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ਆਪਣੇ ਹੱ ਕ ਜਾਣੋ

ਸਾਊਥ ਔਸਟ�ੇਿਲਆ ਿਵਖੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਹੱ ਕ� ਸਬੰ ਧੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਿਮਸ਼ਨਰ (HCSCC) ਦੇ ਘੋਸ਼ਨਾਪੱ ਤਰ (ਚਾਰਟਰ)
ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ (ਗਾਈਡ)।
HCSCC ਘੋਸ਼ ਨਾਪੱ ਤਰ (ਚਾਰਟਰ) ਬਾਰੇ
HCSCC ਚਾਰਟਰ ਉਨ�� ਲੋ ਕ� ਦੇ ਹੱ ਕ� ਦਾ ਉਲੇ ਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਸਾਊਥ ਔਸਟ�ੇਿਲਆ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਿਸਹਤ ਅਤੇ
ਭਾਇਚਰਕ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ�, ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਤਾਵ� ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ� ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਿਕ ਉਸ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫ਼� ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਜ� ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਨਤਕ, ਿਨ�ਜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ਾਲ ਸ਼�ੇਣੀ ਦੀਆਂ ਿਸਹਤ ਅਤੇ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵ�।
HCSCC ਚਾਰਟਰ ਇਸਤਮਾਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ: ਖਪਤਕਾਰ� ਵੱ ਲ� :
• ਿਕਸੇ ਿਸਹਤ ਜ� ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਲ ਜ� ਇਸਤਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਤ, ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਉਨ�� ਦੇ ਹੱ ਕ� ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਿਵੱ ਚ ਉਨ�� ਦੀ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ।
• ਿਕਸੇ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨਕਰਤਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ - ਿਚੰ ਤਾਵ� ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।
ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨਕਾਰਤਾਵ� ਵੱ ਲ� ;
•
•
•
•
•

ਖਪਤਕਾਰ� ਨੂੰ ਉਨ�� ਦੇ ਹੱ ਕ� ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ।
ਿਕਸੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ - ਿਚੰ ਤਾ ਦੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ�� �ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।
ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ-ਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ।
ਬਤੌਰ ਿਵਅਕਤੀ-ਕ�ਦਿਰਤ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਸੁਧਾਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ।
ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਅਤੇ ਉਨ�� ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ HCSCC ਨੂੰ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ
ਲਈ, ਇਹ HCSCC ਘੋਸ਼ਣਾਪੱ ਤਰ ਹੱ ਕ� ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

HCSCC ਵੱ ਲ� :
• ਖਪਤਕਾਰ� ਦੇ ਹੱ ਕ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।
• ਜਦ� HCSCC ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨਕਰਤਾ ਵੱ ਲ� ਕੀਤੀ ਗਈ
ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਜ� ਨਹ�।
• ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਦੇ ਰੁਝਾਨ� ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਮਸਿਲਆਂ �ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ�� ਨੂੰ
ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।
ਪੰ ਜ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਿਸਧ�ਤ
ਿਭੰ ਨਤਾ: ਸਾਊਥ ਔਸਟ�ੇਿਲਆ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਸਿਭਆਚਾਰ�, ਲੋ ੜ�, ਅਸੂਲ� ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਲੋ ਕ� ਨਾਲ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਇੱ ਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ -ਲੈ ਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ: ਕਈ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਿਕਸੇ ਿਬਮਾਰੀ, ਸੱ ਟ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਜ� ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਦੀ ਵਜ�ਾ
ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਸਥਾਈ ਜ� ਸਥਾਈ, ਅੱ ਧੀ ਜ� ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤ� ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਹਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਿਲੱਤੇ
ਜਾਣ ਨੂੰ ਹ�ਦ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆਵੇ।

ਕਾੱਲ
(08) 8226 8666 ਜ� 1800 232 007 (ਿਦਹਾਤੀ ਸਾਊਥ
ਔਸਟ�ੇਿਲਆ ਲ� ਡਲਾਈਨ)

