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از ﺣﻘوق ﺧود آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯾد

راھﻧﻣﺎی ﻣﻧﺷور ﺣﻘوق ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺄﻣور ھﯾﺋت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت
ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﻋﻣوﻣﯽ )(HCSCCدر اﺳﺗراﻟﯾﺎی ﺟﻧوﺑﯽ
درﺑﺎره ﻣﻧﺷور HCSCC
ﻣﻧﺷور  ،HCSCCﺣﻘوق اﻓرادی را ﮐﮫ در اﺳﺗراﻟﯾﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ،از ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﻋﻣوﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﻣﺷﺧص ﻣﯾﺳﺎزد .و اﯾن،

درﺑرﮔﯾرﻧده اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ،ﻣراﻗﺑﯾن وﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﺷﺧص ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﯾﺑﺎﺷد.
اﯾن ﺧدﻣﺎت در ﺑرﮔﯾرﻧده طﯾف وﺳﯾﻌﯽ از ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﻋﻣوﻣﯽ در ﺑﺧش ھﺎی دوﻟﺗﯽ وﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻧﺷور  ،HCSCCﺗوﺳط:

ﻣﺻرف ﮐﻧﻧدﮔﺎن)اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧدﮔﺎن(
ﺧدﻣﺎت:
•

ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻓراد ،ﺟﮭت آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻘوق ﺧود ،ﭼﮫ زﻣﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑرا ی درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﻋﻣوﻣﯽ و ﭼﮫ زﻣﺎن اﺳﺗﻔﺎده از آن

•

ھﻧﮕﺎم ﻣطرح ﮐردن ﺷﮑﺎﯾت ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣﺎت -ﺟﮭت اﺑراز دﻏدﻏﮫ ھﺎ

اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت:
•

ﺟﮭت اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺻرف ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﺧﺻوص ﺣق وﺣﻘوﻗﺷﺎن

•

ھﻧﮕﺎم ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﮑﺎﯾت – ﺟﮭت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻗدام ﻻزم ﺑﮫ ﻣﻧظور رﻓﻊ دﻏدﻏﮫ

•

ﺟﮭت ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﻣﺻرف ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﻣﻧظور ارﺗﻘﺎی ﮐﯾﻔﯾت

•

ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ اﺑزار ﺑﮭﺑود ﮐﯾﻔﯾت ﺧدﻣﺎت ﻓرد-ﻣﺣور

•

ﺟﮭت ﮔزارش ﺷﮑﺎﯾت و اﻗداﻣﺎت اﺧذ ﺷده ﺑرای ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ،ﺑﮫ HCSCCﺑر اﺳﺎس ﻣﻧﺷور ﺣﻘوﻗﯽ HCSCC
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•

ﺟﮭت اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ،اراﺋﮫ آﻣوزش و ﻣﺷورت درﺑﺎره ﺣﻘوق ﻣﺻرف ﮐﻧﻧدﮔﺎن

•

ﺗﺷﺧﯾص ﻣو ّﺟﮫ ﺑودن ﻋﻣﻠﮑرد اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣﺎت ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﮑﺎﯾﺗﯽ ﺗﺳﻠﯾم  HCSCCﻣﯾﮕردد.

•

ﺟﮭت ﮔزارش و ﻧظﺎرت ﺑر روﻧد ﺷﮑﺎﯾت و ﻣﺷﮑﻼت ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ارﺗﻘﺎی ﮐﯾﻔﯾت ﺧدﻣﺎت
اﺻول ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ راھﻧﻣﺎ
ﺗﻧوع :ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﻣﺗﺷﮑل از اﻓرادی ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ ھﺎ ،ﻧﯾﺎزھﺎ  ،ارزﺷﮭﺎ و روﺷﮭﺎی ﻣﺗﻔﺎوت زﻧدﮔﯽ اﺳت و اﯾن اﻣرﺑﺎﯾد ﺑرﺳﻣﯾت
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﻣورد اﺣﺗرام ﻗرار ﮔﯾرد.
ﺗﺎرﻧﻣﺎ:
hcscc.sa.gov.au

