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ஒ� �ைறப்பா� ெதாடர்பாக
உதவ� ேதைவயா ?
�காதாரம் அல்ல� ச�கம் சார்ந்த ேசைவ ஒன்ைறப்
பற்றி உங்கள�டம் ஒ� �ைறப்பா� இ�ந்தால்,
உங்க�க்� உதவ நாங்கள் இங்ேக இ�க்கிேறாம்.

ெதற்� ஆஸ்திேரலியாவ�ல் உள்ள �காதார, ச�க ேசைவகள் �றித்� HCSCC-ய�டம் ந�ங்கள்
�ைறப்பா� ெசய்யலாம்.
ஏ ன் �ைறப்பா� ெசய்யேவண் �ம் ?
�ைறப்பா� என்ப� ப�ன்வ�பைவக்கான ஒ� வாய்ப்�:

• க�த்�க்கைள வழங்�தல்
• உங்கள் கவைலகைள த�ர்த்தல்
• ேசைவகைள, அைனவ�க்�ம் பா�காப்பானைவயாக�ம், சிறப்பானைவயாக�ம் ஆக்�தல்.
ெதற்� ஆஸ்திேரலியாவ�ல் உள்ள �காதார, ச�க ேசைவகள் �றித்� HCSCC-ய�டம் எவ�ம்
�ைறப்பா� ெசய்யலாம், உதாரணமாக:
�காதார ேசைவகள்:

•
•
•
•

ம�த்�வர்கள், தாதியர்கள், மற்�ம் ப�ற �காதார வல்�நர்கள்;
ம�த்�வமைனகள், மற்�ம் மனநல ேசைவகள் உள்ள�ட்ட �காதார ைமயங்கள்;
மாற்� �காதார ேசைவகள்; மற்�ம்
ஆேலாசைன ேசைவகள்.

ச�க ேசைவகள்:
• NDIS-ஆல் உள்ளடக்கப்படாத ஊன�ற்ேறார் ேசைவகள்.
ெபா�வாக, இரண்� ஆண்�க�க்�ள் இடம்ெபற்ற ஒ� வ�டயத்ைதப் பற்றிய �ைறப்பா�
ெதாடர்பாக HCSCC-ஆல் உதவ���ம். HCSCC-ஆல் ஒ� ேசைவ உள்ளடக்கப்பட்�ள்ளதா
என்ப� உங்க�க்�த் ெத�யாவ�ட்டால், தய�ெசய்� எங்கள�டம் ேக�ங்கள்.
நான் எ ப்ப� �ைறப்பா� ெசய்வ� ?
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• �தலில், �றிப்ப�ட்ட ேசைவய�டம் �ைறப்பா� ெசய்�ங்கள்.
• ஒ� ப�ரச்சிைன ஏற்பட்ட�டன் வ�ைரவ�ல் �ைறப்பா� ெசய்�ங்கள்.
• வ�டயங்கள் சீ ராக என்ன ச� ெசய்யப்படேவண்�ம் என்� ந�ங்கள் வ��ம்�கிற�ர்கள் என்ப�
பற்றிச் சிந்தி�ங்கள்.
• உங்கள� �ைறப்பா� ைகயாளப்ப�ம்ேபா� ந�ங்கள் அச் ேசைவையப் பயன்ப�த்த
ேவண்�ய��ந்தால், உங்க�க்� என்ன ேதைவ என்பைதப் பற்றி அவர்க�டன் ேப�ங்கள்.
• அைனத்�க் கலந்�ைரயாடல்கள�ன�ம் மற்�ம் க�தங்கள�ன�ம் பதி�கைள ைவத்தி�ங்கள்.
• உங்கள் �ைறப்பா� ெதாடர்பாக என்ன நடக்கிற� என்பைத உங்க�க்�த்
ெத�வ�க்�மா� அச் ேசைவையக் ேக�ங்கள் - உங்க�க்� 30 நாட்க�க்�ள் ஒ�
பதில் கிைடக்க ேவண்�ம்.
அைழ�ங்கள்

