स्वास्थ्य र सामुदा�यक सेवा उजुर� आयुक्त
उपभोक्ता पचार्: नेपाल�/Nepali

उजरु � �दन मद्दत चा�हन्छ?

य�द तपा�सँग स्वास्थ्य वा सामुदा�यक सेवाको बारे मा गुनासो छ
भने तपा�लाई हामी मद्दत गन�छ�।
द��ण अष्ट्रे �लयामा स्वास्थ्य समुदाय सेवाहरूको बारे मा तपा� HCSCC मा उजुर� �दन सक्नुहुन्छ।
�कन गुनासो गन�?
उजुर�ले �नम्न अवसर उपलब्ध गराउछ:
• प्र�त�क्रया प्रदान गनर्।
• तपा�को �चन्ता समाधान गनर्।
• सबैका ला�ग सेवाहरू सुर��त र राम्रो बनाउन।
द��ण अस्ट्रे �लयामा स्वास्थ्य वा सामुदा�यक सेवाहरूको बारे मा जसले प�न HCSCC मा गुनासो राख्न सक्दछ। जस्तै:
स्वास्थ्य सेवाः
• डाक्टर, नसर् र अन्य पेशेवर स्वास्थ्यकम�हरू;
• अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरू, मान�सक स्वास्थ्य सेवालगायत;
• वैकिल्पक स्वास्थ्य सेवाहरू; र
• परामशर् सेवाहरू।
•
सामुदा�यक सेवाहरू:
• NDIS ले पहुँच नगन� अपांग सेवाहरू।
सामान्यतया दई
ु वषर्प�हलेसम्म भएको कुनै मामलाको बारे मा ग�रएको गुनासोलाई HCSCC ले मद्दत गनर् सक्छ। HCSCC ले कुनै
सेवा समे�टएको छ �क छै न भन्ने �निश्चत हुनुहुन्न भने कृपया हामीलाई सोध्नुहोस ्।
मैले कसर� गुनासो गन�?
चरण १
प�हले सेवा प्रदायकलाई गुनासो गनुह
र् ोस ्।
समस्या दे खा परे प�छ ज�तसक्दो चाँडो गुनासो गनुह
र् ोस ्।
गुनासोलाई सुल्झाउन तपा� के चाहनुहुन्छ भनेर सोच्नुहोस ्।
तपा�को गुनासो मा�थ कारवाह� हुँदै गदार् तपा�लाई सेवा उपयोग गनर् आवश्यक छ भने, तपा�लाई के चा�हन्छ भनेर उनीहरूसँग
कुरा गनुह
र् ोस ्।
• सबै छलफल र पत्रहरूको रे कडर् राख्नुहोस ्।
तपा�को गुनासोमा के हुँदैछ भन्ने तपा�लाई थाहा �दनका ला�ग सेवा प्रदायकलाई आग्रह गनह
ुर् ोस ् - तपा�ले ३० �दन�भत्र जवाफ
पाएको हुनुपदर् छ।

•
•
•
•

चरण २
य�द तपा� सेवा प्रदायकसँग आफ्नो गुनासो समाधान गनर् सक्नु भएन भने कृपया HCSCC लाई सम्पकर् गनह
ुर् ोस ्।
हामी:

• तपा�को कुरा सुन्नेछ�;
• तपा�लाई जानकार� �दनेछ� र �वकल्पहरूको बारे मा कुरा गन�छ�;
• तपा�को गुनासोको उत्तर प्राप्त गराउन मद्दत गन�छ�।
फोन
(08) 8226 8666 वा 1800 232 007 (ग्रा�मण एसए
ल्याण्डलाइन)
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त्यसप�छ के हुन्छ?
आयक्
ु तले तपा�को गन
ु ासोलाई अगा�ड बढाउने �नणर्य गनर् सक्छन ्। HCSCC ले:

•
•
•
•

स्वास्थ्य वा सामद
ु ा�यक सेवाहरूको बारे मा गन
ु ासो गन� तपा�को अ�धकारलाई सहायता गदर् छ;
कसैको प� �लदै न र यो स्वतन्त्र छ;
�न:शुल्क छ र कडाइका साथ गोप्य रहन्छ;
सरु �ा र सेवाहरूको गण
ु स्तर सध
ु ार गनर् गन
ु ासोको प्रयोग भएको स�ु निश्चत गन� कायर् गदर् छ।

HCSCC ले गनर् सक्दै न:

• आवास, खाद्यान्न समस्या, रोजगार� मामलाहरूमा वा अदालतको �नणर्यसँग सम्बिन्धत गन
ु ासोहरू सम्हाल्दै न।
• HCSCC ले यी गन
ासोहरू
सम्हाल्ने
सम्बिन्धत
�नकायमा
तपा�लाई
�सफा�रस
(�रफर)
गन�
को�शश गन�छ।
ु
HCSCC को बारे मा
स्वास्थ्य र सामद
ु ा�यक सेवा उजरु � आयक्
ु त (Health and Community Services Complaints Commissioner) ले
तपा�लाई द��ण अस्ट्रे �लयामा स्वास्थ्य र सामद
ु ा�यक सेवाहरूको बारे मा तपा�को गन
ु ासो समाधान गनर् मद्दत गनर् सक्छ।
हामी स्वतन्त्र, �नष्प�, सावर्ज�नक �हतमा र �न: शुल्क कायर् गदर् छ�।
HCSCC सँग कुरा गनह
ुर् ोस ्
फोन गनुह
र् ोस ्: (08) 8226 8666 वा 1800 232 007 (ग्रा�मण एसए ल्याण्डलाइन)
टे �लटाइपराइटर (TTY): 133 677 वा 1800 555 677 (ग्रा�मण एसए ल्याण्डलाइन)
ईमेल: info@hcscc.sa.gov.au
पत्राचार: PO Box 199, Rundle Mall SA 5000
वेबसाइट: www.hcscc.sa.gov.au
भेट्नह
ु ोस ्: Level 4 East Wing, 50 Grenfell Street, Adelaide SA 5000
खल्
ने
समय: सोमबार-शुक्रबार: �बहान ९ बजे दे �ख साँझ ५ बजेसम्म (श�नबार / आइतबार बन्द रहनेछ)
ु
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