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)HCSCCو جامعه (بهداشتیرسيدگی به شکايات خدمات عضو هيئت 

باشيدآگاهو جامعه از حقوق خود بهداشتیدريافت خدمات هنگام
در استراليای جنوبیHCSCCو جامعه بهداشتیمنشور حقوق خدمات يک راهنما درباره 

HCSCC درباره منشور

.و جامعهبهداشتیمنشور حقوق خدمات ) 2004و جامعه استراليای جنوبی (بهداشتیقانون شکايات خدمات 

می مشخص و جامعه استفاده می نمايند ، بهداشتیاز خدمات حقوق افرادی را که در استراليای جنوبی HCSCCمنشور 
عمل خدمات نندهکمصرف/متقاضیاز شخص که به نمايندگی کسانی، مراقبين وخانوادهاعضای دربرگيرندهسازد و اين 
.ميباشدمی کنند نيز 

.هستندو جامعه در بخش دولتی و غيردولتی بهداشتیخدمات ازوسيعیطيفدربرگيرندهاين خدمات 

مورد استفاده قرار می گيرد:زيرتوسط افراد و سازمانهای HCSCCمنشور 

کنندگان خدمات:مصرف
 دريافت خدماتهنگام و يا خدمات تقاضا برایهنگام د جهت کمک به افراد برای آشنايی با حقوق خو-
مطرح ساختن ارتباط و در ايجادکمک بمنظور–ه دهنده خدمات يمطرح ساختن شکايت به سازمان اراهنگام -

 نگرانی مورد
 

ه دهندگان خدمات:يارا
 خدمات مصرف کنندگانحقوق در خصوصاطالع رسانیجهت -
 موارد نگرانیدرباره مورد/الزماقدامو جهت شناسايی –شکايت يک به هنگام پاسخگويی-
 خدماتکيفيتبهبودبه منظور مصرف کنندگانجهت تعامل با -
 فرد محورخدماتکيفيتبهبوديک ابزار بعنوان-
منشور حقوق بر اساسHCSCCبه شکايت به بعمل آمده جهت پاسخگويیو اقدامات شکايتگزارشجهت-

HCSCC 

و جامعه:بهداشتیرسيدگی به شکايات خدمات عضو هيئت 
 خدماتمصرف کنندگاندرباره حقوق تو مشورالزمآموزشهایه يارا ،اطالع رسانیجهت -
قابل منطقی و،HCSCCتوسطشکايتدريافتصورتدرخدمات ه دهندهياراراهکاراينکه آيا مشخص ساختن-

 بوده استقبول
 خدماتکيفيتجهت بهبوداصولیشکالتمشکايت و پيگيریروندگزارشو جهت نظارت-

:استزيراصول دربرگيرندهHCSCCمنشور 

راهنما:پنجگانه اصول 

و استگوناگونزندگی روشهای، ارزشها و نيازمنديهاجامعه استراليای جنوبی متشکل از افرادی با فرهنگها ، –تنوع 
قرار گيرد.بايد برسميت شناخته شده و مورد احترام امراين

مشکالت، صدمه ، ناتوانی جسمانی وبيماریاز افراد ممکن است به دليل ابتال به يک بعضی –تصميم گيری ظرفيت
می ييا داموقتیری ممکن است د. اين اختالل در ظرفيت  تصميم گيدچار اختالل درظرفيت تصميم گيری شونیو نمورشد

هنده خدمات ، سازمان ارائه داستباشد. درصورتيکه فردی دچار اختالل در ظرفيت تصميم گيریاساسیی يا يجزنسبتا ، 
. در صورتيکه فردی دچار اختالل در ظرفيت تصميم گيری را برای او فراهم سازدپشتيبانیبايد امکان تصميم گيری با 

از ،استتعيين شده جايگزينتصميم گيرنده نعنواکه به ديگریفردرضايتبايد سازمان ارائه دهنده خدمات ، است
از دريافت نبايد هستنددچار اختالل در ظرفيت تصميم گيری ی که نمايد. افرادکسبفرد مورد نظر رامراقب جمله 

.شوندو جامعه محروم بهداشتیخدمات 

For more information about the HCSCC Charter, including details about the HCSCC Charter Champions Network  
visit www.hcscc.sa.gov.au – hcscc charter of rights
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خدمات ، مراقبين و ارائه دهندگان خدمات باعث ترويج مصرف کنندگانميان حقيقیيک مشارکت وجود –مشارکت
تبط و مراطالعاتبه اشتراک گذاریمستلزمامربهترين نتايج ممکن خواهد شد. اينکسبو و با کيفيتايمنخدمات 

.متقابل استمحترمانهرفتار

و جامعه به دليل همکاری و مساعدت  در امر بهداشتیه دهندگان خدمات يارا-ه دهندگان خدماتيهمکاری و مساعدت ارا
.قرار می گيرندو قدردانی  تاييدمورد و رفاه افراد ، سالمتبهداشتیبتهای تامين مراق

.تحت تاثير قرار گيرند،موجوداحکام و روند قانونیممکن است بدليلافراداز حقوقبرخی–اختيارات

منشور:هشتگانهحقوق

نيازهای و جامعه که بهداشتیمن حق دسترسی به خدمات . و جامعهبهداشتیحق دسترسی به خدمات –دسترسی .1
 .را دارمسازدناسايی شده من را برآورده می ش

 
.آزار و اذيتبودن از ايمنحق –ايمنی.2

باشم و حقوق قانونی وانسانيم مورد احترام قرارگرفته و ايمنآن بروزو يا خطرو اذيتاز آزارتامن حق دارم 
 .دارمرا تبعيض و آزار هرگونهفاقدرعايت شود. من حق دريافت خدمات