اﯾﻣﯾل:
info@hcscc.sa.gov.au
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ظرﻓﯾت ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری :ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﻌﺿﯽ اﻓراد ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﯾﻣﺎری ،ﺻدﻣﮫ ،ﻧﺎﺗواﻧﯽ )ﺟﺳﻣﯽ ﯾﺎ ذھﻧﯽ( و ﯾﺎ اﺧﺗﻼل رﺷد ،دﭼﺎر اﺧﺗﻼل درظرﻓﯾت
ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺷوﻧد .اﯾن اﺧﺗﻼل در ظرﻓﯾت ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣوﻗﺗﯽ ﯾﺎ داﯾﻣﯽ  ،ﺟزﯾﯽ و ﯾﺎ ﮐﻠﯽ ﺑﺎﺷد.
درﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻓردی دﭼﺎر اﺧﺗﻼل در ظرﻓﯾت ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری اﺳت ،ﺳﺎزﻣﺎن اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﯾد اﻣﮑﺎن ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺑﺎ ﻣﺳﺎﻋدت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ را
ﺑرای او ﻓراھم ﺳﺎزد.
اﮔر ﻓردی دﭼﺎر اﺧﺗﻼل در ظرﻓﯾت ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری اﺳت ،ﺳﺎزﻣﺎن اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣﺎت ،ﺑﺎﯾد ھﻣراھﯽ و رﺿﺎﯾت ﻓرد ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾرﻧده ،از
ﺟﻣﻠﮫ ﺷﺧص ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﻧده را ﮐﺳب ﻧﻣﺎﯾد.
اﻓرادی ﮐﮫ دﭼﺎر اﺧﺗﻼل در ظرﻓﯾت ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ھﺳﺗﻧد ،ﻧﺑﺎﯾد از درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺣروم ﺷوﻧد.
ﻣﺷﺎرﮐت :وﺟود ﯾﮏ ﻣﺷﺎرﮐت ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻣﯾﺎن ﻣﺻرف ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت  ،ﻣراﻗﺑﯾن و اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﻋث ﺗروﯾﺞ ﺧدﻣﺎت اﯾﻣن و ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت و
ﮐﺳب ﺑﮭﺗرﯾن ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﻣﮑن ﺧواھد ﺷد .اﯾن اﻣر ﻣﺳﺗﻠزم ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاری اطﻼﻋﺎت ﻣرﺗﺑط و رﻓﺗﺎرﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫ ﻣﺗﻘﺎﺑل اﺳت.
ھﻣﮑﺎری و ﻣﺳﺎﻋدت اراﯾﮫ دھﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت :ﻣﺳﺎﻋدت و ھﻣﮑﺎری اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﻋﻣوﻣﯽ ،در اﻣر ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ،
ﺳﻼﻣت و رﻓﺎه اﻓراد ،ﺑرﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷود.
اﺧﺗﯾﺎرات :ﺑرﺧﯽ از ﺣﻘوق اﻓراد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑدﻟﯾل اﺣﮑﺎم و روﻧد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣوﺟود ،ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار ﮔﯾرﻧد.
ﺣﻘوق ھﺷﺗﮕﺎﻧﮫ ﻣﻧﺷور:
دﺳﺗرﺳﯽ :ﺣق دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﻋﻣوﻣﯽ

