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Mahal na Ginoo o Binibini,
Bilang isa sa mga pinangangasiwaang propesyon sa health care sa Ontario, hinihiling sa mga dietitian na lumahok sa
mga aktibidad na iminungkahi ng The College of Dietitians of Ontario. Ang mandato ng College ay ang proteksyon sa
publiko, at nakatakda ang Programa nito sa Quality Assurance upang masiguro na ligtas at epektibo ang paggawa ng
mga dietitian.
Ang isang bahagi ng programa sa Quality Assurance ay ang Peer and Practice Assessment [Pagtatasa sa Kasamahan
at Paggawa] Pasumalang napili ang aming dietitian upang lumahok sa isang Peer and Practice Assessment. Ang isang
mahalagang bahagi ng pagtatasang ito ay ang pagkuha ng feedback mula sa mga pasyenteng tulad mo. Ipapaalam
ng mga resulta sa dietitian ang mga pananaw ng isang pangkat ng pasyente sa kanilang mga propesyonal na paguugali. Kung may nakararaming pahayag ang naisaalang-alang, tatalakayin pa ang mga ito ng College dietitian.
Hinihiling sa iyo ng aming dietitian na markahan ang kaniyang paggawa sa pamamagitan ng pagsagot sa kalakip na
survey.
Magtatagal ng mga 15 minuto ang survey na ito. Boluntaryo ang iyong opinyon at mananatiling kompidensyal ang
makokolektang impormasyon. Hindi ipapaalam sa dietitian ang mga indibidwal na resulta ng survey, ngunit
makakatanggap siya ng pangkalahatang pag-uulat ng lahat ng nakumpletong survey. Ang isang posibleng pagtatangi
ay sa pagkakataong may ligal na isyu. Ang mga nakumpletong survey ay itatago sa loob ng 5 taon. Kinikilala namin
nang husto ang iyong paglahok.
Kumpletuhin ang Survey at ibalik ito bago dumating ang Hunyo 01.
Magtatagal ng mga 15 minuto ang survey na ito. Maaari mong sagutan ang survey na ito online o sa pamamagitan
ng pagpapadala ng kalakip papel na survey.
1) Basahin nang maigi ang bawat tanong sa survey.
2) Lagyan ng marka ang dietitian batay sa iskalang mula 1= Lubos na Di Sang-ayon hanggang 7 =Lubos na Sangayon.
3) Kung wala kang napansin na isang partikular na kakayahan na binanggit sa survey, pakilagay ang “hindi
masagot” (HM).
Online
I-access at sagutan ang survey online sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang:
1) Mag-logon sa www.collegeofdietitians.org, at mag-click sa link na Multi-Source na Feedback Survey.
2) Ilagay ang password na nasa kanang itaas na sulok ng kalakip na “Survey sa Pasyente.”
O

Papel
Kumpletuhin ang papel na survey, gaya ng sumusunod:
1) Gumamit ng ballpen; malinaw na bilugan ang angkop na numero ng marka sa survey na may pamagat ng "Survey
sa Pasyente."
2) Ipasok ang nasagutan nang survey sa sobreng pang-koreo na may sariling pangalan.
3) Lagyan ng initial ang Kompidensyal na selyo bilang karagdagang antas ng seguridad.

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.

4) Ipadala sa koreo ang sobre sa Cido Research o ibalik ang nakaselyong sobre sa dietitian, na siyang magbabalik
ng mga di nabuksang sobre sa Cido Research.
Mangyaring kumpletuhin ang online na survey o ibalik ang naka-print na kopya bago dumating ang Hunyo 01.
Taos-puso,
Programa sa Quality Assurance

