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کميشنررسيدگی به شکايات خدمات صحی و جامعه 
)HCSCC(

باشيدباخبرموقع دريافت خدمات صحی و جامعه از حقوق خود 
در استراليای جنوبیHCSCCمنشور حقوق خدمات صحی و جامعه يک راهنما درباره 

HCSCC درباره منشور

منشور حقوق خدمات صحی و جامعه) 2004قانون شکايات خدمات صحی و جامعه استراليای جنوبی (

می سازد و علومماز خدمات صحی و جامعه استفاده می نمايند ، حقوق افرادی را که در استراليای جنوبی HCSCCمنشور 
اقدام می خدمات از شخص درخواست دهنده/دريافت کنندهکه به نمايندگی افرادیاين شامل اعضای فاميل، مراقبين و 

.ميباشدنيز نمايند

خدمات صحی و جامعه در بخش دولتی ، خصوصی و غيردولتی ميباشند.ازوسيعیطيفاين خدمات شامل

توسط افراد و سازمانهای ذيل مورد استفاده قرار می گيرد:HCSCCمنشور 

کنندگان خدمات:مصرف
 درخواست و يا دريافت خدماتموقعد جهت کمک به افراد برای آشنايی با حقوق خو-
مطرح برقراری ارتباط و هجهت کمک ب–در زمان مطرح ساختن يک شکايت به سازمان ارائه دهنده خدمات -

 نگرانی موردساختن 
 

ارائه دهندگان خدمات:
 خدمات مصرف کنندگانرسانی درباره حقوق  معلوماتجهت -
 نگرانیموارد جهت شناسايی و اقدام درباره مورد/–جوابگويی به يک شکايت در زمان-
 خدماتکيفيتبهتر ساختنجهتخدمات مصرف کنندگانتعامل با در زمان-
 فرد محورخدماتکيفيتبهبودبه حيث يک ابزار -
منشور حقوق بر اساسHCSCCدر جوابگويی به شکايت به انجام گرفتهو اقدامات جهت ريپورت شکايت-

HCSCC 

کميشنررسيدگی به شکايات خدمات صحی و جامعه:
 خدماتمصرف کنندگانو مشوره درباره حقوق الزمتعليماتجهت ارائه معلومات ، -
منطقی بوده خدماتمعلوم ساختن اينکه آيا طريقه عمل ارائه دهندهHCSCC در صورت دريافت شکايت توسط-

 است
 خدماتکيفيتبهتر ساختنبه منظورسيستميک مشکالتجهت نظارت و ريپورت روند شکايت و -

شامل اصول ذيل ميباشد:HCSCCمنشور 

راهنما:پنجگانه اصول 

زندگی متفاوت ميباشد و روشهایجامعه استراليای جنوبی متشکل از افرادی با فرهنگها ، احتياجات ، ارزشها و –تنوع 
 اين بايد برسميت شناخته شده و مورد احترام قرار گيرد.
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مشکالتدليل ابتال به يک مرض ، صدمه ، ناتوانی جسمانی واز افراد ممکن است به بعضی –ظرفيت تصميم گيری 
ری ممکن است بطور د. اين اختالل در ظرفيت  تصميم گيو نمو دچار اختالل در ظرفيت تصميم گيری خود شونرشد

ائه باشد. درصورتيکه فردی دچار اختالل در ظرفيت تصميم گيری باشد ، سازمان ارعمدهجزئی يا نسبتا ، موقت يا دائمی 
متکی بر حمايت را فراهم سازد. در صورتيکه فردی دچار اختالل در ظرفيت دهنده خدمات بايد امکان تصميم گيری

تعيين تصميم گيرنده جانشينکه به حيثديگری شخصرضايتبايد سازمان ارائه دهنده خدمات تصميم گيری باشد ، 
نمايد. افرادی دچار اختالل در ظرفيت تصميم گيری نبايد از دريافت خدمات حاصلرا آن فردمراقب از جمله ،شده است

صحی و جامعه محروم گردند.

