
ਮੇਰੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਵੇਂ ਿੀਤੀ ਮੇਰੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਵੇਂ ਿੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ?ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇੰਟਰਵੀਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਵਅਿਤੀ ਨੂ ੰਖਦਦੰ ੇਹ,ੋ ਉਹ ਗਪੋਨੀਯ ਹੁਦੰੀ 
ਹੈ ਅਤ ੇਉਸਨੂ ੰਗਪੋਨੀਯਤਾ ਅਖਿਖਨਯਮ 2020 (Privacy Act 2020) ਅਤੇ 
ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸਰੁਖੱਿਆ-ਉਪਾਵਾ ਂਦੁਆਰਾ ਮਖਹਫੂਜ਼ ਰਖੱਿਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਹੇਠਾ ਂਦੁਆਰਾ ਸਰੁਖੱਿਆ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦ ੇਹਾ:ਂ

•  ਡਾਟਾ ਨੂ ੰਅਣਅਖਿਿਾਰਤ ਐਿਸਸੇ (ਪਹੰੁਚ) ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸਰੁਖੱਿਅਤ ਰਿੱਿੇ

•  ਅਖਜਹੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦਾ ਿਲੁਾਸਾ ਨਾ ਿਰਿ ੇਖਜਸਨਾਲ ਖਵਿਅਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ
ਸਿਦੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਖਦੱਤੇ ਜਵਾਬਾ ਂਨੂ ੰਹੋਰ ਲੋਿਾ ਂਦ ੇਜਵਾਬਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਿੇ ਸਮਖੂਹਿ 
ਨਤੀਜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਦਂ ੇਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਸਾਡੀ ਖਦਲਚਸਪੀ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖਵੱਚ ਦਮੇ 
ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦਾ ਮੈਂ ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦਾ 
ਹਾਂ?ਹਾਂ?
ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂ ਡ ਹੈਲਥ ਦ ੇਸਰਵੇਿਣ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਖਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਸਿਦ ੇਹਨ: 
www.health.govt.nz/nzhealthsurvey
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ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦ ੇਸਰਵਿੇਣ ਨੂ ੰਬਹੁ-ਿੇਤਰੀ ਨੈਖਤਿਤਾ ਿਮਟੇੀ ਦੁਆਰਾ 
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖਦਤੱੀ ਗਈ ਹ।ੈ

ਇਹ ਖਿਤਾਬਚਾ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿੰਨਵਾਦ।ਇਹ ਖਿਤਾਬਚਾ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿੰਨਵਾਦ।

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ 
ਸਰਵੇਿਣਸਰਵੇਿਣ
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ 
ਜਾਣਿਾਰੀ

ਮੇਰੀਗੋਪਨੀਯਤਾਦੀਸੁਰੱਖਿਆਖਿਵੇਂਿੀਤੀ ਮੇਰੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਵੇਂ ਿੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀਹੈ? ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਤਸੁੀਂ ਜੋ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇੰਟਰਵੀਊ ਲਣੈ ਵਾਲੇਖਵਅਿਤੀ ਨੂੰ ਖਦੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੋਪਨੀਯ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਖਿਖਨਯਮ 2020 (Privacy Act 2020) ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਉਪਾਵਾਂ ਦਆੁਰਾ ਮਖਹਫਜ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ:

ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਅਣਅਖਿਿਾਰਤ ਐਿਸੇਸ (ਪਹੁੰਚ) ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਿੇ

ਅਖਜਹੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦਾ ਿੁਲਾਸਾ ਨਾ ਿਰਿੇ ਖਜਸਨਾਲ ਖਵਿਅਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ
ਸਿਦੀ ਹੈ

ਤਹੁਾਡੇ ਵਲੋਂਖਦੱਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਿੋਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਿੇ ਸਮੂਖਹਿ
ਨਤੀਜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਸਾਡੀ ਖਦਲਚਸਪੀ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖਵੱਚ ਦਮੇ
ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂਸਰਵੇਿਣਦਨੇਤੀਜੇਖਿੱਥੋਂਪ੍ਰਾਪਤਿਰਸਿਦਾ ਮੈਂ ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦਾ 
ਹਾਂ? ਹਾਂ?
ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡਹਲੈਥਦਸੇਰਵਿੇਣਦਨੇਤੀਜਖੇਸਹਤਮਤੰਰਾਲਦੇੀ
ਵੈਬੱਸਾਈਟਤੋਂਪਾਏਜਾਸਿਦਹੇਨ:

Punjabi 

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਰਵੇਿਣ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, 
ਖਸਹਤ ਮਤੰਰਾਲਦੇੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੇੋ: 

ਜਾCਂBG Health Research ਨੂ  
0800 478 783 ਉਤੱੇ ਫਨੋ ਿਰ ੋ(ਸਵੇਰ8ੇ.30 ਵਜੇ ਤੋਂਲਿੈੇ 
ਰਾਤ ਵਜੇ ਤਿ, 7 ਖਦਨ) ਜਾwww.nzhs.org.nz ਵੇਿੋ।

ਜੇ ਇਸ ਸਰਵੇਿਣ ਖਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਹੇੱਿਾਂ ਬਾਰੇ
ਤਹੁਾਡੇ ਿੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ 
ਖਸਹਤ ਅਤਅੇਪਾਹਜਤਾ ਐਡਵੋਿੇਟਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦਹੇ।ੋ 
ਟਲੈੀਫਨੋ: 0800 555 050
ਈ-ਮੇਲ: 

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਰਵੇਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਿੇਤਰੀ ਨਖੈਤਿਤਾ ਿਮੇਟੀ ਦਆੁਰਾ
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹਖਿਤਾਬਚਾਪੜ੍ਹਣਲਈਤਹੁਾਡਾਿੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਖਿਤਾਬਚਾ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਤਹੁਾਡਾ ਿੰਨਵਾਦ।

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡਹੈਲਥਦਾ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ 
ਸਰਵੇਿਣ ਸਰਵੇਿਣ
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ 
ਜਾਣਿਾਰੀ

ਮੇਰੀਗੋਪਨੀਯਤਾਦੀਸੁਰੱਖਿਆਖਿਵੇਂਿੀਤੀ ਮੇਰੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਵੇਂ ਿੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀਹੈ? ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਤਸੁੀਂ ਜੋ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇੰਟਰਵੀਊ ਲਣੈ ਵਾਲੇਖਵਅਿਤੀ ਨੂੰ ਖਦੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੋਪਨੀਯ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਖਿਖਨਯਮ 2020 (Privacy Act 2020) ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਉਪਾਵਾਂ ਦਆੁਰਾ ਮਖਹਫਜ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ:

ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਅਣਅਖਿਿਾਰਤ ਐਿਸੇਸ (ਪਹੁੰਚ) ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਿੇ

ਅਖਜਹੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦਾ ਿੁਲਾਸਾ ਨਾ ਿਰਿੇ ਖਜਸਨਾਲ ਖਵਿਅਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ
ਸਿਦੀ ਹੈ

ਤਹੁਾਡੇ ਵਲੋਂਖਦੱਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਿੋਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਿੇ ਸਮੂਖਹਿ
ਨਤੀਜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਸਾਡੀ ਖਦਲਚਸਪੀ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖਵੱਚ ਦਮੇ
ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂਸਰਵੇਿਣਦਨੇਤੀਜੇਖਿੱਥੋਂਪ੍ਰਾਪਤਿਰਸਿਦਾ ਮੈਂ ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦਾ 
ਹਾਂ? ਹਾਂ?
ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡਹਲੈਥਦਸੇਰਵਿੇਣਦਨੇਤੀਜਖੇਸਹਤਮਤੰਰਾਲਦੇੀ
ਵੈਬੱਸਾਈਟਤੋਂਪਾਏਜਾਸਿਦਹੇਨ:

Punjabi 

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਰਵੇਿਣ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, 
ਖਸਹਤ ਮਤੰਰਾਲਦੇੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੇੋ: 

ਜਾCਂBG Health Research ਨੂ  
0800 478 783 ਉਤੱੇ ਫਨੋ ਿਰ ੋ(ਸਵੇਰ8ੇ.30 ਵਜੇ ਤੋਂਲਿੈੇ 
ਰਾਤ ਵਜੇ ਤਿ, 7 ਖਦਨ) ਜਾwww.nzhs.org.nz ਵੇਿੋ।

ਜੇ ਇਸ ਸਰਵੇਿਣ ਖਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਹੇੱਿਾਂ ਬਾਰੇ
ਤਹੁਾਡੇ ਿੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ 
ਖਸਹਤ ਅਤਅੇਪਾਹਜਤਾ ਐਡਵੋਿੇਟਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦਹੇ।ੋ 
ਟਲੈੀਫਨੋ: 0800 555 050
ਈ-ਮੇਲ: 

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਰਵੇਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਿੇਤਰੀ ਨਖੈਤਿਤਾ ਿਮੇਟੀ ਦਆੁਰਾ
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹਖਿਤਾਬਚਾਪੜ੍ਹਣਲਈਤਹੁਾਡਾਿੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਖਿਤਾਬਚਾ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਤਹੁਾਡਾ ਿੰਨਵਾਦ।

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡਹੈਲਥਦਾ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ 
ਸਰਵੇਿਣ ਸਰਵੇਿਣ
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ 
ਜਾਣਿਾਰੀ

ਮੇਰੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਵੇਂ ਿੀਤੀਮੇਰੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਵੇਂ ਿੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ?ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇੰਟਰਵੀਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਵਅਿਤੀ ਨੂ ੰਖਦਦੰ ੇਹ,ੋ ਉਹ ਗਪੋਨੀਯ ਹੰੁਦੀ
ਹੈ ਅਤ ੇਉਸਨੂ ੰਗਪੋਨੀਯਤਾ ਅਖਿਖਨਯਮ 2020 (Privacy Act 2020) ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸਰੁਖੱਿਆ-ਉਪਾਵਾ ਂਦੁਆਰਾ ਮਖਹਫੂਜ਼ ਰਖੱਿਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਹੇਠਾ ਂਦੁਆਰਾ ਸਰੁਖੱਿਆ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦ ੇਹਾ:ਂ

ਡਾਟਾ ਨੂ ੰਅਣਅਖਿਿਾਰਤ ਐਿਸਸੇ (ਪਹੰੁਚ) ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸਰੁਖੱਿਅਤ ਰਿੱਿੇ

ਅਖਜਹੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦਾ ਿਲੁਾਸਾ ਨਾ ਿਰਿ ੇਖਜਸਨਾਲ ਖਵਿਅਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ
ਸਿਦੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਖਦੱਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂ ੰਹੋਰ ਲੋਿਾ ਂਦ ੇਜਵਾਬਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਿੇ ਸਮਖੂਹਿ
ਨਤੀਜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਦਂ ੇਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਸਾਡੀ ਖਦਲਚਸਪੀ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖਵੱਚ ਦਮੇ
ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦਾਮੈਂ ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦਾ 
ਹਾਂ?ਹਾਂ?
ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂ ਡ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ:

Punjabi 

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਰਵੇਿਣ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, 
ਖਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਿੋ: 

ਜਾਂ CBG Health Research ਨੂ 
0800 478 783 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ (ਸਵੇਰੇ 8.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ 
ਰਾਤ ਵਜੇ ਤਿ, 7 ਖਦਨ) ਜਾ www.nzhs.org.nz ਵੇਿੋ।

ਜੇ ਇਸ ਸਰਵੇਿਣ ਖਵਚੱ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦ ੇਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਿਾ ਂਬਾਰੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਫੁਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸਤੰੁਤਰ 
ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਐਡਵੋਿੇਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। 
ਟੈਲੀਫੋਨ: 0800 555 050
ਈ-ਮੇਲ: 

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦ ੇਸਰਵਿੇਣ ਨੂ ੰਬਹੁ-ਿੇਤਰੀ ਨੈਖਤਿਤਾ ਿਮਟੇੀ ਦੁਆਰਾ
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖਦਤੱੀ ਗਈ ਹ।ੈ

ਇਹ ਖਿਤਾਬਚਾ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿੰਨਵਾਦ।ਇਹ ਖਿਤਾਬਚਾ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿੰਨਵਾਦ।

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ 
ਸਰਵੇਿਣਸਰਵੇਿਣ
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ 
ਜਾਣਿਾਰੀ

ਮੇਰੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਵੇਂ ਿੀਤੀਮੇਰੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਵੇਂ ਿੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ?ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇੰਟਰਵੀਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਵਅਿਤੀ ਨੂ ੰਖਦਦੰ ੇਹ,ੋ ਉਹ ਗਪੋਨੀਯ ਹੰੁਦੀ
ਹੈ ਅਤ ੇਉਸਨੂ ੰਗਪੋਨੀਯਤਾ ਅਖਿਖਨਯਮ 2020 (Privacy Act 2020) ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸਰੁਖੱਿਆ-ਉਪਾਵਾ ਂਦੁਆਰਾ ਮਖਹਫੂਜ਼ ਰਖੱਿਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਹੇਠਾ ਂਦੁਆਰਾ ਸਰੁਖੱਿਆ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦ ੇਹਾ:ਂ

ਡਾਟਾ ਨੂ ੰਅਣਅਖਿਿਾਰਤ ਐਿਸਸੇ (ਪਹੰੁਚ) ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸਰੁਖੱਿਅਤ ਰਿੱਿੇ

ਅਖਜਹੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦਾ ਿਲੁਾਸਾ ਨਾ ਿਰਿ ੇਖਜਸਨਾਲ ਖਵਿਅਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ
ਸਿਦੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਖਦੱਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂ ੰਹੋਰ ਲੋਿਾ ਂਦ ੇਜਵਾਬਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਿੇ ਸਮਖੂਹਿ
ਨਤੀਜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਦਂ ੇਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਸਾਡੀ ਖਦਲਚਸਪੀ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖਵੱਚ ਦਮੇ
ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦਾਮੈਂ ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦਾ 
ਹਾਂ?ਹਾਂ?
ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂ ਡ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ:

Punjabi 

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਰਵੇਿਣ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, 
ਖਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਿੋ: 

ਜਾਂ CBG Health Research ਨੂ 
0800 478 783 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ (ਸਵੇਰੇ 8.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ 
ਰਾਤ ਵਜੇ ਤਿ, 7 ਖਦਨ) ਜਾ www.nzhs.org.nz ਵੇਿੋ।

ਜੇ ਇਸ ਸਰਵੇਿਣ ਖਵਚੱ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦ ੇਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਿਾ ਂਬਾਰੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਫੁਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸਤੰੁਤਰ 
ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਐਡਵੋਿੇਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। 
ਟੈਲੀਫੋਨ: 0800 555 050
ਈ-ਮੇਲ: 

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦ ੇਸਰਵਿੇਣ ਨੂ ੰਬਹੁ-ਿੇਤਰੀ ਨੈਖਤਿਤਾ ਿਮਟੇੀ ਦੁਆਰਾ
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖਦਤੱੀ ਗਈ ਹ।ੈ

ਇਹ ਖਿਤਾਬਚਾ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿੰਨਵਾਦ।ਇਹ ਖਿਤਾਬਚਾ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿੰਨਵਾਦ।

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ 
ਸਰਵੇਿਣਸਰਵੇਿਣ
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ 
ਜਾਣਿਾਰੀ

ਮੇਰੀਗੋਪਨੀਯਤਾਦੀਸੁਰੱਖਿਆਖਿਵੇਂਿੀਤੀ ਮੇਰੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਵੇਂ ਿੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀਹੈ? ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇੰਟਰਵੀਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇਖਵਅਿਤੀ ਨੂ ੰਖਦੰਦ ੇਹ,ੋ ਉਹ ਗਪੋਨੀਯ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ ਅਤ ੇਉਸਨੂ ੰਗਪੋਨੀਯਤਾ ਅਖਿਖਨਯਮ 2020 (Privacy Act 2020) ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸਰੁਖੱਿਆ-ਉਪਾਵਾ ਂਦੁਆਰਾ ਮਖਹਫੂਜ਼ ਰਖੱਿਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਹੇਠਾ ਂਦੁਆਰਾ ਸਰੁਖੱਿਆ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦ ੇਹਾ:ਂ

ਡਾਟਾ ਨੂ ੰਅਣਅਖਿਿਾਰਤ ਐਿਸਸੇ (ਪਹੁੰਚ) ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸਰੁਖੱਿਅਤ ਰਿੱਿੇ

ਅਖਜਹੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦਾ ਿਲੁਾਸਾ ਨਾ ਿਰਿ ੇਖਜਸਨਾਲ ਖਵਿਅਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ
ਸਿਦੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂਖਦੱਤ ੇਜਵਾਬਾਂ ਨੂ ੰਹੋਰ ਲੋਿਾ ਂਦੇ ਜਵਾਬਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਿੇ ਸਮੂਖਹਿ
ਨਤੀਜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਦਂ ੇਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਸਾਡੀ ਖਦਲਚਸਪੀ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖਵੱਚ ਦਮੇ
ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂਸਰਵੇਿਣਦੇਨਤੀਜੇਖਿੱਥੋਂਪ੍ਰਾਪਤਿਰਸਿਦਾ ਮੈਂ ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦਾ 
ਹਾਂ? ਹਾਂ?
ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡਹੈਲਥਦੇਸਰਵੇਿਣਦੇਨਤੀਜੇਖਸਹਤਮੰਤਰਾਲੇਦੀ
ਵੈੱਬਸਾਈਟਤੋਂਪਾਏਜਾਸਿਦੇਹਨ:

Punjabi 

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਰਵੇਿਣ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, 
ਖਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਿੋ: 

ਜਾਂCBG Health Research ਨੂ 
0800 478 783 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ (ਸਵੇਰੇ8.30 ਵਜੇ ਤੋਂਲੈਿੇ 
ਰਾਤ ਵਜੇ ਤਿ, 7 ਖਦਨ) ਜਾwww.nzhs.org.nz ਵੇਿੋ।

ਜੇ ਇਸ ਸਰਵੇਿਣ ਖਵਚੱ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦ ੇਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇਹੱਿਾ ਂਬਾਰੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਫੁਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸਤੁੰਤਰ 
ਖਸਹਤ ਅਤੇਅਪਾਹਜਤਾ ਐਡਵੋਿੇਟਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇਹੋ। 
ਟੈਲੀਫੋਨ: 0800 555 050
ਈ-ਮੇਲ: 

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦ ੇਸਰਵਿੇਣ ਨੂ ੰਬਹੁ-ਿੇਤਰੀ ਨੈਖਤਿਤਾ ਿਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖਦਤੱੀ ਗਈ ਹ।ੈ

ਇਹਖਿਤਾਬਚਾਪੜ੍ਹਣਲਈਤੁਹਾਡਾਿੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਖਿਤਾਬਚਾ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿੰਨਵਾਦ।

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡਹੈਲਥਦਾ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ 
ਸਰਵੇਿਣ ਸਰਵੇਿਣ
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ 
ਜਾਣਿਾਰੀ

ਮੇਰੀਗੋਪਨੀਯਤਾਦੀਸੁਰੱਖਿਆਖਿਵੇਂਿੀਤੀ ਮੇਰੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਵੇਂ ਿੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀਹੈ? ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇੰਟਰਵੀਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇਖਵਅਿਤੀ ਨੂ ੰਖਦਦੰੇ ਹੋ, ਉਹ ਗਪੋਨੀਯ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ ਅਤ ੇਉਸਨੂ ੰਗਪੋਨੀਯਤਾ ਅਖਿਖਨਯਮ 2020 (Privacy Act 2020) ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸਰੁਖੱਿਆ-ਉਪਾਵਾ ਂਦੁਆਰਾ ਮਖਹਫੂਜ਼ ਰਖੱਿਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਹੇਠਾ ਂਦੁਆਰਾ ਸਰੁਖੱਿਆ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦ ੇਹਾ:ਂ

ਡਾਟਾ ਨੂ ੰਅਣਅਖਿਿਾਰਤ ਐਿਸਸੇ (ਪਹੁੰਚ) ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸਰੁਖੱਿਅਤ ਰਿੱਿੇ

ਅਖਜਹੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦਾ ਿਲੁਾਸਾ ਨਾ ਿਰਿ ੇਖਜਸਨਾਲ ਖਵਿਅਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ
ਸਿਦੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂਖਦਤੱ ੇਜਵਾਬਾ ਂਨੂ ੰਹੋਰ ਲੋਿਾ ਂਦੇ ਜਵਾਬਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਿੇ ਸਮੂਖਹਿ
ਨਤੀਜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਦਂ ੇਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਸਾਡੀ ਖਦਲਚਸਪੀ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖਵੱਚ ਦਮੇ
ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂਸਰਵੇਿਣਦੇਨਤੀਜੇਖਿੱਥੋਂਪ੍ਰਾਪਤਿਰਸਿਦਾ ਮੈਂ ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦਾ 
ਹਾਂ? ਹਾਂ?
ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡਹੈਲਥਦੇਸਰਵੇਿਣਦੇਨਤੀਜੇਖਸਹਤਮੰਤਰਾਲੇਦੀ
ਵੈੱਬਸਾਈਟਤੋਂਪਾਏਜਾਸਿਦੇਹਨ:

Punjabi 

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਰਵੇਿਣ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, 
ਖਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਿੋ: 

ਜਾਂCBG Health Research ਨੂ 
0800 478 783 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ (ਸਵੇਰੇ8.30 ਵਜੇ ਤੋਂਲੈਿੇ 
ਰਾਤ ਵਜੇ ਤਿ, 7 ਖਦਨ) ਜਾwww.nzhs.org.nz ਵੇਿੋ।

ਜੇ ਇਸ ਸਰਵੇਿਣ ਖਵਚੱ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦ ੇਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇਹੱਿਾ ਂਬਾਰੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਫੁਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸਤੁੰਤਰ 
ਖਸਹਤ ਅਤੇਅਪਾਹਜਤਾ ਐਡਵੋਿੇਟਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇਹੋ। 
ਟੈਲੀਫੋਨ: 0800 555 050
ਈ-ਮੇਲ: 

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦ ੇਸਰਵਿੇਣ ਨੂ ੰਬਹੁ-ਿੇਤਰੀ ਨੈਖਤਿਤਾ ਿਮਟੇੀ ਦੁਆਰਾ
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖਦਤੱੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹਖਿਤਾਬਚਾਪੜ੍ਹਣਲਈਤੁਹਾਡਾਿੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਖਿਤਾਬਚਾ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿੰਨਵਾਦ।

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡਹੈਲਥਦਾ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ 
ਸਰਵੇਿਣ ਸਰਵੇਿਣ
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ 
ਜਾਣਿਾਰੀ

ਮੇਰੀਗੋਪਨੀਯਤਾਦੀਸੁਰੱਖਿਆਖਿਵੇਂਿੀਤੀ ਮੇਰੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਵੇਂ ਿੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀਹੈ? ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇੰਟਰਵੀਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇਖਵਅਿਤੀ ਨੂ ੰਖਦਦੰੇ ਹੋ, ਉਹ ਗਪੋਨੀਯ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ ਅਤ ੇਉਸਨੂ ੰਗਪੋਨੀਯਤਾ ਅਖਿਖਨਯਮ 2020 (Privacy Act 2020) ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸਰੁਖੱਿਆ-ਉਪਾਵਾ ਂਦੁਆਰਾ ਮਖਹਫੂਜ਼ ਰਖੱਿਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਹੇਠਾ ਂਦੁਆਰਾ ਸਰੁਖੱਿਆ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦ ੇਹਾ:ਂ

ਡਾਟਾ ਨੂ ੰਅਣਅਖਿਿਾਰਤ ਐਿਸਸੇ (ਪਹੁੰਚ) ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸਰੁਖੱਿਅਤ ਰਿੱਿੇ

ਅਖਜਹੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦਾ ਿਲੁਾਸਾ ਨਾ ਿਰਿ ੇਖਜਸਨਾਲ ਖਵਿਅਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ
ਸਿਦੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂਖਦਤੱ ੇਜਵਾਬਾ ਂਨੂ ੰਹੋਰ ਲੋਿਾ ਂਦੇ ਜਵਾਬਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਿੇ ਸਮੂਖਹਿ
ਨਤੀਜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਦਂ ੇਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਸਾਡੀ ਖਦਲਚਸਪੀ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖਵੱਚ ਦਮੇ
ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂਸਰਵੇਿਣਦੇਨਤੀਜੇਖਿੱਥੋਂਪ੍ਰਾਪਤਿਰਸਿਦਾ ਮੈਂ ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦਾ 
ਹਾਂ? ਹਾਂ?
ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡਹੈਲਥਦੇਸਰਵੇਿਣਦੇਨਤੀਜੇਖਸਹਤਮੰਤਰਾਲੇਦੀ
ਵੈੱਬਸਾਈਟਤੋਂਪਾਏਜਾਸਿਦੇਹਨ:

Punjabi 

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਰਵੇਿਣ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, 
ਖਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਿੋ: 

ਜਾਂCBG Health Research ਨੂ 
0800 478 783 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ (ਸਵੇਰੇ8.30 ਵਜੇ ਤੋਂਲੈਿੇ 
ਰਾਤ ਵਜੇ ਤਿ, 7 ਖਦਨ) ਜਾwww.nzhs.org.nz ਵੇਿੋ।

ਜੇ ਇਸ ਸਰਵੇਿਣ ਖਵਚੱ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦ ੇਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇਹੱਿਾ ਂਬਾਰੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਫੁਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸਤੁੰਤਰ 
ਖਸਹਤ ਅਤੇਅਪਾਹਜਤਾ ਐਡਵੋਿੇਟਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇਹੋ। 
ਟੈਲੀਫੋਨ: 0800 555 050
ਈ-ਮੇਲ: 

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦ ੇਸਰਵਿੇਣ ਨੂ ੰਬਹੁ-ਿੇਤਰੀ ਨੈਖਤਿਤਾ ਿਮਟੇੀ ਦੁਆਰਾ
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖਦਤੱੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹਖਿਤਾਬਚਾਪੜ੍ਹਣਲਈਤੁਹਾਡਾਿੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਖਿਤਾਬਚਾ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿੰਨਵਾਦ।

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡਹੈਲਥਦਾ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ 
ਸਰਵੇਿਣ ਸਰਵੇਿਣ
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ 
ਜਾਣਿਾਰੀ