(08) 8226 8666 அல்ல� 1800 232 007 (Country SA
Landline)

மின்னஞ்சல்
info@hcscc.sa.gov.au

வைலத்தளம்
hcscc.sa.gov.au
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ப�நிைல 2
�றிப்ப�ட்ட ேசைவ�டனான உங்கள் �ைறப்பாட்ைட த�ர்க்க ��யாவ�ட்டால், தய�ெசய்�
HCSCC-ஐ ெதாடர்� ெகாள்ள�ம்.
நாங்கள் ப�ன்வ�பவற்ைறச் ெசய்ேவாம்:
• ெசவ�ம�ப்ேபாம்;
• உங்க�க்�த் தகவல்கைள வழங்�ேவாம், மற்�ம் வ��ப்பத் ெத��கைளப் பற்றி ேப�ேவாம்;
• உங்கள் �ைறப்பாட்�ற்��ய பதில்கைளப் ெபற உத�ேவாம்.
அ�த்த� எ ன்ன ?
உங்கள் �ைறப்பாட்ைட ேமற்ெகாண்� எ�த்�ச்ெசல்ல
ஆைணயாளர் ��� ெசய்யலாம். HCSCC ப�ன்வ�பவற்ைறச்
ெசய்கிற�:
• �காதாரம் அல்ல� ச�கம் ெதாடர்பான ேசைவகள் �றித்� �ைறப்பா� ெசய்வதற்கான
உங்கள் உ�ைமைய ஆத�க்கிற�;
• �யாத�னமான� மற்�ம் பக்கச்சார்பற்ற�;
• இலவசமான� மற்�ம் கண்�ப்பாக இரகசியத்தன்ைம உைடய�;
• ேசைவகள�ன் பா�காப்� மற்�ம் தரத்ைத ேமம்ப�த்�வதற்� �ைறப்பா�கள்
பயன்ப�த்தப்ப�வைத உ�தி ெசய்ய பண�யாற்�கிற�. HCSCC-ஆல் கீ ேழ �றிப்ப�ட்�ள்ளைத
ெசய்ய ��யா�:
வட்�வசதி
�
, உண�ப் ப�ரச்சிைனகள், ேவைலவாய்ப்� ப�ரச்சிைனகள், அல்ல� ந�திமன்ற
���கள் �றித்த �ைறப்பா�கைள ைகயா�தல்.
• இந்த மாதி�யான �ைறப்பா�கைள சமாள�க்கக்��ய ஒ�வ�டம் உங்கைள ப�ந்�ைர
ெசய்ய HCSCC �யற்சிக்�ம்.

•

HCSCC-ையப் பற்றி

ெதற்� ஆஸ்திேரலியாவ�ல் உள்ள �காதாரம் மற்�ம் ச�கம் சார்ந்த ேசைவகள் �றித்த உங்கள்
�ைறப்பா� ெதாடர்பாக, �காதார மற்�ம் ச�க ேசைவகள் �ைறப்பாட்� ஆைணயரால்
உங்க�க்� உதவ ���ம்.
நாங்கள் தன்ன�ச்ைசயாக�ம், பாரபட்சமின்றி�ம், ெபா� நல�க்காக இலவசமாக�ம்
ெசயற்ப�கிேறாம்.
HCSCC-�டன் ேப�ங் கள்

அைழ�ங்கள்: (08) 8226 8666 அல்ல� 1800 232 007 (Country SA Landline)
Teletypewriter (ெதாைலத்தட்டச்�ப்ெபாறி) (TTY): 133 677 அல்ல� 1800 555 677 (Country SA Landline)
மின்னஞ்சல்: info@hcscc.sa.gov.au
எ�த்� �லம்: PO Box 199, Rundle Mall SA 5000
வைலத்தளம்: www.hcscc.sa.gov.au
ேந�ல் : Level 4 East Wing, 50 Grenfell Street, Adelaide SA 5000
அ�வலக ேநரம்: திங்கள்-ெவள்ள�: �.ப.9 �தல் ப�.ப.5 வைர (சன�/ ஞாய��: �டப்பட்�ள்ள�)
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