ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੌ ਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
•

ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ BC (ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ) ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਿਮਡਵਾਈਫ (ਦਾਈ) ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ
ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਖਭਾਲ ਤ� ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਹ� ਹੈ। ਕਾਲਜ ਆਫ ਿਮਡਵਾਈਫਸ ਆਫ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ (CMBC) ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ

ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਦਾਈਆਂ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਨ�ਿਤਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਥਾਿਪਤ ਪੱ ਧਰ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ।

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਕਵ� ਕਰੀਏ?
•

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਗੰ ਭੀਰ ਗੱ ਲ ਹੈ; ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਵਵਾਦ ਨੂੰ ਪਿਹਲ� ਿਸੱ ਧਾ ਦਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ

ਤੁਸ� ਚਾਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਜਮ�� ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� CMBC ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਨੂੰ 604-742-2234 'ਤੇ ਿਸੱ ਧਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ CMBC
ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਜੇ ਇਹ ਪੜਾਅ ਮੁੱ ਦੇ ਦਾ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ CMBC ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਿਲਖਤੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਜਮ�� ਕਰੋ: 603-601
West Broadway, Vancouver, BC, V5Z 4C2 ਜ� ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੋ: registrar@cmbc.bc.ca। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ

ਨਾਮ, ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦਾਈ/ਦਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਤਾਰੀਖ਼� ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਮੇਰ ੇ ਦੁਆ ਰਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗ ਾ?
•

CMBC ਪੂਰੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਾਈ/ਦਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਗਿਹਣ ਜ�ਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਹ ਸਾਰਾ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨ� ਨ� ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਹੈ।

•

ਜ�ਚ-ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਾਈ/ਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ �ਤਰ ਦੇਣ ਦੀ

ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨ� ਦੇ �ਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ �ਤਰ ਦੇਣ ਜ� ਅੱ ਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ।

ਸੰ ਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?
•

CMBC ਦੇ ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨ�ਕ ਿਵਕਲਪ ਹਨ, ਇਹਨ� ਿਵੱ ਚ ਹੇਠ� ਿਲਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨ� ਤਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ
ਨਹ� ਹਨ:






•

ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਿਕ�ਿਕ ਦਾਈ/ਦਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰ ਤੋਸ਼ਜਨਕ ਸੀ;
ਦਾਈ/ਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਸਲਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ;

ਇਹ ਮੰ ਗ ਕਰਨੀ ਿਕ ਦਾਈ/ਦਾਈਆਂ ਖ਼ਾਸ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਪਾਠਕ�ਮ� ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ;
ਦਾਈ/ਦਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਲਗਾਉਣੀਆਂ;

ਅਤੇ/ਜ� ਿਕਸੇ ਦਾਈ/ਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਤ� ਹਟਾਉਣਾ।

CMBC ਿਕਸੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੱ ਟ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਉਸਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ
ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮ� ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�?
•

ਜੇ ਤੁਸ� CMBC ਦੀ ਜ�ਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਜ� ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤ� ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਹ� ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਹੈਲਥ

ਪ�ੋਫੈਸ਼ਨ ਰੀਿਵਊ ਬੋਰਡ (HPRB) ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੀ ਿਚੱ ਠੀ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਜੇ CMBC ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ CMBC ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਨਾਲ registrar@cmbc.bc.ca ਜ�
604-742-2234 'ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