ਮੇਰੀਗੋਪਨੀਯਤਾਦੀਸੁਰੱਖਿਆਖਿਵੇਂਿੀਤੀ ਮੇਰੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਵੇਂ ਿੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀਹੈ? ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇੰਟਰਵੀਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇਖਵਅਿਤੀ ਨੂ ੰਖਦੰਦ ੇਹ,ੋ ਉਹ ਗਪੋਨੀਯ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ ਅਤ ੇਉਸਨੂ ੰਗਪੋਨੀਯਤਾ ਅਖਿਖਨਯਮ 2020 (Privacy Act 2020) ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸਰੁਖੱਿਆ-ਉਪਾਵਾ ਂਦੁਆਰਾ ਮਖਹਫੂਜ਼ ਰਖੱਿਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਹੇਠਾ ਂਦੁਆਰਾ ਸਰੁਖੱਿਆ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦ ੇਹਾ:ਂ

ਡਾਟਾ ਨੂ ੰਅਣਅਖਿਿਾਰਤ ਐਿਸਸੇ (ਪਹੁੰਚ) ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸਰੁਖੱਿਅਤ ਰਿੱਿੇ

ਅਖਜਹੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦਾ ਿਲੁਾਸਾ ਨਾ ਿਰਿ ੇਖਜਸਨਾਲ ਖਵਿਅਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ
ਸਿਦੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂਖਦੱਤ ੇਜਵਾਬਾਂ ਨੂ ੰਹੋਰ ਲੋਿਾ ਂਦੇ ਜਵਾਬਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਿੇ ਸਮੂਖਹਿ
ਨਤੀਜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਦਂ ੇਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਸਾਡੀ ਖਦਲਚਸਪੀ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖਵੱਚ ਦਮੇ
ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂਸਰਵੇਿਣਦੇਨਤੀਜੇਖਿੱਥੋਂਪ੍ਰਾਪਤਿਰਸਿਦਾ ਮੈਂ ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦਾ 
ਹਾਂ? ਹਾਂ?
ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡਹੈਲਥਦੇਸਰਵੇਿਣਦੇਨਤੀਜੇਖਸਹਤਮੰਤਰਾਲੇਦੀ
ਵੈੱਬਸਾਈਟਤੋਂਪਾਏਜਾਸਿਦੇਹਨ:

Punjabi 

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਰਵੇਿਣ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, 
ਖਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਿੋ: 

ਜਾਂCBG Health Research ਨੂ 
0800 478 783 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ (ਸਵੇਰੇ8.30 ਵਜੇ ਤੋਂਲੈਿੇ 
ਰਾਤ ਵਜੇ ਤਿ, 7 ਖਦਨ) ਜਾwww.nzhs.org.nz ਵੇਿੋ।

ਜੇ ਇਸ ਸਰਵੇਿਣ ਖਵਚੱ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦ ੇਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇਹੱਿਾ ਂਬਾਰੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਫੁਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸਤੁੰਤਰ 
ਖਸਹਤ ਅਤੇਅਪਾਹਜਤਾ ਐਡਵੋਿੇਟਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇਹੋ। 
ਟੈਲੀਫੋਨ: 0800 555 050
ਈ-ਮੇਲ: 

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦ ੇਸਰਵਿੇਣ ਨੂ ੰਬਹੁ-ਿੇਤਰੀ ਨੈਖਤਿਤਾ ਿਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖਦਤੱੀ ਗਈ ਹ।ੈ

ਇਹਖਿਤਾਬਚਾਪੜ੍ਹਣਲਈਤੁਹਾਡਾਿੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਖਿਤਾਬਚਾ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿੰਨਵਾਦ।

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡਹੈਲਥਦਾ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ 
ਸਰਵੇਿਣ ਸਰਵੇਿਣ
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ 
ਜਾਣਿਾਰੀ

ਕਕੀੀ ਤਤੁੁਹਹਾਾਨਨੰੰੂੂ ਵਵਧਧੇੇਰਰੀੀ ਜਜਾਾਣਣਕਕਾਾਰਰੀੀ ਦਦੀੀ ਲਲੋੋੜੜ ਹਹੈੈ?

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਰਵੇਿਣ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, 
ਖਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਿੋ: wwww.health.govt.nz/
nzhealthsurvey . 0800 478 783 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ (ਸਵੇਰੇ 9 
ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ ਰਾਤ ਵਜੇ ਤਿ, 7 ਖਦਨ) ਜਾ 
www.nzhs.org.nz ਵੇਿੋ। 

ਜੇ ਇਸ ਸਰਵੇਿਣ ਖਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਿਾਂ ਬਾਰੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ 
ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਐਡਵੋਿੇਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। 
ਟੈਲੀਫੋਨ: 0800 555 050  
ਈ-ਮੇਲ:  advocacy@hdc.org.nz



ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 
ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦ ੇਸਰਵਿੇਣ ਤੋਂ ਖਮਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂ
ਿਮੰਾ ਂਲਈ ਿੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ:
• ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਸਨੀਿਾ ਂਦੀ ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ ਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਿੱਣ ਲਈ
• ਵਿਰੇ ੇਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਸਨੀਿਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ,ਂ ਨੀਤੀਆਂ

ਅਤੇ ਪ੍ਰਗੋ੍ਰਾਮ ਖਵਿਖਸਤ ਿਰਨ ਲਈ

ਭਖਵਿੱ ਖਵਚੱ, ਖਸਹਤ ਿੋਜਿਰਤਾ ਖਸਹਤ ਜਾ ਂਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ ਂਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਗੱ ੇਦੀ 
ਿਜੋ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੰਰਿ ਿਰਨਾ ਚਾਹ ਸਿਦ ੇਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਗੱ ੇਦੀ ਿੋਜ ਖਵਚੱ 
ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂ ੰਖਸਰਫ ਤਦੋਂ ਸਦੱਾ ਸਵਾਗਂ ੇਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵੀਊ ਦੀ 
ਸਮਾਪਤੀ ਸਮ ੇਇਸਦੀ ਸਖਹਮਤੀ ਖਦਦੰ ੇਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂ ੰਭਖਵੱਿਣ ਦ ੇਖਿਸ ੇਅਖਿਐਨ 
ਖਵਚੱ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਦੱਾ ਖਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ 
ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਤੰੁਤਰ ਹੋ।

ਇੰਟਰਵੀਊ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਵਿੇਣ ਦ ੇਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾ ਂਨੂ ੰਸਰਿਾਰੀ 
ਸਸੰਥਾਵਾ ਂਦੁਆਰਾ ਖਨਯਖਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਿਠੇ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਨਾਲ 
ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖਹਮਤੀ ਦੀ ਮਗੰ ਵੀ ਿਰਾਗਂ।ੇ ਇਹ ਪੜਾਅ 
ਿਜੋਿਰਤਾਵਾ ਂਨੂ ੰਸਾਡੇ ਦਸ਼ੇ ਦੀ ਖਸਹਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ 
ਹੋਰ ਖਸਿੱਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਖਦਦੰਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰ ੇਵਿਰੇੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਖਿ ਤੁਹਾਡੇ 
ਡਾਟਾ ਨੂ ੰਸਰੁਖੱਿਅਤ ਖਿਵੇਂ ਰਖੱਿਆ ਜਾਵਗੇਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਗਲੱ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ 
ਲਈ ਖਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਵੇਂ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਇਹ 
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੇ:ੋ  www.stats.govt.nz/integrated-data

ਸਰਵੇਿਣ ਸਰਵੇਿਣ ਦਾ ਆਯੋਜਦਾ ਆਯੋਜਨ ਿ ਿੌਣ ਨ ਿੌਣ ਿਰਦਾ ਹੈ?ਰਦਾ ਹੈ?
ਖਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਰਵੇਿਣ ਲਈ ਇੰਟਰਵੀਊ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਿਰਨ 
ਲਈ Reach Aotearoa ਿਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿੰਪਨੀ ਨੰੂ ਿਾਂਟਰੈਿਟ ਖਦੰਦੀ ਹੈ। Reach 
Aotearoa ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਿ ਿੰਪਨੀ ਹੈ ਖਜਸਨੰੂ ਸਰਵੇਿਣ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਿਰਨ ਖਵੱਚ 
ਤਰਜਬਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। 

ਭਾਗਭਾਗ ਲ ਲੈੈਣ ਲਈਣ ਲਈ ਖਿਸਨ ਖਿਸਨੂੂੰ ਖਿਹਾ ਜ ਖਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?ਾੰਂਦਾ ਹੈ?
ਪੂਰੇ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਖਬਨਾਂ ਖਿਸੇ ਿਾਸ ੇਰਮ ਯਾਖਨ ਖਿ ਰੈਂਡਮ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਪਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਰੇਿ ਘਰ-ਪਖਰਵਾਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਿ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਇੱਿ ਬੱਚੇ (ਜੇ ਿੋਈ ਹੋਵੇ 
ਤਾਂ) ਨੰੂ ਸਰਵੇਿਣ ਖਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਵਾਂਗ।ੇ ਮਾਖਪਓ ਜਾਂ ਿਾਨੰੂਨੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੰੂ 15 
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬੱਖਚਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਵੇਿਣ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਖਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ 
ਮਨਾ ਿਰ ਿਸਦੇ ਹੋ। 

ਸਰਵੇਿਣ ਪੂਰਾ ਿਰਸਰਵੇਿਣ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਖਵੱਚ ਿਖੰਨਾ ਸਮਾਂ
ਲੱਗਦਲੱਗਦਾ ਹੈ?ਾ ਹੈ?
ਬਾਲਗ ਦੀ ਇੰਟਰਵੀਊ ਖਵੱਚ ਿਰੀਬ 45 ਖਮਨਟ ਦਾ ਅਤੇ ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵੀਊ ਖਵੱਚ 
ਿਰੀਬ 25 ਖਮਨਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਵੀਊ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਖਰਵਾਰ ਲਈ 
ਉਖਚਤ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਲਏ ਜਾ ਿਸਦੇ ਹਨ।

ਖਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇੱਿਠੀ ਿੀਤੀ ਖਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇੱਿਠੀ ਿੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ?ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਰਵਿੇਣ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰ ੇਜਾਣਿਾਰੀ ਇੱਿਠੀ ਿਰਦਾ ਹੈ: 
• ਖਸਹਤ ਨਾਲ ਜੜੁ੍ਹੀਆਂ ਆਮ ਸਮਖੱਸਆਵਾ ਂਅਤੇ ਖਬਮਾਰੀਆਂ
•  ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ ਂਅਤੇ ਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ ਂਤਿ ਪਹੰੁਚ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਨ ਖਵਚੱ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿੁਾਵਟਾਂ
• ਖਸਹਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਾਰਨ

ਸਵਾਲਾ ਂਦ ੇਿੁਝੱ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਥ ੇਖਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

•• ਿੀ ਖਿਸ ੇਡਾਿਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂ ੰਦਖੱਸਆ ਹੈ ਖਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ/ਤੁਹਾਡੀਿੀ ਖਿਸ ੇਡਾਿਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂ ੰਦੱਖਸਆ ਹੈ ਖਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ/ਤੁਹਾਡੀ
ਬਚੱੀ ਦਮ ੇਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ?ਬੱਚੀ ਦਮ ੇਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ?

•  ਿੀ ਿਈੋ ਅਖਜਹਾ ਸਮਾ ਂਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਸ ੇਡਾਿਟਰੀ ਸਮਖੱਸਆ ਨਾਲ
ਪੀੜਤ ਸੀ ਪਰ ਿਰਚੇ ਿਰਿ ੇਤੁਸੀਂ ਡਾਿਟਰ ਿਲੋ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ?

•  24 ਘੰਟ ੇਦੀ ਖਮਆਦ ਖਵਚੱ ਤੁਸੀਂ ਆਮ-ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਿਨੇੰ ਘੰਟ ੇਸੌਂਦ ੇਹੋ, ਇਸ
ਖਵਚੱ ਝਪਿੀਆਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?

