தனியார் நிறுவனங்கள் அல்லது முகபமகளுடன்
பகிர்ந்துவகாள்ளலாமா என்பபத நீங்கள் வதர்ந்வதடுக்க முடியும் .
நிறுவனமும் அவற்றின் பைியாளர்களும் எந்த வபகயான தகவல்கபளப் பார்க்க முடியும் என்பது
உங்களுபடய பராமரிப்புச் வசபவக்கு அவர்கள் என்ன வழங்க வவண்டும் என்பபதச் சார்ந்துள்ளது.
உங்களுபைய தகவல்கள் வர்த்தக மநாக்கங்களுக்காக பகிர்ந்துககாள்ளப்பை மாட்ைாது அல்ைது
விற்பபன கேய்யப்பை மாட்ைாது.

எனது தகவல்கள் எவ்வாறு பாதுகாக்கப்படும்?
தரவுப் பாதுகாப்புச் சட்டம்1991 -இன் கீ ழ் உங்களுபடய தகவல் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது ,அதன் மூலம்
உங்களுபடய தனிப்பட்ட தகவல் உங்களுபடய பராமரிப்புக்கு ஆதரவளிப்பதற்காக மட்டுவம
பயன்படுத்தப்படும் .வவறு யாரிடமும் அது பகிர்ந்துவகாள்ளப்பட மாட்டாது அல்லது விற்பபன வசய்யப்பட
மாட்டாது.

eraC. ararஉைன் இது எவ்வாறு ஒப்பிைப்படுகிறது?
eraC. ararஎன்பது ஒரு வதசியத் திட்டம் ஆகும் ,மற்றும் இது நார்த் வவஸ்ட் லண்டனின் ஒருங்கிபைந்த
பராமரிப்புப் பதிவவடுகள் திட்டத்திலிருந்து வவறுபட்டதாகும் .கூட்டு ஒருங்கிபைந்த பராமரிப்பின் ஒரு
பகுதியாகவும் ,ஒருங்கிபைந்த பராமரிப்புப் பதிவவட்டின் ஒரு பகுதியாகவும் நார்த் வவஸ்ட் லண்டனில்
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பகிர்ந்துவகாள்ளப்பட்ட தகவல் பிரத்வயகமாக உள்ளூரில் பயன்படுத்துவதற்கானது ஆகும் .அபத வதசியத்
திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக பயன்படுத்தக் கூடாது .

நீ ங்கள் மகள்விப்பட்டிருக்கக் கூடிய இதர SHN முயற்ேிகள்
சுருக்கப் பராமரிப்புப் பதிவவடு என்பது வநாயாளிகபளப் பற்றிய ஒவ்வாபமகள் ,மருந்துகள் மற்றும் பாதக
விபளவுகள் ஆகியவற்பற உள்ளடக்கிய தகவபலக் வகாண்டுள்ள ஒரு மின்னணுப் பதிவவடு ஆகும் .இது PG
அபமப்புகளிலிருந்து வபறப்படுகின்றது ,இபத ஒரு வநாயாளியின் பராமரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள சுகாதார
வல்லுநர்கள் பார்க்க முடியும்.
சுருக்கப் பராமரிப்புப் பதிவவடு என்பது ஒருPG -யுடன் பதிவு வசய்துள்ள அபனத்து வநாயாளிகளுக்கான ஒரு
வதசியத் திட்டம் ஆகும் .
இந்தத் திட்டத்பத நீங்கள் எப்வபாழுது வவண்டுமானாலும் வதர்ந்வதடுக்க முடியும் ,மற்றும் ஒருங்கிபைந்த
பராமரிப்புப் பதிவவட்படப் வபாலவவ ,உங்களுபடய பராமரிப்பு வல்லுநர்கள் இந்தத் தகவல்கபள அணுக
விரும்புகின்ற ஒவ்வவாரு முபறயும் உங்களுபடய ஒப்புதல் வகட்கப்படும் .உங்களுபடய சுருக்கப்
பராமரிப்புப் பதிவவட்டுத் தகவலுக்கான அணுகல் வதரிந்துவகாள்ள வவண்டும் என்பதன் அடிப்பபடயில்
மட்டுவம அனுமதிக்கப்படுகின்றது .அபனத்துத் தகவல்களும் ஒவர இடத்தில் வசமித்து பவக்கப்பட்டிருப்பது
அவசரநிபலயின்வபாவதா ,அல்லது வநாயாளிகளின் PG சிகிச்பசயகம் திறக்காத சமயத்திவலா அவர்களுக்கு
சுகாதாரப் பராமரிப்புப் பைியாளர்கள் எளிதாகச் சிகிச்பசயளிக்க உதவுகிறது.