 . حق استفاده از خدمات با کيفيت–کيفيت .3

مهارت ، بادرستبطور بوده و بر نيازمنديهای منبا توجههماهنگ که ،  قابل اعتماد وايمنحق دريافت خدمات  من 
، اخالقی و مرتبط ديگرحرفه ایاستانداردهای قانونی ، براساس. خدمات دريافتی من بايد دارمارائه گردد را کيفيتو 

.شودبايد بطور شفاف و باز مديريت مرتبط با من ، هر گونه حادثه اطمينان از بهبود کيفيت حصولباشد. جهت 

شود. من حق دريافت برخوردرم که با من بطور مودبانه و محترمانه . من حق دامحترمانهبرخوردحق –احترام .4
 .دارمرا استل يکه برای  فرهنگ ، اعتقادات ، ارزشها و صفات شخصی من احترام قاخدماتی 

 .آگاهیحق –اطالعات.5

بنحوی که هزينه هاودرمانیدررابطه با خدمات ، گزينه های و شفافموقعتماس ببرقراری ارتباط و ايجادمن  حق 
 . حرفه ای را دارممترجم کارآمدمن حق استفاده از يک ، نياز. در صورت درک آن برايم آسان باشد را دارم

دارم تا بطور کامل درتمام تصميم گيريها و گزينه های مربوط به خدماتی حقمنحق مشارکت فعاالنه. –مشارکت .6
جهت الزم. من حق دريافت حمايت و پشتيبانیشومبرنامه ريزی شده اند، شامل برايمکه دريافت کرده ام و يا

داشتن اهنگ نمايم. من حق دادن ،اطالعاتکسب ز آنهاامشورت ویديگرمنابعبا. من حق دارم تا دارممشارکت را 
 .دارمرا يا بازپس گرفتن رضايت نامه

اطالعاتمن احترام گذاشته شده و دارم تا به حريم خصوصیحق من -حق حفظ حريم خصوصی و محرمانه بودن.7
مگر استمن تنها با رضايت من امکان پذير شخصی اطالعاتفاش ساختن شخصی من محرمانه نگه داشته شود. 

قانون ، مطابق و ياايمنی، سالمتیگيری از يک خطر جدی نسبت به زندگی ، پيشو يا کاهشدر مواردی که جهت  
مگر در مواردی که دارمرا پرونده ام برای دسترسی به تقاضادادن من حقباشد. اطالعات الزمفاش ساختن

درميان را با آنها اطالعات شخصی منمحدويت قانونی وجود داشته باشد. من ميتوانم شخص/اشخاصی را که بتوان 
 نمايم.معرفی، گذاشت

درباره خدمات شکايت خودنظرات و ياساختن. من حق مطرح حق اظهار نظر و يا مطرح ساختن شکايت–نظرات .8
نگرانی درموردبدون و درست. من حق دارم تا به شکايتم در اسرع وقت و بطور دارمه شده را يو يا ارامورد تقاضا

شخص مورد . من حق دارم تا در زمان مطرح ساختن شکايتشودرسيدگی از مطرح ساختن شکايت ،عواقب ناشی
، نظرات و شکايت من بطور . جهت کسب اطمينان از بهبود کيفيتنمايممشخصا جهت حمايت و پشتيبانی نظرم ر

 واضح و شفاف مديريت خواهند شد.
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HCSCCبا برقراری تماس

در استراليای جنوبی HCSCCو جامعه بهداشتیبيشتر درباره منشور خدمات اطالعاتجهت کسب 

86668226شمارهبه HCSCCرسانی تلفنی اطالعبا خط ظهربعد از5صبح تا 9ساعات روزهای دوشنبه تا جمعه بين 
.بگيريدتماس 2321800 007شمارهخطی با با استفاده از تلفنرون شهری يا مناطق ب

TTY 
677133تلفن:

خطی)با استفاده از تلفنرون شهری (مناطق ب6775551800تلفن: 
 

. گرفتشما تماس خواهيم بگذاريد و ما باپيامپيام گيردهيم ، لطفا  برايمان در پاسخدر صورتيکه نتوانيم بالفاصله به شما 

             HCSCC,PO Box 199, Rundle Mall, SA,5000: نامهارسال 

  sa.gov.auwww.hcscc.در: HCSCCمراجعه به وب سايت 

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

86208226: شمارهبه HCSCCبه فکسارسال 

 

Persian 

 
HCSCCبا برقراری تماس

در استراليای جنوبی HCSCCو جامعه بهداشتیبيشتر درباره منشور خدمات اطالعاتجهت کسب 

86668226شمارهبه HCSCCرسانی تلفنی اطالعبا خط ظهربعد از5صبح تا 9ساعات روزهای دوشنبه تا جمعه بين 
.بگيريدتماس 2321800 007شمارهخطی با با استفاده از تلفنرون شهری يا مناطق ب

TTY 
677133تلفن:

خطی)با استفاده از تلفنرون شهری (مناطق ب6775551800تلفن: 
 

. گرفتشما تماس خواهيم بگذاريد و ما باپيامپيام گيردهيم ، لطفا  برايمان در پاسخدر صورتيکه نتوانيم بالفاصله به شما 

             HCSCC,PO Box 199, Rundle Mall, SA,5000: نامهارسال 

  sa.gov.auwww.hcscc.در: HCSCCمراجعه به وب سايت 

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

86208226: شمارهبه HCSCCبه فکسارسال 

 