ਇੰਟਰਵੀਊ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਖਵਅਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦ, ਭਾਰ, ਿਰਮ ਦ ੇਘੇਰ ੇਅਤੇ ਬਲਡ
ਪ੍ਰਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਾਪ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਿਖਹ ਸਿਦਾ ਹੈ।  ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਖਵਚੋਂ ਿੋਈ 
ਮਾਪ ਦਣੇਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਟਰਵੀਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਵਅਿਤੀ ਨੂੰ 
ਿਖਹ ਸਿਦ ੇਹੋ।

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ 
ਸਰਵੇਿਣ ਿੀ ਹੈ?ਸਰਵੇਿਣ ਿੀ ਹੈ?
ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਰਵਿੇਣ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 
ਵਸਨੀਿਾ ਂਦੀ ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਲੋਂ ਵਰਤੋਂ 
ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ ਂਬਾਰੇ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਇੱਿਠੀ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿੇ ਸਾਲ, ਿਰੀਬ 
14,000 ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਘਰ-ਪਖਰਵਾਰ ਸਰਵਿੇਣ 
ਖਵਚੱ ਭਾਗ ਲੈਂਦ ੇਹਨ।

ਜਾਣਿਾਰੀਦੀਵਰਤੋਂਖਿਸਉਦੇਸ਼ਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 
ਿੀਤੀਜਾਂਦੀਹੈ? ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਰਵੇਿਣ ਤੋਂ ਖਮਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਿੰਮਾਂ ਲਈ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਸਨੀਿਾਂ ਦੀ ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਖਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਉਤੱੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਿਣ ਲਈ
ਵਿੇਰੇ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਸਨੀਿਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਖਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਖਵਿਖਸਤ ਿਰਨ ਲਈ

ਭਖਵੱਿਖਵੱਚ, ਖਸਹਤ ਿੋਜਿਰਤਾ ਖਸਹਤ ਜਾਂ ਖਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ
ਿੋਜ ਬਾਰੇ ਤਹੁਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿਿਰਨਾ ਚਾਹ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਿੋਜ ਖਵੱਚ
ਭਾਗ ਲਣੈ ਲਈ ਤਹੁਾਨੂੰ ਖਸਰਫ ਤਦੋਂ ਸੱਦਾ ਸਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਇੰਟਰਵੀਊ ਦੀ
ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇ ਇਸਦੀ ਸਖਹਮਤੀ ਖਦੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤਹੁਾਨੂੰ ਭਖਵੱਿਣ ਦੇ ਖਿਸੇ ਅਖਿਐਨ
ਖਵੱਚ ਭਾਗ ਲਣੈ ਲਈ ਸੱਦਾ ਖਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਣੈਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਮਨਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ।

ਇੰਟਰਵੀਊ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ ਤਹੁਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਿਾਰੀ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਆੁਰਾ ਖਨਯਖਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਿਠਿੇੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ ੇਹੋਰ ਡਾਟਾ ਨਾਲ
ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਨ ਲਈ ਤਹੁਾਡੀ ਸਖਹਮਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਿਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੜਾਅ
ਿੋਜਿਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਸਹਤ ਉਤੱੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ
ਹੋਰ ਖਸੱਿਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਖਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਖਿ ਤਹੁਾਡੇ
ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
ਲਈ ਖਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਵੇਂ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਇਹ
ਵੈਬੱਸਾਈਟ ਵੇਿੋ: 

ਸਰਵੇਿਣਦਾਆਯੋਜਨਿੌਣਿਰਦਾਹੈ? ਸਰਵੇਿਣ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਿੌਣ ਿਰਦਾ ਹੈ?
ਖਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਰਵੇਿਣ ਲਈ ਇੰਟਰਵੀਊ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਿਰਨ
ਲਈ CBG Health Research ਿਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿੰਪਨੀ ਨੂੰ ਿਾਂਟਰੈਿਟ ਖਦੰਦੀ ਹੈ।
CBG Health Research ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਿਿੰਪਨੀ ਹੈ ਖਜਸਨੂੰ ਸਰਵੇਿਣ ਦਾ
ਆਯੋਜਨ ਿਰਨ ਖਵੱਚ ਤਰਜਬਾ ਹਾਸਲ ਹੈ।

ਭਾਗਲਣੈਲਈਖਿਸਨੂੰਖਿਹਾਜਾਂਦਾਹੈ? ਭਾਗ ਲਣੈ ਲਈ ਖਿਸਨੂੰ ਖਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਪੂਰੇ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਖਬਨਾਂ ਖਿਸੇ ਿਾਸੇ ਕ੍ਰਮ ਯਾਖਨਖਿ ਰੈਂਡਮ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਪਤੇ ਚੁਣ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਚੁਣ ੇਗਏ ਹਰੇਿ ਘਰ-ਪਖਰਵਾਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਿ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਇੱਿ ਬੱਚੇ (ਜੇ ਿੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ) ਨੂੰ
ਸਰਵੇਿਣ ਖਵੱਚ ਭਾਗ ਲਣੈ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਵਾਂਗੇ। ਮਾਖਪਓ ਜਾਂ ਿਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ
ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬੱਖਚਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਵੇਿਣ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਖਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਤਹੁਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਭਾਗ ਲਣੈ ਤੋਂ
ਮਨਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਸਰਵੇਿਣਪੂਰਾਿਰਨਖਵੱਚਖਿੰਨਾਸਮਾਂ ਸਰਵੇਿਣ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਖਵੱਚ ਖਿੰਨਾ ਸਮਾਂ 
ਲੱਗਦਾਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਬਾਲਗ ਦੀ ਇੰਟਰਵੀਊ ਖਵੱਚ ਿਰੀਬ 45 ਖਮਨਟ ਦਾ ਅਤੇ ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵੀਊ ਖਵੱਚ
ਿਰੀਬ 25 ਖਮਨਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਵੀਊ ਤਹੁਾਡੇ ਅਤੇ ਤਹੁਾਡੇ ਪਖਰਵਾਰ ਲਈ
ਉਖਚਤ ਸਮੇਂ ਉਤੱੇ ਲਏ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਖਿਸਤਰ੍ਹਾਦਂੀਜਾਣਿਾਰੀਇੱਿਠੀਿੀਤੀ ਖਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇੱਿਠੀ ਿੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀਹੈ? ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਰਵੇਿਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇੱਿਠੀ ਿਰਦਾ ਹੈ:

ਖਸਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੀਆਂ ਆਮ ਸਮੱਖਸਆਵਾਂ ਅਤੇ ਖਬਮਾਰੀਆਂ
ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿ ਪਹੁੰਚ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਨ ਖਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਿਾਵਟਾਂ
ਖਸਹਤ ਉਤੱੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿੇਾਰਨ

ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਿੁੱਝ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਥੇ ਖਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਿੀਖਿਸਡੇਾਿਟਰਨਤੇਹੁਾਨੂਦੰੱਖਸਆਹਖੈਿਤਹੁਾਡਾਬੱਚਾ/ਤਹੁਾਡੀ ਿੀ ਖਿਸੇ ਡਾਿਟਰ ਨ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਦੱਖਸਆ ਹੈ ਖਿ ਤਹੁਾਡਾ ਬੱਚਾ/ਤਹੁਾਡੀ
ਬੱਚੀਦਮਨੇਾਲਪੀੜਤਹੈ? ਬੱਚੀ ਦਮੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ?
ਿੀ ਿੋਈ ਅਖਜਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਸੁੀਂ ਖਿਸੇ ਡਾਿਟਰੀ ਸਮੱਖਸਆ ਨਾਲ
ਪੀੜਤ ਸੀ ਪਰ ਿਰਚੇ ਿਰਿੇ ਤਸੁੀਂ ਡਾਿਟਰ ਿੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ?

ਘੰਟੇ ਦੀ ਖਮਆਦ ਖਵੱਚ ਤਸੁੀਂ ਆਮ-ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਿੰਨ ੇਘੰਟੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ
ਖਵੱਚ ਝਪਿੀਆਂ ਲਣੈਾ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਇੰਟਰਵੀਊ ਲਣੈ ਵਾਲਾ ਖਵਅਿਤੀ ਤਹੁਾਡੇ ਿਦ, ਭਾਰ, ਿਰਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਬਲਡ
ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਾਪ ਲਣੈ ਲਈ ਵੀ ਿਖਹ ਸਿਦਾ ਹੈ।  ਪਰ, ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਇਨ੍ਹਾਖਂਵਚੋਂ ਿੋਈ
ਮਾਪ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਬਸ ਇੰਟਰਵੀਊ ਲਣੈ ਵਾਲੇਖਵਅਿਤੀ ਨੂੰ
ਿਖਹ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡਹੈਲਥਦਾ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ 
ਸਰਵੇਿਣਿੀਹੈ? ਸਰਵੇਿਣ ਿੀ ਹੈ?
ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਰਵੇਿਣ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
ਵਸਨੀਿਾਂ ਦੀ ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੋਂ
ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਿਾਰੀ ਇੱਿਠੀ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਿ ਸਾਲ, ਿਰੀਬ
14,000 ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਘਰ-ਪਖਰਵਾਰ ਸਰਵੇਿਣ
ਖਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਜਾਣਿਾਰੀਦੀਵਰਤੋਂਖਿਸਉਦੇਸ਼ਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 
ਿੀਤੀਜਾਂਦੀਹੈ? ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਰਵੇਿਣ ਤੋਂ ਖਮਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਿੰਮਾਂ ਲਈ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਸਨੀਿਾਂ ਦੀ ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਖਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਉਤੱੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਿਣ ਲਈ
ਵਿੇਰੇ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਸਨੀਿਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਖਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਖਵਿਖਸਤ ਿਰਨ ਲਈ

ਭਖਵੱਿਖਵੱਚ, ਖਸਹਤ ਿੋਜਿਰਤਾ ਖਸਹਤ ਜਾਂ ਖਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ
ਿੋਜ ਬਾਰੇ ਤਹੁਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿਿਰਨਾ ਚਾਹ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਿੋਜ ਖਵੱਚ
ਭਾਗ ਲਣੈ ਲਈ ਤਹੁਾਨੂੰ ਖਸਰਫ ਤਦੋਂ ਸੱਦਾ ਸਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਇੰਟਰਵੀਊ ਦੀ
ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇ ਇਸਦੀ ਸਖਹਮਤੀ ਖਦੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤਹੁਾਨੂੰ ਭਖਵੱਿਣ ਦੇ ਖਿਸੇ ਅਖਿਐਨ
ਖਵੱਚ ਭਾਗ ਲਣੈ ਲਈ ਸੱਦਾ ਖਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਣੈਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਮਨਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ।

ਇੰਟਰਵੀਊ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਵੇਿਣ ਦੇ ਤਹੁਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਿਾਰੀ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਆੁਰਾ ਖਨਯਖਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਿਠਿੇੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ ੇਹੋਰ ਡਾਟਾ ਨਾਲ
ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਨ ਲਈ ਤਹੁਾਡੀ ਸਖਹਮਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਿਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੜਾਅ
ਿੋਜਿਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਸਹਤ ਉਤੱੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ
ਹੋਰ ਖਸੱਿਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਖਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਖਿ ਤਹੁਾਡੇ
ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
ਲਈ ਖਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਵੇਂ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਇਹ
ਵੈਬੱਸਾਈਟ ਵੇਿੋ: 

ਸਰਵੇਿਣਦਾਆਯੋਜਨਿੌਣਿਰਦਾਹੈ? ਸਰਵੇਿਣ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਿੌਣ ਿਰਦਾ ਹੈ?
ਖਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਰਵੇਿਣ ਲਈ ਇੰਟਰਵੀਊ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਿਰਨ
ਲਈ CBG Health Research ਿਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿੰਪਨੀ ਨੂੰ ਿਾਂਟਰੈਿਟ ਖਦੰਦੀ ਹੈ।
CBG Health Research ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਿਿੰਪਨੀ ਹੈ ਖਜਸਨੂੰ ਸਰਵੇਿਣ ਦਾ
ਆਯੋਜਨ ਿਰਨ ਖਵੱਚ ਤਰਜਬਾ ਹਾਸਲ ਹੈ।

ਭਾਗਲਣੈਲਈਖਿਸਨੂੰਖਿਹਾਜਾਂਦਾਹੈ? ਭਾਗ ਲਣੈ ਲਈ ਖਿਸਨੂੰ ਖਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਪੂਰੇ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਖਬਨਾਂ ਖਿਸੇ ਿਾਸੇ ਕ੍ਰਮ ਯਾਖਨਖਿ ਰੈਂਡਮ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਪਤੇ ਚੁਣ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਚੁਣ ੇਗਏ ਹਰੇਿ ਘਰ-ਪਖਰਵਾਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਿ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਇੱਿ ਬੱਚੇ (ਜੇ ਿੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ) ਨੂੰ
ਸਰਵੇਿਣ ਖਵੱਚ ਭਾਗ ਲਣੈ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਵਾਂਗੇ। ਮਾਖਪਓ ਜਾਂ ਿਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ
ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬੱਖਚਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਵੇਿਣ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਖਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਤਹੁਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਭਾਗ ਲਣੈ ਤੋਂ
ਮਨਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਸਰਵੇਿਣਪੂਰਾਿਰਨਖਵੱਚਖਿੰਨਾਸਮਾਂ ਸਰਵੇਿਣ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਖਵੱਚ ਖਿੰਨਾ ਸਮਾਂ 
ਲੱਗਦਾਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਬਾਲਗ ਦੀ ਇੰਟਰਵੀਊ ਖਵੱਚ ਿਰੀਬ 45 ਖਮਨਟ ਦਾ ਅਤੇ ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵੀਊ ਖਵੱਚ
ਿਰੀਬ 25 ਖਮਨਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਵੀਊ ਤਹੁਾਡੇ ਅਤੇ ਤਹੁਾਡੇ ਪਖਰਵਾਰ ਲਈ
ਉਖਚਤ ਸਮੇਂ ਉਤੱੇ ਲਏ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਖਿਸਤਰ੍ਹਾਦਂੀਜਾਣਿਾਰੀਇੱਿਠੀਿੀਤੀ ਖਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇੱਿਠੀ ਿੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀਹੈ? ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਰਵੇਿਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇੱਿਠੀ ਿਰਦਾ ਹੈ:

ਖਸਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੀਆਂ ਆਮ ਸਮੱਖਸਆਵਾਂ ਅਤੇ ਖਬਮਾਰੀਆਂ
ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿ ਪਹੁੰਚ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਨ ਖਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਿਾਵਟਾਂ
ਖਸਹਤ ਉਤੱੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿੇਾਰਨ

ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਿੁੱਝ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਥੇ ਖਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਿੀਖਿਸਡੇਾਿਟਰਨਤੇਹੁਾਨੂਦੰੱਖਸਆਹਖੈਿਤਹੁਾਡਾਬੱਚਾ/ਤਹੁਾਡੀ ਿੀ ਖਿਸੇ ਡਾਿਟਰ ਨ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਦੱਖਸਆ ਹੈ ਖਿ ਤਹੁਾਡਾ ਬੱਚਾ/ਤਹੁਾਡੀ
ਬੱਚੀਦਮਨੇਾਲਪੀੜਤਹੈ? ਬੱਚੀ ਦਮੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ?
ਿੀ ਿੋਈ ਅਖਜਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਸੁੀਂ ਖਿਸੇ ਡਾਿਟਰੀ ਸਮੱਖਸਆ ਨਾਲ
ਪੀੜਤ ਸੀ ਪਰ ਿਰਚੇ ਿਰਿੇ ਤਸੁੀਂ ਡਾਿਟਰ ਿੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ?