خدمات ، مراقبين و ارائه دهندگان خدمات باعث ترويج مصرف کنندگانيک مشارکت واقعی  ميان وجود –مشارکت
تبط معلومات مربه اشتراک گذاریين مستلزمبهترين نتايج ممکن خواهد شد. احاصل نمودنو و با کيفيتمصونخدمات 

.و رفتار محترمانه با يکديگر ميباشد

ارائه دهندگان خدمات صحی و جامعه به دليل همکاری و مساعدت  در امر -همکاری و مساعدت ارائه دهندگان خدمات
.قرار می گيرندو تشويقتاييدمورد و رفاه افراد صحت مندیبتهای صحی ، تامين مراق

.تحت تاثير قرار گيرندموجودممکن است بدليل احکام و روند قانونیبعضی از حقوق–اختيارات

منشور:هشتگانهحقوق

من حق دسترسی به خدمات صحی و جامعه که احتياجات . حق دسترسی به خدمات صحی و جامعه–دسترسی .1
 دارا ميباشم.را نمايدناسايی شده من را تامين ش

 
آن مصون باشم و وقوعمن حق دارم که از اذيت و آزار و يا خطر. حق مصون بودن از اذيت و آزار–مصونيت .2

هرگونه تبعيض و آزار فاقدحقوق قانونی و انسانيم مورد احترام قرار گرفته و رعايت شود. من حق دريافت خدمات
 دارا ميباشم.را 

با توجهکه شدههماهنگفت خدمات  مصون ،  قابل اعتماد وحق دريا. من حق استفاده از خدمات با کيفيت–کيفيت .3
مهارت و با صالحيت ارائه گردد را دارا ميباشم. خدمات دريافتی من بايد مطابق ، بابطور صحيحبا احتياجاتم بوده و 

، هر گونه حادثه باشد. جهت کسب اطمينان از بهبود کيفيت با استانداردهای قانونی ، مسلکی ، اخالقی و مرتبط ديگر
.گرددمن بايد بطور شفاف و باز مديريت مرتبط با

تار شود . من حق دريافت خدماتی . من حق دارم که با من بطور مودبانه و محترمانه رفحق رفتار محترمانه–احترام .4
 را دارا ميباشم.استکه برای  فرهنگ ، اعتقادات ، ارزشها و صفات شخصی من احترام قائل 

خدمات ، گزينه های درباره، شفاف و واضحقتمن  حق برقراری ارتباط و تماس بو.مطلع بودنحق –معلومات .5
من حق استفاده از يک ترجمان اليق و ضرورترا دارا ميباشم. در صورت به نحوی قابل فهم تداوی و مصارف

 مسلکی را دارا ميباشم. 

ريها و گزينه های مربوط به خدمات دريافتیکامل درتمام تصميم گيشموليتحقمنحق مشارکت فعاالنه. –مشارکت .6
. من جهت مشارکت را دارا ميباشمضروری. من حق دريافت حمايت و پشتيبانیو برنامه ريزی شده را دارا ميباشم

فتن رضايت نامهگرنگه داشتن يا واپس حق دارم تا از منابع ديگر مشوره و معلومات دريافت نمايم. من حق دادن ، 
 را دارا ميباشم.
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من احترام گذاشته شده و معلومات  حق دارم تا به حريم خصوصیمن -حق حفظ حريم خصوصی و محرمانه بودن.7
مربوط من تنها با رضايت من امکان معلومات شخصی نقل کردن شخصی من محرمانه و محفوظ نگه داشته شود. 