நான் எனது ஒப்புதபை எப்கபாழுது மற்றும் எப்படிக்
ககாடுப்பது
பராமரிப்பு பமயத்தில் ஒப்புதல் வகாடுக்கப்படுகின்றது .மூத்த வசவிலியர்கள் ,ஆவலாசபன வழங்கும்
மருத்துவர்கள் ,முதுபம வநாய் மருத்துவர்கள் ,குழந்பத மருத்துவர்கள் மற்றும் மனநல மருத்துவர்கள்
வபான்ற பல்வவறு பராமரிப்புத் வதாழில்களில் பைிபுரியும் ஊழியர்கபள உள்ளடக்கிய பராமரிப்பு
வல்லுநர்கபளக் வகாண்ட அைிகள் சமுதாயச் வசவிலியர்கள் ,சிகிச்பசயாளர்கள் ,மருந்தாளுநர்கள் ,
உளவியல் அறிஞர்கள் ,சமூக வசவகர்கள் மற்றும் இதர பைியாளர்களுடன் இபைந்து பைிபுரிய வவண்டும் .
அவசரநிபல இல்லாவிட்டால் ,உங்களுபடய வநரடி ஒப்புதல் வபறப்படாத வபர உங்களுபடய
பதிவவடுகபள அணுக முடியாது.

எனது ஒருங்கிபைந்த பராமரிப்புப் பதிமவட்பை நான்
பார்பவயிை முடியுமா?
வநாயாளிகள் தங்களுபடய ஒருங்கிபைந்த பராமரிப்புப் பதிவவட்படப் பார்பவயிடுவபத
எளிபமயாக்குவதற்கு நாங்கள் உறுதிவகாண்டுள்வளாம் .மற்றும் நீங்கள் உள்நுபழந்து தகவல்கபளப்
படிப்பபத இயலச் வசய்வதற்கான ஒரு இபையதளத்பத உருவாக்குவதற்கு நார்த் வவஸ்ட் லண்டன்
முழுவதும் உள்ள எங்களுபடய கூட்டாளர்களுடன் இபைந்து நாங்கள் பைிபுரிந்து வகாண்டிருக்கிவறாம் .
இந்த வவபல2112 -இல் நடந்துவகாண்டிருக்கிறது .

கற்றல் குபறபாடுபைய நபர்களுக்கு அவர்களுபைய
தகவல்கபளப் பகிர்ந்து ககாள்வது பற்றிய
தகவைளிக்கப்பட்ை ஒப்புதபை உருவாக்குவதற்கு யார்
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உதவி கேய்வார் ?
கற்றல் குபறபாடுபடய நபர்களுக்கு உதவக்கூடிய பராமரிப்பு வழங்குநர்கள் சட்டரீதியான ஒப்புதபலப்
வபறுவபதயும் ,வநாயாளியின் பதிவவடுகள் தரவுப் பாதுகாப்புச் சட்டம்1991 -இன் கீ ழ் சட்டப்பூர்வமாக
அணுகப்படுவபதயும் உறுதி வசய்வதற்கு நிறுவனக் வகாள்பககள் மற்றும் நபடமுபறகபள ஏற்கனவவ
நபடமுபறப்படுத்தியுள்ளனர் .
திறபமயற்ற ஒருவரின் சார்பாக முடிவவடுப்பதற்கான வழக்கமான வதபவகள் வபாருந்தும் .

நான் ஒருங்கிபைந்த பராமரிப்புப் பதிமவட்பைப்
கபற்றிருப்பதும் ,எனது தகவல்கபளப்
பகிர்ந்துககாள்வதும் கட்ைாயமானதா?
நீங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறீர்கள் .நீங்கள்‘ வதர்ந்வதடுப்பதற்கு ’வதர்ந்வதடுக்க முடியும் ,அதாவது
ஒருங்கிபைந்த பராமரிப்புப் பதிவவட்படப் வபறாமல் இருப்பதற்கும் ,உங்களது தகவல்கபளப்
பகிர்ந்துவகாள்ளாமல் இருப்பதற்கும் நீங்கள் வதர்ந்வதடுக்க முடியும்
உங்களுபடய தகவல்கபளப் பகிர்ந்துவகாள்வது வபாதுவாக உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியளிப்பதாக இருந்தால் ,
நீங்கள் பின்வருவனவற்றுக்கு ஒப்புக்வகாள்வர்கள்:
ீ


உங்கபளப் பற்றிய தகவல் உங்களுக்குப் பராமரிப்பு வழங்கும் சுகாதார மற்றும் பராமரிப்பு
வல்லுநர்களுடன் பகிர்ந்துவகாள்ளப்படுகின்றது .