ਘੰਟੇ ਦੀ ਖਮਆਦ ਖਵੱਚ ਤਸੁੀਂ ਆਮ-ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਿੰਨ ੇਘੰਟੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ
ਖਵੱਚ ਝਪਿੀਆਂ ਲਣੈਾ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਇੰਟਰਵੀਊ ਲਣੈ ਵਾਲਾ ਖਵਅਿਤੀ ਤਹੁਾਡੇ ਿਦ, ਭਾਰ, ਿਰਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਬਲਡ
ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਾਪ ਲਣੈ ਲਈ ਵੀ ਿਖਹ ਸਿਦਾ ਹੈ।  ਪਰ, ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਇਨ੍ਹਾਖਂਵਚੋਂ ਿੋਈ
ਮਾਪ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਬਸ ਇੰਟਰਵੀਊ ਲਣੈ ਵਾਲੇਖਵਅਿਤੀ ਨੂੰ
ਿਖਹ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡਹੈਲਥਦਾ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ 
ਸਰਵੇਿਣਿੀਹੈ? ਸਰਵੇਿਣ ਿੀ ਹੈ?
ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਰਵੇਿਣ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
ਵਸਨੀਿਾਂ ਦੀ ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੋਂ
ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਿਾਰੀ ਇੱਿਠੀ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਿ ਸਾਲ, ਿਰੀਬ
14,000 ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਘਰ-ਪਖਰਵਾਰ ਸਰਵੇਿਣ
ਖਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 
ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦ ੇਸਰਵਿੇਣ ਤੋਂ ਖਮਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਿਮੰਾ ਂਲਈ ਿੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ:

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਸਨੀਿਾ ਂਦੀ ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ ਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਿੱਣ ਲਈ
ਵਿਰੇ ੇਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਸਨੀਿਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ,ਂ ਨੀਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਗੋ੍ਰਾਮ ਖਵਿਖਸਤ ਿਰਨ ਲਈ

ਭਖਵਿੱ ਖਵਚੱ, ਖਸਹਤ ਿੋਜਿਰਤਾ ਖਸਹਤ ਜਾ ਂਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ ਂਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਗੱ ੇਦੀ
ਿਜੋ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੰਰਿ ਿਰਨਾ ਚਾਹ ਸਿਦ ੇਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਗੱ ੇਦੀ ਿੋਜ ਖਵਚੱ
ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂ ੰਖਸਰਫ ਤਦੋਂ ਸਦੱਾ ਸਵਾਗਂ ੇਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵੀਊ ਦੀ
ਸਮਾਪਤੀ ਸਮ ੇਇਸਦੀ ਸਖਹਮਤੀ ਖਦਦੰ ੇਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂ ੰਭਖਵੱਿਣ ਦ ੇਖਿਸ ੇਅਖਿਐਨ
ਖਵਚੱ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਦੱਾ ਖਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ
ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਤੰੁਤਰ ਹੋ।

ਇੰਟਰਵੀਊ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਵਿੇਣ ਦ ੇਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾ ਂਨੂ ੰਸਰਿਾਰੀ
ਸਸੰਥਾਵਾ ਂਦੁਆਰਾ ਖਨਯਖਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਿਠੇ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਨਾਲ
ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖਹਮਤੀ ਦੀ ਮਗੰ ਵੀ ਿਰਾਗਂ।ੇ ਇਹ ਪੜਾਅ
ਿਜੋਿਰਤਾਵਾ ਂਨੂ ੰਸਾਡੇ ਦਸ਼ੇ ਦੀ ਖਸਹਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ
ਹੋਰ ਖਸਿੱਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਖਦਦੰਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰ ੇਵਿਰੇੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਖਿ ਤੁਹਾਡੇ
ਡਾਟਾ ਨੂ ੰਸਰੁਖੱਿਅਤ ਖਿਵੇਂ ਰਖੱਿਆ ਜਾਵਗੇਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਗਲੱ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
ਲਈ ਖਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਵੇਂ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਇਹ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੇ:ੋ 

ਸਰਵੇਿਣ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਿੌਣ ਿਰਦਾ ਹੈ?ਸਰਵੇਿਣ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਿੌਣ ਿਰਦਾ ਹੈ?
ਖਸਹਤ ਮਤੰਰਾਲਾ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦ ੇਸਰਵਿੇਣ ਲਈ ਇੰਟਰਵੀਊ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਿਰਨ
ਲਈ CBG Health Research ਿਹ ੇਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਪੰਨੀ ਨੂ ੰਿਾਟਂਰਿੈਟ ਖਦਦੰੀ ਹੈ।
CBG Health Research ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਿ ਿਪੰਨੀ ਹੈ ਖਜਸਨੂ ੰਸਰਵਿੇਣ ਦਾ
ਆਯੋਜਨ ਿਰਨ ਖਵੱਚ ਤਰਜਬਾ ਹਾਸਲ ਹੈ।

ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਖਿਸਨੂੰ ਖਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਖਿਸਨੂੰ ਖਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਪਰੇੂ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਖਬਨਾ ਂਖਿਸ ੇਿਾਸ ੇਕ੍ਰਮ ਯਾਖਨ ਖਿ ਰੈਂਡਮ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਪਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਦਂ ੇਹਨ।
ਚਣੇੁ ਗਏ ਹਰਿੇ ਘਰ-ਪਖਰਵਾਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਿ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਇੱਿ ਬੱਚੇ (ਜੇ ਿੋਈ ਹੋਵ ੇਤਾ)ਂ ਨੂੰ
ਸਰਵਿੇਣ ਖਵਚੱ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਸਦੱਾ ਦਵਾਗਂ।ੇ ਮਾਖਪਓ ਜਾ ਂਿਾਨੂਨੰੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੂ ੰ15 ਸਾਲ
ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦ ੇਬੱਖਚਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਵਿੇਣ ਪਰੂਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਦੱਾ ਖਦੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਿਰਦ ੇਹਾ,ਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ
ਮਨਾ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹੋ।

ਸਰਵੇਿਣ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਖਵੱਚ ਖਿੰਨਾ ਸਮਾਂਸਰਵੇਿਣ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਖਵੱਚ ਖਿੰਨਾ ਸਮਾਂ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ?ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਬਾਲਗ ਦੀ ਇੰਟਰਵੀਊ ਖਵਚੱ ਿਰੀਬ 45 ਖਮਨਟ ਦਾ ਅਤੇ ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵੀਊ ਖਵਚੱ
ਿਰੀਬ 25 ਖਮਨਟ ਦਾ ਸਮਾ ਂਲਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਵੀਊ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਖਰਵਾਰ ਲਈ
ਉਖਚਤ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਲਏ ਜਾ ਸਿਦ ੇਹਨ।

ਖਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇੱਿਠੀ ਿੀਤੀਖਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇੱਿਠੀ ਿੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ?ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਰਵਿੇਣ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰ ੇਜਾਣਿਾਰੀ ਇੱਿਠੀ ਿਰਦਾ ਹੈ:

ਖਸਹਤ ਨਾਲ ਜੜੁ੍ਹੀਆਂ ਆਮ ਸਮਖੱਸਆਵਾ ਂਅਤੇ ਖਬਮਾਰੀਆਂ
ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ ਂਅਤੇ ਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ ਂਤਿ ਪਹੰੁਚ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਨ ਖਵਚੱ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿੁਾਵਟਾਂ
ਖਸਹਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਾਰਨ

ਸਵਾਲਾ ਂਦ ੇਿੁਝੱ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਥ ੇਖਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਿੀ ਖਿਸੇ ਡਾਿਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਖੱਸਆ ਹੈ ਖਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ/ਤੁਹਾਡੀਿੀ ਖਿਸ ੇਡਾਿਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂ ੰਦਖੱਸਆ ਹੈ ਖਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ/ਤੁਹਾਡੀ
ਬਚੱੀ ਦਮੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ?ਬੱਚੀ ਦਮ ੇਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ?
ਿੀ ਿਈੋ ਅਖਜਹਾ ਸਮਾ ਂਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਸ ੇਡਾਿਟਰੀ ਸਮਖੱਸਆ ਨਾਲ
ਪੀੜਤ ਸੀ ਪਰ ਿਰਚੇ ਿਰਿ ੇਤੁਸੀਂ ਡਾਿਟਰ ਿਲੋ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ?

ਘੰਟ ੇਦੀ ਖਮਆਦ ਖਵਚੱ ਤੁਸੀਂ ਆਮ-ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਿਨੇੰ ਘੰਟ ੇਸੌਂਦ ੇਹੋ, ਇਸ
ਖਵਚੱ ਝਪਿੀਆਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਇੰਟਰਵੀਊ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਖਵਅਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦ, ਭਾਰ, ਿਰਮ ਦ ੇਘੇਰ ੇਅਤੇ ਬਲਡ
ਪ੍ਰਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਾਪ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਿਖਹ ਸਿਦਾ ਹੈ।  ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਵਚੋਂ ਿਈੋ
ਮਾਪ ਦਣੇਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਟਰਵੀਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਵਅਿਤੀ ਨੂੰ
ਿਖਹ ਸਿਦ ੇਹੋ।

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ 
ਸਰਵੇਿਣ ਿੀ ਹੈ?ਸਰਵੇਿਣ ਿੀ ਹੈ?
ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਰਵਿੇਣ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
ਵਸਨੀਿਾ ਂਦੀ ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਲੋਂ ਵਰਤੋਂ
ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ ਂਬਾਰੇ
ਜਾਣਿਾਰੀ ਇੱਿਠੀ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿੇ ਸਾਲ, ਿਰੀਬ
14,000 ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਘਰ-ਪਖਰਵਾਰ ਸਰਵਿੇਣ
ਖਵਚੱ ਭਾਗ ਲੈਂਦ ੇਹਨ।

ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 
ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦ ੇਸਰਵਿੇਣ ਤੋਂ ਖਮਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਿਮੰਾ ਂਲਈ ਿੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ:

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਸਨੀਿਾ ਂਦੀ ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ ਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਿੱਣ ਲਈ
ਵਿਰੇ ੇਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਸਨੀਿਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ,ਂ ਨੀਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਗੋ੍ਰਾਮ ਖਵਿਖਸਤ ਿਰਨ ਲਈ

ਭਖਵਿੱ ਖਵਚੱ, ਖਸਹਤ ਿੋਜਿਰਤਾ ਖਸਹਤ ਜਾ ਂਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ ਂਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਗੱ ੇਦੀ
ਿਜੋ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੰਰਿ ਿਰਨਾ ਚਾਹ ਸਿਦ ੇਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਗੱ ੇਦੀ ਿੋਜ ਖਵਚੱ
ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂ ੰਖਸਰਫ ਤਦੋਂ ਸਦੱਾ ਸਵਾਗਂ ੇਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵੀਊ ਦੀ
ਸਮਾਪਤੀ ਸਮ ੇਇਸਦੀ ਸਖਹਮਤੀ ਖਦਦੰ ੇਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂ ੰਭਖਵੱਿਣ ਦ ੇਖਿਸ ੇਅਖਿਐਨ
ਖਵਚੱ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਦੱਾ ਖਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ
ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਤੰੁਤਰ ਹੋ।

ਇੰਟਰਵੀਊ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਵਿੇਣ ਦ ੇਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾ ਂਨੂ ੰਸਰਿਾਰੀ
ਸਸੰਥਾਵਾ ਂਦੁਆਰਾ ਖਨਯਖਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਿਠੇ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਨਾਲ
ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖਹਮਤੀ ਦੀ ਮਗੰ ਵੀ ਿਰਾਗਂ।ੇ ਇਹ ਪੜਾਅ
ਿਜੋਿਰਤਾਵਾ ਂਨੂ ੰਸਾਡੇ ਦਸ਼ੇ ਦੀ ਖਸਹਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ
ਹੋਰ ਖਸਿੱਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਖਦਦੰਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰ ੇਵਿਰੇੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਖਿ ਤੁਹਾਡੇ
ਡਾਟਾ ਨੂ ੰਸਰੁਖੱਿਅਤ ਖਿਵੇਂ ਰਖੱਿਆ ਜਾਵਗੇਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਗਲੱ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
ਲਈ ਖਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਵੇਂ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਇਹ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੇ:ੋ 

ਸਰਵੇਿਣ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਿੌਣ ਿਰਦਾ ਹੈ?ਸਰਵੇਿਣ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਿੌਣ ਿਰਦਾ ਹੈ?
ਖਸਹਤ ਮਤੰਰਾਲਾ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦ ੇਸਰਵਿੇਣ ਲਈ ਇੰਟਰਵੀਊ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਿਰਨ
ਲਈ CBG Health Research ਿਹ ੇਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਪੰਨੀ ਨੂ ੰਿਾਟਂਰਿੈਟ ਖਦਦੰੀ ਹੈ।
CBG Health Research ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਿ ਿਪੰਨੀ ਹੈ ਖਜਸਨੂ ੰਸਰਵਿੇਣ ਦਾ
ਆਯੋਜਨ ਿਰਨ ਖਵੱਚ ਤਰਜਬਾ ਹਾਸਲ ਹੈ।

ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਖਿਸਨੂੰ ਖਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਖਿਸਨੂੰ ਖਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਪਰੇੂ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਖਬਨਾ ਂਖਿਸ ੇਿਾਸ ੇਕ੍ਰਮ ਯਾਖਨ ਖਿ ਰੈਂਡਮ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਪਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਦਂ ੇਹਨ।
ਚਣੇੁ ਗਏ ਹਰਿੇ ਘਰ-ਪਖਰਵਾਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਿ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਇੱਿ ਬੱਚੇ (ਜੇ ਿੋਈ ਹੋਵ ੇਤਾ)ਂ ਨੂੰ
ਸਰਵਿੇਣ ਖਵਚੱ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਸਦੱਾ ਦਵਾਗਂ।ੇ ਮਾਖਪਓ ਜਾ ਂਿਾਨੂਨੰੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੂ ੰ15 ਸਾਲ
ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦ ੇਬੱਖਚਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਵਿੇਣ ਪਰੂਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਦੱਾ ਖਦੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਿਰਦ ੇਹਾ,ਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ
ਮਨਾ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹੋ।

ਸਰਵੇਿਣ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਖਵੱਚ ਖਿੰਨਾ ਸਮਾਂਸਰਵੇਿਣ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਖਵੱਚ ਖਿੰਨਾ ਸਮਾਂ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ?ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਬਾਲਗ ਦੀ ਇੰਟਰਵੀਊ ਖਵਚੱ ਿਰੀਬ 45 ਖਮਨਟ ਦਾ ਅਤੇ ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵੀਊ ਖਵਚੱ
ਿਰੀਬ 25 ਖਮਨਟ ਦਾ ਸਮਾ ਂਲਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਵੀਊ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਖਰਵਾਰ ਲਈ
ਉਖਚਤ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਲਏ ਜਾ ਸਿਦ ੇਹਨ।

ਖਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇੱਿਠੀ ਿੀਤੀਖਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇੱਿਠੀ ਿੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ?ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਰਵਿੇਣ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰ ੇਜਾਣਿਾਰੀ ਇੱਿਠੀ ਿਰਦਾ ਹੈ:

ਖਸਹਤ ਨਾਲ ਜੜੁ੍ਹੀਆਂ ਆਮ ਸਮਖੱਸਆਵਾ ਂਅਤੇ ਖਬਮਾਰੀਆਂ
ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ ਂਅਤੇ ਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ ਂਤਿ ਪਹੰੁਚ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਨ ਖਵਚੱ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿੁਾਵਟਾਂ
ਖਸਹਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਾਰਨ

ਸਵਾਲਾ ਂਦ ੇਿੁਝੱ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਥ ੇਖਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਿੀ ਖਿਸੇ ਡਾਿਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਖੱਸਆ ਹੈ ਖਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ/ਤੁਹਾਡੀਿੀ ਖਿਸ ੇਡਾਿਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂ ੰਦਖੱਸਆ ਹੈ ਖਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ/ਤੁਹਾਡੀ
ਬਚੱੀ ਦਮੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ?ਬੱਚੀ ਦਮ ੇਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ?
ਿੀ ਿਈੋ ਅਖਜਹਾ ਸਮਾ ਂਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਸ ੇਡਾਿਟਰੀ ਸਮਖੱਸਆ ਨਾਲ
ਪੀੜਤ ਸੀ ਪਰ ਿਰਚੇ ਿਰਿ ੇਤੁਸੀਂ ਡਾਿਟਰ ਿਲੋ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ?

ਘੰਟ ੇਦੀ ਖਮਆਦ ਖਵਚੱ ਤੁਸੀਂ ਆਮ-ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਿਨੇੰ ਘੰਟ ੇਸੌਂਦ ੇਹੋ, ਇਸ
ਖਵਚੱ ਝਪਿੀਆਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਇੰਟਰਵੀਊ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਖਵਅਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦ, ਭਾਰ, ਿਰਮ ਦ ੇਘੇਰ ੇਅਤੇ ਬਲਡ
ਪ੍ਰਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਾਪ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਿਖਹ ਸਿਦਾ ਹੈ।  ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਵਚੋਂ ਿਈੋ
ਮਾਪ ਦਣੇਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਟਰਵੀਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਵਅਿਤੀ ਨੂੰ
ਿਖਹ ਸਿਦ ੇਹੋ।

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ 
ਸਰਵੇਿਣ ਿੀ ਹੈ?ਸਰਵੇਿਣ ਿੀ ਹੈ?
ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਰਵਿੇਣ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
ਵਸਨੀਿਾ ਂਦੀ ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਲੋਂ ਵਰਤੋਂ
ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ ਂਬਾਰੇ
ਜਾਣਿਾਰੀ ਇੱਿਠੀ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿੇ ਸਾਲ, ਿਰੀਬ
14,000 ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਘਰ-ਪਖਰਵਾਰ ਸਰਵਿੇਣ
ਖਵਚੱ ਭਾਗ ਲੈਂਦ ੇਹਨ।

ਜਾਣਿਾਰੀਦੀਵਰਤੋਂਖਿਸਉਦੇਸ਼ਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 
ਿੀਤੀਜਾਂਦੀਹੈ? ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦ ੇਸਰਵਿੇਣ ਤੋਂ ਖਮਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਿਮੰਾ ਂਲਈ ਿੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ:

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਸਨੀਿਾ ਂਦੀ ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ ਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਿੱਣ ਲਈ
ਵਿਰੇੇ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਸਨੀਿਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ,ਂ ਨੀਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਗੋ੍ਰਾਮ ਖਵਿਖਸਤ ਿਰਨ ਲਈ

ਭਖਵਿੱਖਵਚੱ, ਖਸਹਤ ਿੋਜਿਰਤਾ ਖਸਹਤ ਜਾ ਂਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ ਂਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਗੱ ੇਦੀ
ਿਜੋ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੰਰਿਿਰਨਾ ਚਾਹ ਸਿਦ ੇਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਗੱ ੇਦੀ ਿੋਜ ਖਵਚੱ
ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂ ੰਖਸਰਫ ਤਦੋਂ ਸਦੱਾ ਸਵਾਗਂ ੇਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵੀਊ ਦੀ
ਸਮਾਪਤੀ ਸਮ ੇਇਸਦੀ ਸਖਹਮਤੀ ਖਦਦੰ ੇਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂ ੰਭਖਵੱਿਣ ਦ ੇਖਿਸ ੇਅਖਿਐਨ
ਖਵਚੱ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਦੱਾ ਖਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ
ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਤੁੰਤਰ ਹੋ।

ਇੰਟਰਵੀਊ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਵਿੇਣ ਦ ੇਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾ ਂਨੂ ੰਸਰਿਾਰੀ
ਸਸੰਥਾਵਾ ਂਦੁਆਰਾ ਖਨਯਖਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਿਠੇਿੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਨਾਲ
ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖਹਮਤੀ ਦੀ ਮਗੰ ਵੀ ਿਰਾਗਂ।ੇ ਇਹ ਪੜਾਅ
ਿਜੋਿਰਤਾਵਾ ਂਨੂ ੰਸਾਡੇ ਦਸ਼ੇ ਦੀ ਖਸਹਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ
ਹੋਰ ਖਸਿੱਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਖਦਦੰਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਰੇੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਖਿ ਤੁਹਾਡੇ
ਡਾਟਾ ਨੂ ੰਸਰੁਖੱਿਅਤ ਖਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵਗੇਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਗਲੱ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
ਲਈ ਖਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਵੇਂ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਇਹ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੇ:ੋ 

ਸਰਵੇਿਣਦਾਆਯੋਜਨਿੌਣਿਰਦਾਹੈ? ਸਰਵੇਿਣ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਿੌਣ ਿਰਦਾ ਹੈ?
ਖਸਹਤ ਮਤੰਰਾਲਾ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦ ੇਸਰਵਿੇਣ ਲਈ ਇੰਟਰਵੀਊ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਿਰਨ
ਲਈ CBG Health Research ਿਹ ੇਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਪੰਨੀ ਨੂੰ ਿਾਟਂਰਿੈਟ ਖਦਦੰੀ ਹੈ।
CBG Health Research ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਿਿਪੰਨੀ ਹੈ ਖਜਸਨੂੰ ਸਰਵਿੇਣ ਦਾ
ਆਯੋਜਨ ਿਰਨ ਖਵੱਚ ਤਰਜਬਾ ਹਾਸਲ ਹੈ।

ਭਾਗਲੈਣਲਈਖਿਸਨੂੰਖਿਹਾਜਾਂਦਾਹੈ? ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਖਿਸਨੂੰ ਖਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਪਰੂ ੇਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਖਬਨਾ ਂਖਿਸ ੇਿਾਸ ੇਕ੍ਰਮ ਯਾਖਨਖਿ ਰੈਂਡਮ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਪਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਦਂ ੇਹਨ।
ਚਣੁੇ ਗਏ ਹਰਿੇ ਘਰ-ਪਖਰਵਾਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਿ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਇੱਿ ਬੱਚੇ (ਜੇ ਿੋਈ ਹੋਵ ੇਤਾ)ਂ ਨੂੰ
ਸਰਵੇਿਣ ਖਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਸਦੱਾ ਦਵਾਗਂ।ੇ ਮਾਖਪਓ ਜਾ ਂਿਾਨੂਨੰੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੂ ੰ15 ਸਾਲ
ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦ ੇਬੱਖਚਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਵੇਿਣ ਪਰੂਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਦੱਾ ਖਦੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਿਰਦ ੇਹਾ,ਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ
ਮਨਾ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹੋ।

ਸਰਵੇਿਣਪੂਰਾਿਰਨਖਵੱਚਖਿੰਨਾਸਮਾਂ ਸਰਵੇਿਣ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਖਵੱਚ ਖਿੰਨਾ ਸਮਾਂ 
ਲੱਗਦਾਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਬਾਲਗ ਦੀ ਇੰਟਰਵੀਊ ਖਵਚੱ ਿਰੀਬ 45 ਖਮਨਟ ਦਾ ਅਤੇ ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵੀਊ ਖਵਚੱ
ਿਰੀਬ 25 ਖਮਨਟ ਦਾ ਸਮਾ ਂਲਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਵੀਊ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਖਰਵਾਰ ਲਈ
ਉਖਚਤ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਲਏ ਜਾ ਸਿਦ ੇਹਨ।

ਖਿਸਤਰ੍ਹਾਂਦੀਜਾਣਿਾਰੀਇੱਿਠੀਿੀਤੀ ਖਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇੱਿਠੀ ਿੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀਹੈ? ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਰਵਿੇਣ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰ ੇਜਾਣਿਾਰੀ ਇੱਿਠੀ ਿਰਦਾ ਹੈ:

ਖਸਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੀਆਂ ਆਮ ਸਮਖੱਸਆਵਾ ਂਅਤੇ ਖਬਮਾਰੀਆਂ
ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ ਂਅਤੇ ਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ ਂਤਿ ਪਹੁੰਚ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਨ ਖਵਚੱ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿੁਾਵਟਾਂ
ਖਸਹਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇਿਾਰਨ

ਸਵਾਲਾ ਂਦ ੇਿੁਝੱ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਥ ੇਖਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਿੀਖਿਸੇਡਾਿਟਰਨੇਤੁਹਾਨੂੰਦਖੱਸਆਹੈਖਿਤੁਹਾਡਾਬੱਚਾ/ਤੁਹਾਡੀ ਿੀ ਖਿਸ ੇਡਾਿਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂ ੰਦਖੱਸਆ ਹੈ ਖਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ/ਤੁਹਾਡੀ
ਬਚੱੀਦਮੇਨਾਲਪੀੜਤਹੈ? ਬੱਚੀ ਦਮ ੇਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ?
ਿੀ ਿਈੋ ਅਖਜਹਾ ਸਮਾ ਂਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਸ ੇਡਾਿਟਰੀ ਸਮਖੱਸਆ ਨਾਲ
ਪੀੜਤ ਸੀ ਪਰ ਿਰਚੇ ਿਰਿ ੇਤੁਸੀਂ ਡਾਿਟਰ ਿਲੋ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ?

