
 
ਿਸ਼ਕਾਇਤ� 

ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਵਚ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤ ੇਸਰਜਨ, ਕਾਲਜ ਔਫ ਿਫਜ਼ੀਸ਼ੀਨਜ਼ ਐਡਂ 

ਸਰਜਨਜ਼ ਔਫ ਬੀ ਸੀ (ਕਾਲਜ) ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਹ� ਕਾਲਜ ਨਾਲ 

ਰਿਜਸਟਰ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣ ੇਮਸਲੇ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ� ਅਤੇ ਸਰਜਨ� ਨੰੂ ਿਨਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜ� ਅਸ� ਇਨ� � ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�: 

• ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਲਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤ ੇਸਰਜਨ 

• ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਿਜਹੜਾ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦਫਤਰ ਆਧਾਿਰਤ ਪ�ੈਿਕਟਸ ਜ� ਮੈਡੀਕਲ 

ਕਲੀਿਨਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਕਿਲਨੀਕਲ ਕੇਅਰ (ਇਲਾਜ) ਅਤੇ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ 

ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਰਿਜਸਟਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ 

ਫੈਸਲੇ ਜ� ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਤਾਉ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੇਠਲੀ ਗਾਈਡ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕਿਲਨੀਕਲ 

ਕੇਅਰ (ਇਲਾਜ) ਅਤੇ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਲਈ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਕਵ� ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ 

ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨ� ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਕੁਝ ਚੀਜ਼� 

ਇਹ ਹਨ। 

• ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਡਾਕ, ਈਮੇਲ, ਜ� ਫੈਕਸ ਰਾਹ� ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸ� ਸਾਡਾ 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦ ੇਹ�। 

• ਸਾਨੰੂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤ� ਿਨ�ਜੀ ਿਸਹਤ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 

• ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਿਵਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦ ੇਦਸਖਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

• ਜੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ� ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤ� ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਕਾਲਜ ਦ ੇਔਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ 

ਰੈਪਰੇਿਜ਼ਨਟੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਰਾਹ� ਸਿਹਮਤੀ ਦਣੇਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

• ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਮਤੀ ਦਣੇ ਦ ੇਅਯਗੋ ਹੋਵੇ ਤ� ਢਕੁਵ� ਪੇਪਰ ਦਣੇਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਪੌਵਰ ਔਫ ਅਟਾਰਨੀ ਜ� 

ਅਗਜ਼ੈਕੀਟਰ ਸਟਟੇਮ�ਟ।  

• ਅਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਪ�ਬੰਧ ਕਰ�ਗੇ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ 

ਅਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। 



ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਿਨ�ਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋਵ ੇਤ� ਕੁਝ ਹਾਲਤ� ਿਵਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਜ� ਨੁਮਾਇੰਦਾ 

ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਿਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਿਹਤ ਿਵਚ ਹੈ। ਕੀ ਿਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਨ�ਜੀ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਉਸ 

ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦ ੇਦੀ ਪਹੰੁਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਪ�ਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਤੱਥ� `ਤ ੇਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।   

ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਮਲ ਜਾਣ `ਤੇ, ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਇਕ ਿਚੱਠੀ ਭੇਜ�ਗੇ ਿਜਸ ਿਵਚ ਅਗਲੇ ਕਦਮ� ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ 

ਹੋਵੇਗਾ 

ਕਾਮੁਕ ਬਦਸਲੂਕੀ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ 

ਰਿਜਸਟਰ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਿਵਚਕਾਰ ਕਾਮੁਕ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ� ਇਹ 

ਸੰਪਰਕ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵ।ੇ 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰਿਜਸਟਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨ�  ਲਾਈਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨ�  ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਔਖਾ ਜ� ਬਆੇਰਾਮ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜ� ਉਸ ਨ�  ਕਾਮੁਕ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਲਈ 

ਟਰ�ਡ ਨ� ਵੀਗੇਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  

 

ਕਾਲਜ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਅਸ� ਰਿਜਸਟਰ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਖਲਾਫ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦ ੇਹ�, ਿਜਨ� � ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਕਿਥਤ ਅਣਉਿਚਤ ਕਾਮੁਕ ਿਟਪਣੀਆ ਂ

• ਛੂਹਣਾ 

• ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਉ 

ਨ� ਟ: ਜਦ� ਰਿਜਸਟਰ ਿਵਅਕਤੀ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਮੰਤਵ ਲਈ ਿਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦ ੇ

ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਲੰਗਕ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਛੂੰ ਹਦਾ ਹੈ ਤ� ਇਸ ਨੰੂ ਕਾਮੁਕ ਬਦਸਲਕੂੀ ਜ� ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਉ ਨਹ� ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

ਉਦਾਹਰਣ� 

ਕਾਮੁਕ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਿਵਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 

• ਅਣਉਿਚਤ ਿਟਪਣੀਆਂ ਜ� ਇਸ਼ਾਰੇ, ਿਜੱਥੇ ਰਿਜਸਟਰ ਿਵਅਕਤੀ: 

o ਕਾਮੁਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆ ਂਜ� ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਿਟਪਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ 

o ਕਾਮੁਕ ਸੰਬੰਧ� ਜ� ਕਾਮੁਕ ਰੁਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਲੋੇੜੀਆਂ ਿਟਪਣੀਆ ਂਕਰਦਾ ਹੈ 

o ਕਾਮੁਕ ਬਇੱੇਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਜ� ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਿਟਪਣੀਆਂ ਜ� ਿਟੱਚਰ� ਕਰਦਾ ਹੈ  

o ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਡੇਟ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ 

o ਅਣਚਾਹੀਆ ਂਜੱਫੀਆਂ ਪਾ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਚੁੰ ਮਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ 



• ਬੇਲੋੜੀ ਜ� ਗਲਤ ਸਰੀਰਕ ਜ�ਚ 

o ਰਿਜਸਟਰ ਿਵਅਕਤੀ ਵਾਜਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨ ਤ� ਿਬਨ� ਛਾਤੀ, ਜਣਨ ਅੰਗ�, ਜ� ਪੈਲਿਵਕ (ਪੇਡ)ੂ ਦੀ ਜ�ਚ 

ਕਰਦਾ ਹੈ 

o  ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਛੂਹ ਕਾਮੁਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 

• ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਮੁਕ ਸੰਪਰਕ ਿਜਹੜਾ ਦਨੋ� ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ� ਿਬਨ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ (ਿਜਵ� ਕਾਮੁਕ ਹਮਲਾ) 

ਡੈਡੀਕੇਿਟਡ ਕਮਪਲ�ਟ ਨ� ਵੀਗੇਟਰ ਤ� ਮਦਦ 

ਅਸ� ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸਮਝਦ ੇਹ� ਿਕ ਕਾਮੁਕ ਬਦਸਲਕੂੀ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ� 

ਕਮਜ਼ੋਰ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ, ਹੈਰਾਨ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਜ� ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਡਰ ਮਿਹਸੂਸ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜਦ� ਤੁਸ� ਮਦਦ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਸ� ਡਡੈੀਕੇਿਟਡ ਕਮਪਲ�ਟ ਨ� ਵੀਗੇਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਿਜਸ ਕੋਲ ਕਾਮੁਕ ਬੁਰੇ 

ਵਰਤਾਉ ਅਤ ੇਸਦਮੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਟਰੇਿਨੰਗ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਕਮਪਲ�ਟ ਨ� ਵੀਗੇਟਰ, ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਹੁਾਨੰੂ 

ਸੇਧ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

ਮ� ਿਕਸ ਨੰੂ ਫਨੋ ਕਰ ਸਕਦੀ/ਸਕਦਾ ਹ�? 

ਤੁਸ� ਸਾਡ ੇਕੌਨਟੈਕਟ ਸ�ਟਰ ਨੰੂ 604-733-7758 `ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਮਪਲ�ਟ ਨ� ਵੀਗੇਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੌਨਟਕੈਟ ਸ�ਟਰ ਕੋਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਹਨ। ਪਿਹਲੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਤਸੁ� ਗੁਮਨਾਮ 

ਰਿਹਣ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੰਦ ੇਹੋਵੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਨ� ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ। ਤੁਸ� ਸਾਨੰੂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਅਤੇ ਿਡਿਸਪਲਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸ�ਗੇ ਤ� ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਿਕ 

ਤੁਸ� ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੁਸ� ਿਫਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। 

ਪ�ਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਭੇਤਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਹੈ? 

ਪ�ਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਿਫਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਮਨ ਿਵਚ ਸਭ ਤ� ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਮਨਾਮ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਅਤੇ ਆਮ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ� ਰਿਜਸਟਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸ ਦਣੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਬਾਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤ� ਜਾਣ ੂਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਅਸ� ਪੜਤਾਲ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਰਿਜਸਟਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਨ� ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 

ਤ� ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇ।  


