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અધિકાર પત્ર શું છે ?
અધિકાર પત્ર એ એક પ્રક્રિયા છે જે દશાાવે છે કે સેવા પ્રદાતાની સેવાની ગણવત્તા માનક િોરણો મજબ છે . CARF
International* આ માનકો પ્રદાતાઓને તેમની સેવા પૂરી પાડવામાું માગાદશાન પૂરું આપવા માટે સ્થાધપત કયાાં છે અને
તેમજ આ માનકો વડે પ્રદાતાઓ લોકોને તેમની સેવા કેટલી સારી રીતે પૂરી પાડે છે અને તેમાું કેવી રીતે સિાર લાવી
શકે છે તેનાું મૂલયાુંકનમાું ઉપયોગ કરે છે .

CARF સવે શું છે ?
અધિકાર પત્ર તરફ એક ડગલું આગળ વિતાું, પ્રદાતા CARF Internationalને તેની વ્યાવસાધયકોની ટીમને મોકલવા, જે
સવેયર કહેવાય છે , તેમને સ્થળની મલાકાત લેવા અને સેવાઓની ગણવતાનું મૂલયાુંકન કરવા આમુંત્રે છે . સવેયરો સ્ટાફનાું
સભ્યો સાથે પરામશા અને જે લોકો પ્રદાતાની સેવાઓ લેતાું હોય તેમનાું ઈન્ટરવ્ય કરે છે . સવેયરોની સમાલોચનાનાું આિારે,
પ્રદાતાને CARFનું અધિકાર પત્ર એક અથવા ત્રણ વર્ા માટે મળવાની શક્યતા હોય છે . કેટલાુંક કેસોમાું, પ્રદાતાને અધિકૃત
બનતાું પહેલાું તેની સેવાઓમાું સિારા કરવાની શક્યતા હોય છે .

જ્યારે તમારે કોઈ ફક્રરયાદ હોય ત્યારે તમે શું કરો છો?
અધિકૃત થતાું પહેલાું, પ્રદાતાએ તે બતાવવું પડશે કે તેનું ધ્યાન ગણવત્તા સિાર, સેવાઓનાું ઉત્તમ સુંભવત: પક્રરણામો
પર, અને ગ્રાહકોનાું સુંતોર્ ઉપર કેંક્રિત છે .
પરુંત, સમય સમય પર ઉત્તમ પ્રદાતા પણ ફક્રરયાદ મેળવશે. જો તમને તમારી સેવાઓ બદલ કોઈ ફક્રરયાદ હોય તો, તમે
ઘણાું બિાું પગલાું ભરી શકો છો.
સૌ પ્રથમ, સ્ટાફનાું સભ્યને તમારી ચચુંતા અુંગે જણાવો અને પૂછો કે તેનું ધનરાકરણ કેવી રીતે લાવી શકાય. આ પ્રદાતા
તેની સેવાઓ અુંગેની ચચુંતાનું ધનરાકરણ કરવા વચનબદ્િ છે .
ત્યાર પછી, જો તમારી ચચુંતાનું ઝડપી ધનરાકરણ કરવામાું અસમથા રહો તો, સ્ટાફનાું સભ્યને જણાવો કે ફક્રરયાદ પ્રક્રિયાનો
ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો. CARF-અધિકૃત પ્રદાતા પાસે સેવા મેળવતાું લોકો અને સ્ટાફનાું સભ્યો માટે આ ફક્રરયાદ પ્રક્રિયા
ઉપલબ્િ હોવી જોઈશે.
અુંતમાું, જો તમને એવું લાગે કે ફક્રરયાદ પ્રક્રિયા થકી પણ તમારી ચચુંતાનું ધનરાકરણ નથી થયું તો, તમે તમારા રાજ્ય, પ્રાુંત,
ધવસ્તારની Protection and Advocacy agencyનો તમે સુંપકા કરવા ઈચ્છશો. તમે સરકારી એજન્સી કે જે પ્રદાતાને સુંચાલન
કરવાનો પરવાનો આપવાને જવાબદાર હોય તેનો પણ સુંપકા કરી શકશો.
*CARF અધિકૃત સેવાઓ સાથે વહીવટ, કાયો, વ્યધક્તઓ, ધમલકત અથવા પ્રદાતાઓની કાયા પધ્િધતઓ સાથે સુંકળાયેલ કે
જવાબદાર નથી.
*CARF International, જે માું CARF Canada and CARF Europe, સમાધવષ્ટ છે તે એક સ્વતુંત્ર, ધવના નફા માટે સ્વાસ્્ય અને માનવસેવા માટે અધિકૃત
એક કુંપનીઓનું જૂ થ છે . 1966માું (Commission on Accreditation for Rehabilitation Facilities), તરીકે સ્થાધપત અધિકૃતતા પ્રદાનકતાા સુંસ્થા જે
હવે CARF તરીકે ઓળખાય છે .