ਘੰਟ ੇਦੀ ਖਮਆਦ ਖਵਚੱ ਤੁਸੀਂ ਆਮ-ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਿਨੰੇ ਘੰਟ ੇਸੌਂਦ ੇਹੋ, ਇਸ
ਖਵਚੱ ਝਪਿੀਆਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਇੰਟਰਵੀਊ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਖਵਅਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦ, ਭਾਰ, ਿਰਮ ਦ ੇਘੇਰ ੇਅਤੇ ਬਲਡ
ਪ੍ਰਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਾਪ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਿਖਹ ਸਿਦਾ ਹੈ।  ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂਖਵਚੋਂ ਿਈੋ
ਮਾਪ ਦਣੇਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਟਰਵੀਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇਖਵਅਿਤੀ ਨੂੰ
ਿਖਹ ਸਿਦ ੇਹੋ।

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡਹੈਲਥਦਾ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ 
ਸਰਵੇਿਣਿੀਹੈ? ਸਰਵੇਿਣ ਿੀ ਹੈ?
ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਰਵੇਿਣ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
ਵਸਨੀਿਾ ਂਦੀ ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਲੋਂ ਵਰਤੋਂ
ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ ਂਬਾਰੇ
ਜਾਣਿਾਰੀ ਇੱਿਠੀ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿੇ ਸਾਲ, ਿਰੀਬ
14,000 ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਘਰ-ਪਖਰਵਾਰ ਸਰਵਿੇਣ
ਖਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦ ੇਹਨ।

ਜਾਣਿਾਰੀਦੀਵਰਤੋਂਖਿਸਉਦੇਸ਼ਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 
ਿੀਤੀਜਾਂਦੀਹੈ? ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦ ੇਸਰਵਿੇਣ ਤੋਂ ਖਮਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਿਮੰਾ ਂਲਈ ਿੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ:

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਸਨੀਿਾ ਂਦੀ ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ ਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਿੱਣ ਲਈ
ਵਿਰੇ ੇਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਸਨੀਿਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ,ਂ ਨੀਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਗੋ੍ਰਾਮ ਖਵਿਖਸਤ ਿਰਨ ਲਈ

ਭਖਵਿੱਖਵਚੱ, ਖਸਹਤ ਿੋਜਿਰਤਾ ਖਸਹਤ ਜਾ ਂਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ ਂਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਗੱ ੇਦੀ
ਿਜੋ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੰਰਿਿਰਨਾ ਚਾਹ ਸਿਦ ੇਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਗੱ ੇਦੀ ਿੋਜ ਖਵਚੱ
ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂ ੰਖਸਰਫ ਤਦੋਂ ਸਦੱਾ ਸਵਾਗਂ ੇਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵੀਊ ਦੀ
ਸਮਾਪਤੀ ਸਮ ੇਇਸਦੀ ਸਖਹਮਤੀ ਖਦਦੰ ੇਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂ ੰਭਖਵੱਿਣ ਦ ੇਖਿਸ ੇਅਖਿਐਨ
ਖਵਚੱ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਦੱਾ ਖਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ
ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਤੁੰਤਰ ਹੋ।

ਇੰਟਰਵੀਊ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਵਿੇਣ ਦ ੇਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾ ਂਨੂੰ ਸਰਿਾਰੀ
ਸਸੰਥਾਵਾ ਂਦੁਆਰਾ ਖਨਯਖਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਿਠੇਿੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਨਾਲ
ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖਹਮਤੀ ਦੀ ਮਗੰ ਵੀ ਿਰਾਗਂ।ੇ ਇਹ ਪੜਾਅ
ਿਜੋਿਰਤਾਵਾ ਂਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਸ਼ੇ ਦੀ ਖਸਹਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ
ਹੋਰ ਖਸਿੱਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਖਦਦੰਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰ ੇਵਿਰੇੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਖਿ ਤੁਹਾਡੇ
ਡਾਟਾ ਨੂ ੰਸਰੁਖੱਿਅਤ ਖਿਵੇਂ ਰਖੱਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਗਲੱ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
ਲਈ ਖਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਵੇਂ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਇਹ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੇ:ੋ 

ਸਰਵੇਿਣਦਾਆਯੋਜਨਿੌਣਿਰਦਾਹੈ? ਸਰਵੇਿਣ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਿੌਣ ਿਰਦਾ ਹੈ?
ਖਸਹਤ ਮਤੰਰਾਲਾ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦ ੇਸਰਵਿੇਣ ਲਈ ਇੰਟਰਵੀਊ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਿਰਨ
ਲਈ CBG Health Research ਿਹ ੇਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਪੰਨੀ ਨੂ ੰਿਾਟਂਰਿੈਟ ਖਦਦੰੀ ਹੈ।
CBG Health Research ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਿਿਪੰਨੀ ਹੈ ਖਜਸਨੂ ੰਸਰਵਿੇਣ ਦਾ
ਆਯੋਜਨ ਿਰਨ ਖਵੱਚ ਤਰਜਬਾ ਹਾਸਲ ਹੈ।

ਭਾਗਲੈਣਲਈਖਿਸਨੂੰਖਿਹਾਜਾਂਦਾਹੈ? ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਖਿਸਨੂੰ ਖਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਪਰੂ ੇਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਖਬਨਾ ਂਖਿਸ ੇਿਾਸ ੇਕ੍ਰਮ ਯਾਖਨਖਿ ਰੈਂਡਮ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਪਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਦਂ ੇਹਨ।
ਚਣੁੇ ਗਏ ਹਰਿੇ ਘਰ-ਪਖਰਵਾਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਿ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਇੱਿ ਬੱਚੇ (ਜੇ ਿਈੋ ਹੋਵ ੇਤਾ)ਂ ਨੂੰ
ਸਰਵਿੇਣ ਖਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਸਦੱਾ ਦਵਾਗਂ।ੇ ਮਾਖਪਓ ਜਾ ਂਿਾਨੂਨੰੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੂ ੰ15 ਸਾਲ
ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦ ੇਬੱਖਚਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਵੇਿਣ ਪਰੂਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਦੱਾ ਖਦੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਿਰਦ ੇਹਾ,ਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ
ਮਨਾ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹੋ।

ਸਰਵੇਿਣਪੂਰਾਿਰਨਖਵੱਚਖਿੰਨਾਸਮਾਂ ਸਰਵੇਿਣ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਖਵੱਚ ਖਿੰਨਾ ਸਮਾਂ 
ਲੱਗਦਾਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਬਾਲਗ ਦੀ ਇੰਟਰਵੀਊ ਖਵਚੱ ਿਰੀਬ 45 ਖਮਨਟ ਦਾ ਅਤੇ ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵੀਊ ਖਵਚੱ
ਿਰੀਬ 25 ਖਮਨਟ ਦਾ ਸਮਾ ਂਲਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਵੀਊ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਖਰਵਾਰ ਲਈ
ਉਖਚਤ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਲਏ ਜਾ ਸਿਦ ੇਹਨ।

ਖਿਸਤਰ੍ਹਾਂਦੀਜਾਣਿਾਰੀਇੱਿਠੀਿੀਤੀ ਖਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇੱਿਠੀ ਿੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀਹੈ? ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਰਵਿੇਣ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰ ੇਜਾਣਿਾਰੀ ਇੱਿਠੀ ਿਰਦਾ ਹੈ:

ਖਸਹਤ ਨਾਲ ਜੜੁ੍ਹੀਆਂ ਆਮ ਸਮਖੱਸਆਵਾ ਂਅਤੇ ਖਬਮਾਰੀਆਂ
ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ ਂਅਤੇ ਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ ਂਤਿ ਪਹੁੰਚ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਨ ਖਵਚੱ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿੁਾਵਟਾਂ
ਖਸਹਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇਿਾਰਨ

ਸਵਾਲਾ ਂਦ ੇਿੁੱਝ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਥ ੇਖਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਿੀਖਿਸੇਡਾਿਟਰਨੇਤੁਹਾਨੂੰਦਖੱਸਆਹੈਖਿਤੁਹਾਡਾਬੱਚਾ/ਤੁਹਾਡੀ ਿੀ ਖਿਸ ੇਡਾਿਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂ ੰਦਖੱਸਆ ਹੈ ਖਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ/ਤੁਹਾਡੀ
ਬੱਚੀਦਮੇਨਾਲਪੀੜਤਹ?ੈ ਬੱਚੀ ਦਮ ੇਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ?
ਿੀ ਿਈੋ ਅਖਜਹਾ ਸਮਾ ਂਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਸ ੇਡਾਿਟਰੀ ਸਮਖੱਸਆ ਨਾਲ
ਪੀੜਤ ਸੀ ਪਰ ਿਰਚ ੇਿਰਿ ੇਤੁਸੀਂ ਡਾਿਟਰ ਿਲੋ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ?

ਘੰਟ ੇਦੀ ਖਮਆਦ ਖਵਚੱ ਤੁਸੀਂ ਆਮ-ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਿਨੰੇ ਘੰਟ ੇਸੌਂਦ ੇਹੋ, ਇਸ
ਖਵਚੱ ਝਪਿੀਆਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਇੰਟਰਵੀਊ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਖਵਅਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦ, ਭਾਰ, ਿਰਮ ਦ ੇਘੇਰ ੇਅਤੇ ਬਲਡ
ਪ੍ਰਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਾਪ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਿਖਹ ਸਿਦਾ ਹੈ।  ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂਖਵਚੋਂ ਿਈੋ
ਮਾਪ ਦਣੇਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਟਰਵੀਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇਖਵਅਿਤੀ ਨੂੰ
ਿਖਹ ਸਿਦ ੇਹੋ।

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡਹੈਲਥਦਾ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ 
ਸਰਵੇਿਣਿੀਹੈ? ਸਰਵੇਿਣ ਿੀ ਹੈ?
ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਰਵਿੇਣ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
ਵਸਨੀਿਾਂ ਦੀ ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਲੋਂ ਵਰਤੋਂ
ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ ਂਬਾਰੇ
ਜਾਣਿਾਰੀ ਇੱਿਠੀ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿੇ ਸਾਲ, ਿਰੀਬ
14,000 ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਘਰ-ਪਖਰਵਾਰ ਸਰਵਿੇਣ
ਖਵਚੱ ਭਾਗ ਲੈਂਦ ੇਹਨ।

ਜਾਣਿਾਰੀਦੀਵਰਤੋਂਖਿਸਉਦੇਸ਼ਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 
ਿੀਤੀਜਾਂਦੀਹੈ? ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦ ੇਸਰਵਿੇਣ ਤੋਂ ਖਮਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਿਮੰਾ ਂਲਈ ਿੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ:

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਸਨੀਿਾ ਂਦੀ ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ ਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਿੱਣ ਲਈ
ਵਿਰੇ ੇਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਸਨੀਿਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ,ਂ ਨੀਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਗੋ੍ਰਾਮ ਖਵਿਖਸਤ ਿਰਨ ਲਈ

ਭਖਵਿੱਖਵਚੱ, ਖਸਹਤ ਿੋਜਿਰਤਾ ਖਸਹਤ ਜਾ ਂਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ ਂਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਗੱ ੇਦੀ
ਿਜੋ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੰਰਿਿਰਨਾ ਚਾਹ ਸਿਦ ੇਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਗੱ ੇਦੀ ਿੋਜ ਖਵਚੱ
ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂ ੰਖਸਰਫ ਤਦੋਂ ਸਦੱਾ ਸਵਾਗਂ ੇਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵੀਊ ਦੀ
ਸਮਾਪਤੀ ਸਮ ੇਇਸਦੀ ਸਖਹਮਤੀ ਖਦਦੰ ੇਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂ ੰਭਖਵੱਿਣ ਦ ੇਖਿਸ ੇਅਖਿਐਨ
ਖਵਚੱ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਦੱਾ ਖਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ
ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਤੁੰਤਰ ਹੋ।

ਇੰਟਰਵੀਊ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਵਿੇਣ ਦ ੇਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾ ਂਨੂੰ ਸਰਿਾਰੀ
ਸਸੰਥਾਵਾ ਂਦੁਆਰਾ ਖਨਯਖਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਿਠੇਿੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਨਾਲ
ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖਹਮਤੀ ਦੀ ਮਗੰ ਵੀ ਿਰਾਗਂ।ੇ ਇਹ ਪੜਾਅ
ਿਜੋਿਰਤਾਵਾ ਂਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਸ਼ੇ ਦੀ ਖਸਹਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ
ਹੋਰ ਖਸਿੱਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਖਦਦੰਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰ ੇਵਿਰੇੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਖਿ ਤੁਹਾਡੇ
ਡਾਟਾ ਨੂ ੰਸਰੁਖੱਿਅਤ ਖਿਵੇਂ ਰਖੱਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਗਲੱ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
ਲਈ ਖਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਵੇਂ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਇਹ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੇ:ੋ 

ਸਰਵੇਿਣਦਾਆਯੋਜਨਿੌਣਿਰਦਾਹੈ? ਸਰਵੇਿਣ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਿੌਣ ਿਰਦਾ ਹੈ?
ਖਸਹਤ ਮਤੰਰਾਲਾ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦ ੇਸਰਵਿੇਣ ਲਈ ਇੰਟਰਵੀਊ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਿਰਨ
ਲਈ CBG Health Research ਿਹ ੇਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਪੰਨੀ ਨੂ ੰਿਾਟਂਰਿੈਟ ਖਦਦੰੀ ਹੈ।
CBG Health Research ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਿਿਪੰਨੀ ਹੈ ਖਜਸਨੂ ੰਸਰਵਿੇਣ ਦਾ
ਆਯੋਜਨ ਿਰਨ ਖਵੱਚ ਤਰਜਬਾ ਹਾਸਲ ਹੈ।

ਭਾਗਲੈਣਲਈਖਿਸਨੂੰਖਿਹਾਜਾਂਦਾਹੈ? ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਖਿਸਨੂੰ ਖਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਪਰੂ ੇਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਖਬਨਾ ਂਖਿਸ ੇਿਾਸ ੇਕ੍ਰਮ ਯਾਖਨਖਿ ਰੈਂਡਮ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਪਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਦਂ ੇਹਨ।
ਚਣੁੇ ਗਏ ਹਰਿੇ ਘਰ-ਪਖਰਵਾਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਿ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਇੱਿ ਬੱਚੇ (ਜੇ ਿਈੋ ਹੋਵ ੇਤਾ)ਂ ਨੂੰ
ਸਰਵਿੇਣ ਖਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਸਦੱਾ ਦਵਾਗਂ।ੇ ਮਾਖਪਓ ਜਾ ਂਿਾਨੂਨੰੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੂ ੰ15 ਸਾਲ
ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦ ੇਬੱਖਚਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਵੇਿਣ ਪਰੂਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਦੱਾ ਖਦੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਿਰਦ ੇਹਾ,ਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ
ਮਨਾ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹੋ।