و يا جلوگيری از يک خطر جدی نسبت به زندگی ، صحت ، کم نمودنپذير ميباشد مگر در مواردی که جهت  
من حق درخواست برای دسترسی به فايلم را دارا ضروری باشد. مصونيت و يا طبق قانون ، فاش ساختن معلومات

معلومات بتوانميباشم مگر در مواردی که محدويت قانونی وجود داشته باشد. من ميتوانم شخص/اشخاصی را که 
 وط به من را با آنها شريک شد، منصوب نمايم.مرب

درباره خدمات شکايت خود. من حق مطرح کردن نظرات و ياحق اظهار نظر و يا مطرح ساختن شکايت–نظرات .8
و بدون درخواستی و يا ارائه شده را دارا ميباشم. من حق دارم تا به شکايتم در اسرع وقت و بطور صحيح 

رسيدگی گردد. من حق دارم تا در زمان مطرح ساختن مطرح ساختن شکايت ،در نتيجههرگونه سزا و تالفیانتظار
، خدمات. جهت کسب اطمينان از بهبود کيفيتوب نمايمشخص مورد نظرم را جهت حمايت و پشتيبانی منصشکايت

 نظرات و شکايت من بطور واضح و شفاف مديريت خواهند شد.

HCSCCبه تماس شدن با 

در استراليای جنوبی HCSCCجهت کسب معلومات بيشتر درباره منشور خدمات صحی و جامعه 

             به نمبرHCSCCبا خط تيلفونی معلومات رسانی ظهربعد از5صبح تا 9روزهای دوشنبه تا جمعه بين ساعات 
به تماس شويد.0072321800يا مناطق بيرون شهری از طريق تيلفون خطی با نمبر86668226

TTY 
677133تيلفون 
(مناطق بيرون شهری از طريق تيلفون خطی)6775551800تيلفون 

شما به تماس خواهيم در صورتيکه نتوانيم بالفاصله به شما جواب دهيم ، لطفا  برايمان در پيغام گير پيغام بگذاريد و ما با
شد. 

             HCSCC,PO Box 199, Rundle Mall, SA,5000ارسال مکتوب: 

  www.hcscc.sa.gov.auمراجعه به وب سايت ما در: 

 HCSCC :info@hcscc.sa.gov.auارسال ايميل به 

86208226به نمبر: HCSCCارسال فاکس به 
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درباره خدمات شکايت خود. من حق مطرح کردن نظرات و ياحق اظهار نظر و يا مطرح ساختن شکايت–نظرات .8
و بدون درخواستی و يا ارائه شده را دارا ميباشم. من حق دارم تا به شکايتم در اسرع وقت و بطور صحيح 

رسيدگی گردد. من حق دارم تا در زمان مطرح ساختن مطرح ساختن شکايت ،در نتيجههرگونه سزا و تالفیانتظار
، خدمات. جهت کسب اطمينان از بهبود کيفيتوب نمايمشخص مورد نظرم را جهت حمايت و پشتيبانی منصشکايت

 نظرات و شکايت من بطور واضح و شفاف مديريت خواهند شد.

HCSCCبه تماس شدن با 

در استراليای جنوبی HCSCCجهت کسب معلومات بيشتر درباره منشور خدمات صحی و جامعه 

             به نمبرHCSCCبا خط تيلفونی معلومات رسانی ظهربعد از5صبح تا 9روزهای دوشنبه تا جمعه بين ساعات 
به تماس شويد.0072321800يا مناطق بيرون شهری از طريق تيلفون خطی با نمبر86668226

TTY 
677133تيلفون 
(مناطق بيرون شهری از طريق تيلفون خطی)6775551800تيلفون 

شما به تماس خواهيم در صورتيکه نتوانيم بالفاصله به شما جواب دهيم ، لطفا  برايمان در پيغام گير پيغام بگذاريد و ما با
شد. 

             HCSCC,PO Box 199, Rundle Mall, SA,5000ارسال مکتوب: 

  www.hcscc.sa.gov.auمراجعه به وب سايت ما در: 

 HCSCC :info@hcscc.sa.gov.auارسال ايميل به 

86208226به نمبر: HCSCCارسال فاکس به 

 


