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ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱ ਚ ਨ�ਮਬੱ ਧ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਿਵੱ ਚ� ਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ� ਦੀ College of Dietitians of Ontario ਵੱ ਲ� ਪੇਸ਼
ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ�ੋਗਾਰਾਮ� ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ
ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ (Quality Assurance Program) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ� ਲਈ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵ।ੇ
ਿਪਅਰ ਅਤੇ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ (Peer and Practice Assessment) ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱ ਕ ਿਹੱ ਸਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ

ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਿਪਅਰ ਅਤੇ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ (Peer and Practice Assessment) ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲ�ਕਣ ਦਾ ਅਿਹਮ ਿਹੱ ਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰੋਗੀਆਂ ਕੋਲ� ਫੀਡਬੈਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ

ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ ਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਗਰੁੱ ਪ ਉਨ�� ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਅਤੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ��
ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤ� ਕਾਲਜ (College) ਇਨ�� ਬਾਰੇ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਲਗਭਗ 15 ਿਮੰ ਟ ਲਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸ� ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰਹੇਗੀ। ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ

ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ� ਦੀ ਇਕ ਸਮੁੱ ਚੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਮਲੇ ਗੀ। ਿਸਰਫ ਿਕਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣਤ
ੌ ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ 5 ਸਾਲ� ਲਈ ਿਰਕਾਰਡ ਰਿਹਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਅਸ� ਬਹੁਤ

ਪ�ਸੰਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹ�।
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ 01 ਸੂਚੀ ਤਕ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਿਦਓ।
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਲਗਭਗ 15 ਿਮੰ ਟ ਲਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ� ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜ� ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ
ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।
1) ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪਡ਼�ੋ।
2) ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ 1= ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਅਸਿਹਮਤ ਤ� 7 = ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸਿਹਮਤ ਦੇ ਪੈਮਾਨ� ਤੇ ਦਰਜਾ ਿਦਓ।
3) ਜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਖਾਸ ਕੰ ਮ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਿਛਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸ� ਵੇਿਖਆ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਤ� ਇਹ ਸੰ ਕੇਤ
ਿਦਓ “ਜਵਾਬ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ” (UA)।
ਆਨਲਾਈਨ
ਸਰਵੇਖਣ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਐਕਸੈ�ਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭਰੋ:
1) www.collegeofdietitians.org ਤੇ ਲਾਗ ਆਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਸੋਰਸ ਫੀਡਬੈਕ ਸਰਵੇਖਣ ਿਲੰਕ ਤੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ।
ਂ ਰ ਕਰੋ।
2) ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ “ਰੋਗੀ ਸਰਵੇਖਣ” ਲਈ ਉਪਰ ਸੱ ਜੇ ਕੋਨ� ਤੇ ਿਦੱ ਤੇ ਹੋਏ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਐਟ
ਜ�
ਕਾਗਜ਼
ਪੇਪਰ ਸਰਵੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ�� ਪੂਰਾ ਕਰੋ:
1) ਇਕ ਇੰ ਕ ਪੈਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ; ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ “ਰੋਗੀ ਸਰਵੇਖਣ” ਦੇ ਿਸਰਲੇ ਖ ਹੇਠ� ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ�ਦੇ ਰੇਿਟੰ ਗ ਨੰਬਰ ਦੁਆਲੇ ਗੋਲਾ

ਲਗਾਓ।
2) ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਵਾਲੇ , ਿਟਕਟ ਲਗੇ ਹੋਏ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾਕੇ ਭੇਜ ਿਦਉ।
3) ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਪੱ ਧਰ ਵੱ ਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਗਾ ਿਦਉ।
4) ਸੀਲ ਬੰ ਦ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਜ� ਤੇ ਮੈਟਿਰਕਸ ਿਰਸਰਚ (Cido Research) ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਭੇਜ ਿਦਓ ਜ� ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਸੀਲ ਬੰ ਦ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ਾ
ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਿਦਓ, ਜੋ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲੇ � ਿਬਨ� ਮੈਟਿਰਕਸ ਿਰਸਰਚ (Cido Research) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਜ� ਿਪ�ੰ ਟ ਕਾਪੀ ਨੂੰ 01 ਸੂਚੀ, ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਿਦਓ।

The College of Dietitians of Ontario is dedicated to public protection. We regulate and support Registered Dietitians for the
enhancement of safe, ethical and competent nutrition services in diverse practice environments.

ਿਹਤੂ,
ਕੁਆਿਲਟੀ ਐਿਸ਼ਊਰ�ਸ
ਪ�ੋਗਰਾਮ (Quality Assurance Program)