ਈ-ਮੇਲ

info@hcscc.sa.gov.au

ਵੈ�ਬਸਾਈਟ

hcscc.sa.gov.au
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ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਫੈਸਲੇ -ਲੈ ਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤ� ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਕਲਪ ਦੇ ਿਕਸੇ ਉਿਚਤ
ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ�� ਨੂੰ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਜ� ਉਨ�� ਤ� ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵੇ।
ਉਹ ਲੋ ਕ ਿਜਨ�� ਦੀ ਫੈਸਲੇ -ਲੈ ਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਉਨ�� ਨੂੰ ਿਸਹਤ ਜ� ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ
ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਵ�ਝਾ ਨਹ� ਰਿਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਭਾਗੀਦਾਰੀ: ਸੇਵਾ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰਤਾਵ�, ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਤਾਵ� ਅਤੇ ਪ�ਦਾਨਕਰਤਾਵ� ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱ ਕ ਸੱ ਚੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ �ਚੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਸਭ ਤ� �ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਪ�ਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ
ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਸਬੰ ਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ�ਝੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ।
ਪ�ਦਾਨਕਰਤਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ: ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਪ�ਦਾਨਕਰਤਾਵ� ਨੂੰ ਇਕੱ ਲੇ ਇਕੱ ਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ,
ਦੁਰੁਸਤਗੀ, ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪ�ਤੀ ਿਦੱ ਤੇ ਉਨ�� ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
ਅਿਧਕਾਰ: ਜਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਰਡਰ ਜ� ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤ� ਕੁਝ ਹੱ ਕ� �ਪਰ ਇਸਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘੋਸ਼ ਣਾਪੱ ਤਰ ਦੇ ਅੱ ਠ ਅਿਧਕਾਰ
ਪਹੁੰ ਚ: ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵ� ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਮੇਰੀਆਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵ� ਤੱ ਕ
ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।
ਸੁਰੱਿਖਆ: ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਤ�, ਜ� ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ
ਮਾਨਵੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਣ। ਮੈਨੰ ੂ ਿਵਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤ� ਬਗੈਰ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਾਪਤ
ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।
ਗੁਣਵੱ ਤਾ: �ਚੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਤਾਲਮੇਲ ਯੁਕਤ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਮੇਰੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਅਨੁਸਾਰ ਉਿਚਤ ਹੋਣ
ਅਤੇ ਇਹ ਸੰ ਭਾਲ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਜੋ ਸੇਵਾਵ� ਮੈਨੰ ੂ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਾਹਰਤਾ, ਿਸਧ�ਤ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰ ਿਧਤ ਿਮਆਰ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਵੀ
ਘਟਨਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਰੱ ਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ�� ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਖੁੱ ਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤ� ਜੋ ਸੁਧਾਰ� ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿਤਕਾਰ: ਇੱ ਜ਼ਤ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਆਦਰ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਇੱ ਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਸਿਭਆਚਾਰ,
ਿਵਸ਼ਵਾਸ�, ਅਸੂਲ� ਅਤੇ ਿਨ�ਜੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ: ਜਾਣੁ ਰੱ ਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾਵ�, ਇਲਾਜ, ਿਵਕਲਪ� ਅਤੇ ਖਰਿਚਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱ ਲੇ ਕੇ, ਸਾਫ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਮ� ਰਿਹੰ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਅਿਜਹੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੰ ੂ ਸਮਝ ਆ�ਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਵਕਤ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ,
ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਕਾਬਲ ਮਾਹਰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕਾੱਲ
(08) 8226 8666 ਜ� 1800 232 007 (ਿਦਹਾਤੀ ਸਾਊਥ
ਔਸਟ�ੇਿਲਆ ਲ� ਡਲਾਈਨ)

ਈ-ਮੇਲ

info@hcscc.sa.gov.au

ਵੈ�ਬਸਾਈਟ

hcscc.sa.gov.au

ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਿਮਸ਼ਨਰ
ਆਪਣੇ ਹੱ ਕ ਜਾਣੋ ਿਕਤਾਬਚਾ: ਪੰ ਜਾਬੀ / Punjabi
ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ: ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਅਤੇ ਿਵਕਲਪ� ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ

ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਰਵੀ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ (support and advocacy) ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਮ� ਿਹੱ ਸਾ
ਲੈ ਸਕ�। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਮ� ਦੂਸਰੇ ਸਰੋਤ� ਕੋਲ� ਸਲਾਹ ਜ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰ ਗ ਸਕ�। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਕਤ
ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਸਕ�, ਰੋਕ ਸਕ� ਜ� ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕ�।
ਿਨ�ਜਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੀ ਿਨ�ਜਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇ।
ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ� ਬਗੈਰ ਿਕਤੇ ਦੱ ਸੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਦੱ ਿਸਆ ਜਾਣਾ ਿਕਸੇ ਜਾਨ ਦੇ ਗੰ ਭੀਰ
ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜ� ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਿਕਸੇ ਦੀ ਦੁਰੁਸਤਗੀ ਜ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਲਈ, ਜ� ਕਾੰਨੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਲਾਜਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਿਰਕਾਰਡ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕ� ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕ�, ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ
�ਪਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰ ਦੀ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮ� ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ / ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ� ਿਜਸ/ਿਜਨ�� ਦੇ ਨਾਲ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ�ਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਿਟੱ ਪਣੀ: ਿਟੱ ਪਣੀ ਅਤੇ/ਜ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਵੱ ਲ� ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ� ਮੈਨੰ ੂ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ/ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮ� ਉਸ/ਉਨ�� ਬਾਰੇ ਿਟੱ ਪਣੀ ਜ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕ�। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਜੱ ਿਠਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਿਕ�ਕੀ ਮ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਜਹ ਤ� ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ
ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਜੱ ਿਠਆ ਜਾਵੇ।

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ, ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੁਝਾਅਵ� ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਖੁੱ ਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤ� ਜੋ ਸੁਧਾਰ� ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ
ਜਾ ਸਕੇ।

HCSCC ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ
ਕਾੱਲ (08) 8226 8666 ਜ� 1800 232 007 (ਿਦਹਾਤੀ ਸਾਊਥ ਔਸਟ�ੇਿਲਆ ਲ� ਡਲਾਈਨ)
ਟੈਲੀਟਾਈਪਰਾਈਟਰ (TTY): 133 677 ਜ� 1800 555 677 (ਿਦਹਾਤੀ ਸਾਊਥ ਔਸਟ�ੇਿਲਆ ਲ� ਡਲਾਈਨ)
ਈ-ਮੇਲ: info@hcscc.sa.gov.au
ਿਲਖੋ: PO Box 199, Rundle Mall SA 5000
ਵੈ�ਬਸਾਈਟ: www.hcscc.sa.gov.au
ਿਮਲਣ ਆਓ: ਲੈ ਵਲ 4 East Wing, 50 Grenfell Street, Adelaide SA 5000
ਖੁੱ ਲਣ ਦਾ ਸਮ�: ਸੋਮਵਾਰ - ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ: ਸਵੇਰ 9 ਤ� ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ / ਐਤਵਾਰ: ਬੰ ਦ)

ਕਾੱਲ
(08) 8226 8666 ਜ� 1800 232 007 (ਿਦਹਾਤੀ ਸਾਊਥ
ਔਸਟ�ੇਿਲਆ ਲ� ਡਲਾਈਨ)

ਈ-ਮੇਲ

info@hcscc.sa.gov.au

ਵੈ�ਬਸਾਈਟ

hcscc.sa.gov.au