ਸਰਵੇਿਣਪੂਰਾਿਰਨਖਵੱਚਖਿੰਨਾਸਮਾਂ ਸਰਵੇਿਣ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਖਵੱਚ ਖਿੰਨਾ ਸਮਾਂ 
ਲੱਗਦਾਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਬਾਲਗ ਦੀ ਇੰਟਰਵੀਊ ਖਵਚੱ ਿਰੀਬ 45 ਖਮਨਟ ਦਾ ਅਤੇ ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵੀਊ ਖਵਚੱ
ਿਰੀਬ 25 ਖਮਨਟ ਦਾ ਸਮਾ ਂਲਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਵੀਊ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਖਰਵਾਰ ਲਈ
ਉਖਚਤ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਲਏ ਜਾ ਸਿਦ ੇਹਨ।

ਖਿਸਤਰ੍ਹਾਂਦੀਜਾਣਿਾਰੀਇੱਿਠੀਿੀਤੀ ਖਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇੱਿਠੀ ਿੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀਹੈ? ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਰਵਿੇਣ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰ ੇਜਾਣਿਾਰੀ ਇੱਿਠੀ ਿਰਦਾ ਹੈ:

ਖਸਹਤ ਨਾਲ ਜੜੁ੍ਹੀਆਂ ਆਮ ਸਮਖੱਸਆਵਾ ਂਅਤੇ ਖਬਮਾਰੀਆਂ
ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ ਂਅਤੇ ਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ ਂਤਿ ਪਹੁੰਚ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਨ ਖਵਚੱ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿੁਾਵਟਾਂ
ਖਸਹਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇਿਾਰਨ

ਸਵਾਲਾ ਂਦ ੇਿੁੱਝ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਥ ੇਖਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਿੀਖਿਸੇਡਾਿਟਰਨੇਤੁਹਾਨੂੰਦਖੱਸਆਹੈਖਿਤੁਹਾਡਾਬੱਚਾ/ਤੁਹਾਡੀ ਿੀ ਖਿਸ ੇਡਾਿਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂ ੰਦਖੱਸਆ ਹੈ ਖਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ/ਤੁਹਾਡੀ
ਬੱਚੀਦਮੇਨਾਲਪੀੜਤਹ?ੈ ਬੱਚੀ ਦਮ ੇਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ?
ਿੀ ਿਈੋ ਅਖਜਹਾ ਸਮਾ ਂਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਸ ੇਡਾਿਟਰੀ ਸਮਖੱਸਆ ਨਾਲ
ਪੀੜਤ ਸੀ ਪਰ ਿਰਚ ੇਿਰਿ ੇਤੁਸੀਂ ਡਾਿਟਰ ਿਲੋ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ?

ਘੰਟ ੇਦੀ ਖਮਆਦ ਖਵਚੱ ਤੁਸੀਂ ਆਮ-ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਿਨੰੇ ਘੰਟ ੇਸੌਂਦ ੇਹੋ, ਇਸ
ਖਵਚੱ ਝਪਿੀਆਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਇੰਟਰਵੀਊ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਖਵਅਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦ, ਭਾਰ, ਿਰਮ ਦ ੇਘੇਰ ੇਅਤੇ ਬਲਡ
ਪ੍ਰਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਾਪ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਿਖਹ ਸਿਦਾ ਹੈ।  ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂਖਵਚੋਂ ਿਈੋ
ਮਾਪ ਦਣੇਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਟਰਵੀਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇਖਵਅਿਤੀ ਨੂੰ
ਿਖਹ ਸਿਦ ੇਹੋ।

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡਹੈਲਥਦਾ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ 
ਸਰਵੇਿਣਿੀਹੈ? ਸਰਵੇਿਣ ਿੀ ਹੈ?
ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਰਵਿੇਣ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
ਵਸਨੀਿਾਂ ਦੀ ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਲੋਂ ਵਰਤੋਂ
ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ ਂਬਾਰੇ
ਜਾਣਿਾਰੀ ਇੱਿਠੀ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿੇ ਸਾਲ, ਿਰੀਬ
14,000 ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਘਰ-ਪਖਰਵਾਰ ਸਰਵਿੇਣ
ਖਵਚੱ ਭਾਗ ਲੈਂਦ ੇਹਨ।

ਜਾਣਿਾਰੀਦੀਵਰਤੋਂਖਿਸਉਦੇਸ਼ਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 
ਿੀਤੀਜਾਂਦੀਹੈ? ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦ ੇਸਰਵਿੇਣ ਤੋਂ ਖਮਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਿਮੰਾ ਂਲਈ ਿੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ:

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਸਨੀਿਾ ਂਦੀ ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ ਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਿੱਣ ਲਈ
ਵਿਰੇੇ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਸਨੀਿਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ,ਂ ਨੀਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਗੋ੍ਰਾਮ ਖਵਿਖਸਤ ਿਰਨ ਲਈ

ਭਖਵਿੱਖਵਚੱ, ਖਸਹਤ ਿੋਜਿਰਤਾ ਖਸਹਤ ਜਾ ਂਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ ਂਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਗੱ ੇਦੀ
ਿਜੋ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੰਰਿਿਰਨਾ ਚਾਹ ਸਿਦ ੇਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਗੱ ੇਦੀ ਿੋਜ ਖਵਚੱ
ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂ ੰਖਸਰਫ ਤਦੋਂ ਸਦੱਾ ਸਵਾਗਂ ੇਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵੀਊ ਦੀ
ਸਮਾਪਤੀ ਸਮ ੇਇਸਦੀ ਸਖਹਮਤੀ ਖਦਦੰ ੇਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂ ੰਭਖਵੱਿਣ ਦ ੇਖਿਸ ੇਅਖਿਐਨ
ਖਵਚੱ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਦੱਾ ਖਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ
ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਤੁੰਤਰ ਹੋ।

ਇੰਟਰਵੀਊ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਵਿੇਣ ਦ ੇਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾ ਂਨੂ ੰਸਰਿਾਰੀ
ਸਸੰਥਾਵਾ ਂਦੁਆਰਾ ਖਨਯਖਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਿਠੇਿੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਨਾਲ
ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖਹਮਤੀ ਦੀ ਮਗੰ ਵੀ ਿਰਾਗਂ।ੇ ਇਹ ਪੜਾਅ
ਿਜੋਿਰਤਾਵਾ ਂਨੂ ੰਸਾਡੇ ਦਸ਼ੇ ਦੀ ਖਸਹਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ
ਹੋਰ ਖਸਿੱਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਖਦਦੰਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਰੇੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਖਿ ਤੁਹਾਡੇ
ਡਾਟਾ ਨੂ ੰਸਰੁਖੱਿਅਤ ਖਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵਗੇਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਗਲੱ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
ਲਈ ਖਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਵੇਂ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਇਹ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੇ:ੋ 

ਸਰਵੇਿਣਦਾਆਯੋਜਨਿੌਣਿਰਦਾਹੈ? ਸਰਵੇਿਣ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਿੌਣ ਿਰਦਾ ਹੈ?
ਖਸਹਤ ਮਤੰਰਾਲਾ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦ ੇਸਰਵਿੇਣ ਲਈ ਇੰਟਰਵੀਊ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਿਰਨ
ਲਈ CBG Health Research ਿਹ ੇਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਪੰਨੀ ਨੂੰ ਿਾਟਂਰਿੈਟ ਖਦਦੰੀ ਹੈ।
CBG Health Research ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਿਿਪੰਨੀ ਹੈ ਖਜਸਨੂੰ ਸਰਵਿੇਣ ਦਾ
ਆਯੋਜਨ ਿਰਨ ਖਵੱਚ ਤਰਜਬਾ ਹਾਸਲ ਹੈ।

ਭਾਗਲੈਣਲਈਖਿਸਨੂੰਖਿਹਾਜਾਂਦਾਹੈ? ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਖਿਸਨੂੰ ਖਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਪਰੂ ੇਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਖਬਨਾ ਂਖਿਸ ੇਿਾਸ ੇਕ੍ਰਮ ਯਾਖਨਖਿ ਰੈਂਡਮ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਪਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਦਂ ੇਹਨ।
ਚਣੁੇ ਗਏ ਹਰਿੇ ਘਰ-ਪਖਰਵਾਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਿ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਇੱਿ ਬੱਚੇ (ਜੇ ਿੋਈ ਹੋਵ ੇਤਾ)ਂ ਨੂੰ
ਸਰਵੇਿਣ ਖਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਸਦੱਾ ਦਵਾਗਂ।ੇ ਮਾਖਪਓ ਜਾ ਂਿਾਨੂਨੰੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੂ ੰ15 ਸਾਲ
ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦ ੇਬੱਖਚਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਵੇਿਣ ਪਰੂਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਦੱਾ ਖਦੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਿਰਦ ੇਹਾ,ਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ
ਮਨਾ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹੋ।

ਸਰਵੇਿਣਪੂਰਾਿਰਨਖਵੱਚਖਿੰਨਾਸਮਾਂ ਸਰਵੇਿਣ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਖਵੱਚ ਖਿੰਨਾ ਸਮਾਂ 
ਲੱਗਦਾਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਬਾਲਗ ਦੀ ਇੰਟਰਵੀਊ ਖਵਚੱ ਿਰੀਬ 45 ਖਮਨਟ ਦਾ ਅਤੇ ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵੀਊ ਖਵਚੱ
ਿਰੀਬ 25 ਖਮਨਟ ਦਾ ਸਮਾ ਂਲਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਵੀਊ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਖਰਵਾਰ ਲਈ
ਉਖਚਤ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਲਏ ਜਾ ਸਿਦ ੇਹਨ।

ਖਿਸਤਰ੍ਹਾਂਦੀਜਾਣਿਾਰੀਇੱਿਠੀਿੀਤੀ ਖਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇੱਿਠੀ ਿੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀਹੈ? ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਰਵਿੇਣ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰ ੇਜਾਣਿਾਰੀ ਇੱਿਠੀ ਿਰਦਾ ਹੈ:

ਖਸਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੀਆਂ ਆਮ ਸਮਖੱਸਆਵਾ ਂਅਤੇ ਖਬਮਾਰੀਆਂ
ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ ਂਅਤੇ ਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ ਂਤਿ ਪਹੁੰਚ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਨ ਖਵਚੱ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿੁਾਵਟਾਂ
ਖਸਹਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇਿਾਰਨ

ਸਵਾਲਾ ਂਦ ੇਿੁਝੱ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਥ ੇਖਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਿੀਖਿਸੇਡਾਿਟਰਨੇਤੁਹਾਨੂੰਦਖੱਸਆਹੈਖਿਤੁਹਾਡਾਬੱਚਾ/ਤੁਹਾਡੀ ਿੀ ਖਿਸ ੇਡਾਿਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂ ੰਦਖੱਸਆ ਹੈ ਖਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ/ਤੁਹਾਡੀ
ਬਚੱੀਦਮੇਨਾਲਪੀੜਤਹੈ? ਬੱਚੀ ਦਮ ੇਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ?
ਿੀ ਿਈੋ ਅਖਜਹਾ ਸਮਾ ਂਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਸ ੇਡਾਿਟਰੀ ਸਮਖੱਸਆ ਨਾਲ
ਪੀੜਤ ਸੀ ਪਰ ਿਰਚੇ ਿਰਿ ੇਤੁਸੀਂ ਡਾਿਟਰ ਿਲੋ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ?

ਘੰਟ ੇਦੀ ਖਮਆਦ ਖਵਚੱ ਤੁਸੀਂ ਆਮ-ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਿਨੰੇ ਘੰਟ ੇਸੌਂਦ ੇਹੋ, ਇਸ
ਖਵਚੱ ਝਪਿੀਆਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਇੰਟਰਵੀਊ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਖਵਅਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦ, ਭਾਰ, ਿਰਮ ਦ ੇਘੇਰ ੇਅਤੇ ਬਲਡ
ਪ੍ਰਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਾਪ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਿਖਹ ਸਿਦਾ ਹੈ।  ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂਖਵਚੋਂ ਿਈੋ
ਮਾਪ ਦਣੇਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਟਰਵੀਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇਖਵਅਿਤੀ ਨੂੰ
ਿਖਹ ਸਿਦ ੇਹੋ।

ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡਹੈਲਥਦਾ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ 
ਸਰਵੇਿਣਿੀਹੈ? ਸਰਵੇਿਣ ਿੀ ਹੈ?
ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਰਵੇਿਣ ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
ਵਸਨੀਿਾ ਂਦੀ ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਲੋਂ ਵਰਤੋਂ
ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾ ਂਬਾਰੇ
ਜਾਣਿਾਰੀ ਇੱਿਠੀ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿੇ ਸਾਲ, ਿਰੀਬ
14,000 ਖਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਘਰ-ਪਖਰਵਾਰ ਸਰਵਿੇਣ
ਖਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦ ੇਹਨ।