உள்ளூர் வசபவகளுக்குத் திட்டமிடுவதற்காகவும் ,அபனவருக்குமான பராமரிப்பப
வமம்படுத்துவதற்காகவும் வபயர் குறிப்பிடப்படாமல் உள்ளூர் மற்றும் சமூகப் பராமரிப்பு
நிறுவனங்களுடன் தகவல்( உங்களுபடய தனிப்பட்ட விவரங்கள் இல்லாதபவ )
பகிர்ந்துவகாள்ளப்படும் .



உங்களுக்கு வநரடிப் பராமரிப்பு வழங்குவதற்காக சுகாதார மற்றும் சமூகப் பராமரிப்பு வல்லுநர்கள்
உங்கபளப் பற்றிய தகவல்கபள மட்டுவம பார்க்க முடியும் .



உங்கபளப் பற்றிய தகவல்கள் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு விற்கப்பட மாட்டாது .



சுகாதார மற்றும் பராமரிப்பு வல்லுநர்கள் உங்களுபடய பதிவவடுகபள பாதுகாப்பாக பவத்திருக்க
வவண்டும்.

நீ ங்கள் உங்களுபைய மனபத மாற்றிக்ககாள்ள முடியும் அல்ைது எந்த மநரத்திலும் உங்களுபைய
தகவல்கபள மற்றவர்கள் பார்ப்பபத நிறுத்துவதற்குத்‘ மதர்ந்கதடுக்க முடியும்’. நீ ங்கள் இபதச் கேய்ய
விரும்பினால் ,உங்களுக்குப் பராமரிப்பு வழங்குகின்ற சுகாதார அல்ைது பராமரிப்பு நிறுவனத்திைம்
தயவுகேய்து கோல்லுங்கள்.

கருத்தில் எடுத்துக்ககாள்ளப்பை மவண்டிய விஷயங்கள்
வநாயாளிகள் தங்களது பதிவவடுகபளப் பகிர்வதற்கும் கட்டுப்பாடான முபறயில் அணுகுவதற்கும்
வசதிபய உண்டாக்கித் தருவவத எமது வநாக்கமாகும் .உங்கள் தகவல்கபளப் பகிர்ந்து வகாள்ளும்வபாது
நீங்கள் கருத்தில் எடுத்துக்வகாள்ள வவண்டிய சில விஷயங்கள் பின்வருமாறு :
•உங்கள் பதிவவடுகள் அபனத்பதயும் பகிரவவண்டிய அவசியமில்பல ;யார் எபதப் பார்க்க
வவண்டுவமன்பபத நீங்கள் உங்களுபடய கட்டுப்பாட்டிற்குள் பவக்கலாம் .
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•உங்கள் பதிவவடுகபள அணுகுவதற்கு நண்பர்கள் அல்லது குடும்பத்தினபர நீங்கள் அனுமதித்திருந்தால் ,
அவர்கள் எந்வதந்த தகவல்கபளப் பார்க்கிறார்கள் என்பபதயும் நீங்கள் உங்களுபடய கட்டுப்பாட்டிற்குள்
பவக்கலாம் .
•உங்கள் பதிவவடுகளில் நீங்கள் ஏவதனும் பிபழபயக் கண்டறிந்தால் ,உடனடியாக உங்களுபடய பராமரிப்பு
வல்லுநபரத் வதாடர்பு வகாள்ளவும்

உதவியளித்தல் மற்றும் பராமரிப்பப மமம்படுத்துதல்
நார்த் வவஸ்ட் லண்டனில் வசிக்கும் மக்களுக்கான உள்ளூர் வசபவகபளத் திட்டமிடுவதற்கும்
வமம்படுத்துவதற்கும் உங்கள் தனிப்பட்ட விவரங்கபள உள்ளடக்காத சில தகவல்கள் சுகாதார மற்றும்
சமூகப் பராமரிப்பு ஸ்தாபனங்களுடன் பாதுகாப்பான முபறயில் பகிர்ந்து வகாள்ளப்படலாம் .பராமரிப்பபத்
திட்டமிட மற்றும் வழங்க ,இந்த அநாமவதயத் தகவல்கள் உதவக்கூடும் .அளிக்கப்படும் வசபவகளின் தரம்
குறித்தும் கண்காைிக்க எங்களுக்கு உதவும்.

இதுகுறித்து மமலும் அறிய விரும்புகிறீர்களா ?
உங்களுக்கு வமலும் தகவல் வதபவப்பட்டால் :
•உங்களுக்கு பராமரிப்பப வழங்கும் சுகாதார மற்றும் பராமரிப்பு வல்லுநரிடம் வபசுங்கள் .
•மின்னஞ்சல்erraC :4eraC@sre.sCa
•பார்பவயிடவும்www :.tsaCaaratns.rCrhartCasnaarwCeahnsans.sre.ku
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