கனெக்டிங் யுவர் ககர் –யிலிருந்து விலகுவதற்காெ படிவம்
தவறாெ அல்லது முழுமையற்ற படிவங்கமை நாங்கள் னெயலாக்க முடியாது,
எெகவ அமத ெைர்ப்பிப்பதற்கு முன் அமெத்துத் தகவல்களும் ொியாகவும்
முழுமையாகவும் பூர்த்தி னெய்யப்பட்டுள்ைமத தயவுனெய்து உறுதினெய்யுங்கள்.
A.

தயவுனெய்து எல்லா பிாிவுகமையும் ஆங்கில

னபாிய எழுத்துக்கைில் பூர்த்தி னெய்யவும்.
முன்னொட்டு ..................................
உபனபயர் / குடும்பப் னபயர்.........................................................................
முதற்னபயர்(கள்) ......................................................................................................................................
முகவாி...............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………அஞ்ெல் குறியீடு
................................
னதாமலகபெி எண் .............................................................................. பிறந்த கததி
....................................
NHS எண் (னதாிந்தால்) ...................................................................................................................
GP பயிற்ெி ைருத்துவர் னபயர்
…………………………………………………………………………………………………………………
GP பயிற்ெி ைருத்துவர் முகவாி
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………அஞ்ெல் குறியீடு
................................

B. நீங்கள் ைற்னறாரு நபர் அல்லது ஒரு குழந்மத ொர்பாக இந்தப்
படிவத்மதச் ெைர்ப்பித்தால், தயவுனெய்து அவர்களுமைய விவரங்கமை
பிாிவு A யிலும், உங்கள் விவரங்கமை இங்கக பிாிவு B யிலும் பூர்த்தி
னெய்யவும்.
உங்கள் னபயர்
....................................................................................................................................................
...
உங்கள் மகனயாப்பம்
.................................................................................................................................................
கநாயாைியுைன் உறவுமுமற ......................................................................... கததி
...........................................

C: தயவுனெய்து பின்வரும் வாக்கியங்கைில் ஒன்மறத் கதர்ந்னதடுக்கவும்:
பிாிவு A யில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ை நபர் நான் தான்
பிாிவு A யில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ை நபர் 16 வயதுக்கு
உட்பட்ைவர் ஆவார் ைற்றும் நான் அவருமைய
ெட்ைாீதியாெ பாதுகாவலர் / அவமர வைர்க்கும்
னபாறுப்மப ஏற்றுள்கைன்
பிாிவு A யில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ை நபர் ஒப்புதல் னகாடுக்கும்
நிமலயில் இல்மல ைற்றும் நான் வழக்கறிஞருக்காெ நீடித்த
அதிகாரத்மதப் னபற்றிருக்கிகறன்

D: உங்கள் ககாாிக்மகமய உறுதிப்படுத்துவதற்காக தயவுனெய்து
பின்வரும் வாக்கியங்கள் ஒவ்னவான்மறயும் டிக் குறியிைவும்:
உைல்நல ைற்றும் ெமூகப் பராைாிப்பு வல்லுநர்கள் கனெக்டிங் யுவர்
ககர் பதிகவட்டின் ைீைாய்வு வாயிலாக எெது தகவல்கமை அணுக
முடியாது என்பமதயும், ஆொல் அவெரகால சூழ்நிமலகைில் கூை,
அவர்கள் இப்னபாழுது னெய்வமதப் கபால ைற்ற
நிறுவெங்கைிைைிருந்து இதரவழிகைில் (னதாமலகபெி /
னதாமலநகல் / ைின்ெஞ்ெல் கபான்றமவ) இந்தத் தகவல்கமை
கண்ைறிய கவண்டும் என்பமதயும் இது குறிக்கிறது என்பமத
நான் புாிந்துனகாள்கிகறன்.
இந்த நைவடிக்மகயின் விமைவுகமை நான் புாிந்துனகாள்கிகறன்

என்றும், என்னுமைய / குறிப்பிைப்பட்ை நபாின் உைல்நலம் ைற்றும்
பராைாிப்புக்காக இதன் தாக்கங்கமை நான் கவெைாகக் கருத்தில்
னகாண்டிருக்கிகறன் என்றும் நான் உறுதி னெய்கிகறன்.
மகனயாப்பம்

E: உங்கள் உைல்நல ைற்றும் பராைாிப்புத் தகவல்கமைப் பற்றி உங்களுக்கு
இருக்கும் எந்தக் ககள்விகளுக்கும் பதில் அைிக்க நாங்கள் உங்கமைத்
னதாைர்புனகாள்ைலாம். உங்கள் விருப்பங்கள் பற்றி விவாதிப்பதற்கு எங்கள்
அணிமயச் கெர்ந்த ஒருவர் உங்கமைத் னதாைர்புனகாள்வது உங்களுக்கு
ைகிழ்ச்ெியைிப்பதாக இருந்தால் தயவுனெய்து இங்கக டிக் னெய்யவும்
விலகுவது பற்றி முடினவடுப்பதற்கு முன்ெர் உங்கள் வாய்ப்புகமைப் பற்றி நீங்கள்
விவாதிக்க விரும்பிொல் தயவுனெய்து எங்கமை 0203 668 3100 என்ற எண்ணில்
அல்லது connectingyourcare@swlondon.nhs.uk இல் னதாைர்புனகாள்ளுங்கள்
உங்கள் ககாாிக்மகமய 10 கவமல நாட்களுக்குள் னெயலாக்க கவண்டும் என்பகத
எங்கள் கநாக்கம், ஆொல் அந்தச் னெயல்முமற முடிவதற்கு 28 கவமல நாட்கள்
வமர எடுத்துக்னகாள்ைலாம். இதுவமர உங்களுக்கு உறுதிப்படுத்தல் கடிதம்
கிமைக்கவில்மல என்றால், தயவுனெய்து எங்கமைத் னதாைர்புனகாள்ளுங்கள்:

ைின்ெஞ்ெல் மூலம்:
connectingyourcare@swlondon.nhs.uk
னதாமலகபெி மூலம்: 0203 668 3100
தபால் மூலம்: Freepost SWL CONNECTING YOUR CARE