ﻣن ﺣق دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﻋﻣوﻣﯽ ،ﮐﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷد ٴه ﻣن را ﺑرآورده ﻣﯾﺳﺎزد را دارم.
اﯾﻣﻧﯽ :ﺣق اﯾﻣن ﺑودن از ﺑدرﻓﺗﺎری
ﻣن ﺣق دارم ﺗﺎ از ﺑدرﻓﺗﺎری در اﻣﺎن ﺑﺎﺷم و ﺣﻘوق ﻗﺎﻧوﻧﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯾم ،ﻣورد اﺣﺗرام ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و رﻋﺎﯾت ﮔردد .ﻣن ﺣق درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت ،ﺑدون
ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺑﻌﯾض و آزار را دارم.
ﮐﯾﻔﯾت :ﺣق درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت
ﻣن ﺣق درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت اﯾﻣن ،ھﻣﺎھﻧﮓ و ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد را دارم ،ﮐﮫ ﻣﻧطﺑق ﺑر ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣن ﺑوده و ﺑﮫ طرز ﺻﺣﯾﺢ ،و ﺑﺎ ﻣﮭﺎرت و ﮐﯾﻔﯾت ﻻزم
اراﯾﮫ ﮔردد.
ﺧدﻣﺎت درﯾﺎﻓﺗﯽ ﻣن ،ﻣﯾﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﺣرﻓﮫ ای ،اﺧﻼﻗﯽ وﻣﻧطﺑق ﺑﺎ ﺳﺎﯾر اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺟﮭت ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از ارﺗﻘﺎی ﮐﯾﻔﯾت ،ھر ﮔوﻧﮫ اﺗﻔﺎق ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣن ،ﻣﯾﺑﺎﺳﺗﯽ ﺑﮫ طور ﺷﻔﺎف و ﻋﻠﻧﯽ ﻣدﯾرﯾت ﮔردد.
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اﺣﺗرام :ﺣق ﺑرﺧورد ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫ
ﻣن ﺣق دارم ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣن ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫ ،ﻣودّﺑﺎﻧﮫ و ﺑﺎ وﻗﺎر رﻓﺗﺎر ﮔردد .ﻣن ﺣق درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎﺗﯽ را دارم ﮐﮫ ﻓرھﻧﮓ ،ﺑﺎورھﺎ ،ارزﺷﮭﺎ و ﺧﺻوﺻﯾﺎت
ﺷﺧﺻﯽ ﻣن را ﻣﺣﺗرم ﻣﯾﺷﻣﺎرد.
اطﻼﻋﺎت :ﺣق آﮔﺎھﯽ
ﻣن ﺣق اﯾﺟﺎد ارﺗﺑﺎط و ﺑرﻗراری ﺗﻣﺎس ﺑﻣوﻗﻊ و ﺷﻔﺎف در ﻣورد ﺧدﻣﺎت ،ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ وھزﯾﻧﮫ ھﺎ ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﮐﮫ درک آن ﺑراﯾم ﻣﯾﺳر
ﺑﺎﺷد ،را دارم .در ﺻورت ﻧﯾﺎز ،ﻣن ﺣق اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺗرﺟم ﮐﺎرآﻣد ﺣرﻓﮫ ای را دارم.
ﻣﺷﺎرﮐت :ﺣق ﻣﺷﺎرﮐت ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ
ﻣن ﺣق دارم ﺗﺎ ﺑطور ﮐﺎﻣل ،در روﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾرﯾﮭﺎ و ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت طرح رﯾزی ﺷده و درﯾﺎﻓﺗﯽ ،ﻣﺷﺎرﮐت ﻧﻣﺎﯾم .ﻣن ﺣق
درﯾﺎﻓت ﺣﻣﺎﯾت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻻزم ﺟﮭت ﻣﺷﺎرﮐت را دارم .ﻣن ﺣق ﻣﺷورت و ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت از ﻣﻧﺎﺑﻊ دﯾﮕری را دارم .ﻣن ﺣق اﺑراز ،ﺣﻔظ ﯾﺎ
ﺑﺎزﭘس ﮔﯾری رﺿﺎﯾت و ﻣواﻓﻘت ﺧود را دارم.
ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ :ﺣق ﺣﻔظ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ و ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ
ﻣن اﯾن ﺣق را دارم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﻣن اﺣﺗرام ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده واطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﻣن ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻧﮕﺎه داﺷﺗﮫ ﺷود .اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﻣن
ﺑدون رﺿﺎﯾت ﻣن ﻓﺎش ﻧﮕردد ،ﻣﮕر در ﻣواردی ﮐﮫ ﻗﺎﻧون ﻣﻠزم ﻣﯾﮑﻧد و ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ،ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﺎھش و ﯾﺎ ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﯾﮏ ﺗﮭدﯾد ﺟدی ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﺳﻼﻣت ،اﯾﻣﻧﯽ و ﯾﺎ ﺟﺎن ﺷﺧﺻﯽ ،اﯾن اﻟزام وﺟود دارد.
ﻣن ﺣق درﺧواﺳت و دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺳواﺑق و ﭘروﻧده ﺧود را دارم ،ﻣﮕر در ﻣواردی ﮐﮫ ﻣﺣدودﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻣن ﻣﯾﺗواﻧم
ﺷﺧص/اﺷﺧﺎﺻﯽ را ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣﺎﯾم ﮐﮫ ﺑﺗوان اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﻣن را ﺑﺎ او/آﻧﮭﺎ درﻣﯾﺎن ﮔذاﺷت.
ﻧظرات :ﺣق اظﮭﺎر ﻧظر و ﯾﺎ طرح ﺷﮑﺎﯾت
ﻣن ﺣق دارم درﺑﺎره ﺧدﻣﺎت ﻣورد ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺗﯽ ،اﺑرازﻋﻘﯾده و ﯾﺎ طرح ﺷﮑﺎﯾت ﮐﻧم .اﯾن ﺣق را دارم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺗم ،ﺻﺣﯾﺢ و در اﺳرع
وﻗت و ﺑدون ﻧﮕراﻧﯽ ﺑﺎﺑت ﻋواﻗب ﻧﺎﺷﯽ از طرح ﺷﮑﺎﯾت  ،رﺳﯾدﮔﯽ ﺷود.
ﻣن ﺣق دارم ﮐﮫ در زﻣﺎن طرح ﺷﮑﺎﯾت ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣورد ﻧظرم را ﺟﮭت درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﺷﺧص ﻧﻣﺎﯾم .ﺟﮭت ﮐﺳب اطﻣﯾﻧﺎن از ارﺗﻘﺎی
ﮐﯾﻔﯾت ،ﻧﻘطﮫ ﻧظرات و ﺷﮑﺎﯾت ﻣن ﺑطور واﺿﺢ و ﺷﻔﺎف ﻣدﯾرﯾت ﻣﯾﺷوﻧد.
ﺗﻣﺎس ﺑﺎ HCSCC
ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ (۰۸) ۸۲۲۶ ۸۶۶۶ :و ) ۱۸۰۰ ۲۳۲ ۰۰۷ﻣﻧﺎطق ﺑرون ﺷﮭری(
دورﻧﮕﺎر ) ۱۳۳ ۶۷۷ :(TTYو ) ۱۸۰۰ ۵۵۵ ۶۷۷ﻣﻧﺎطق ﺑرون ﺷﮭری(
اﯾﻣﯾلinfo@hcscc.sa.gov.au :
آدرس ﭘﺳﺗﯽPO Box 199, Rundle Mall SA 5000 :
ﺗﺎرﻧﻣﺎwww.hcscc.sa.gov.au :
ﻣراﺟﻌﮫ ﺣﺿوریLevel 4 East Wing, 50 Grenfell Street, Adelaide SA 5000 :
ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر :دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ از  ۹ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  ۵ﺑﻌد از ظﮭر )روزھﺎی ﺷﻧﺑﮫ و ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ﺗﻌطﯾل ﻣﯾﺑﺎﺷد(

ﺗﺎرﻧﻣﺎ:
hcscc.sa.gov.au

اﯾﻣﯾل:
info@hcscc.sa.gov.au

ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ
) (۰۸) ۸۲۲۶ ۸۶۶۶و ) ۱۸۰۰ ۲۳۲ ۰۰۷ﻣﻧﺎطق ﺑرون ﺷﮭری(

