�காதார மற்�ம் ச�க ேசைவகள் பற்றிய �ைறப்பா�க�க்கான ஆைணயர்
உங் கள் உ�ைமகைள ெத�ந்�ெகாள்� ங் கள் - ைகேய� : [Tamil/ தமிழ் ]]

உங் கள் உ�ைமகைளத் ெத�ந்�
ெகாள்� ங் கள்

ெதற்� ஆஸ்திேரலியாவ��ள்ள �காதார மற்�ம் ச�க
ேசைவகள் ெதாடர்பான �ைறப்பாட்� ஆைணயர் (HCSCC).
�காதார மற்�ம் ச�க ேசைவ உ�ைமக�க்கான வழிகாட்�.
HCSCC சாசனத்ைதப் பற்றி:

ெதற்� ஆஸ்திேரலியாவ�ல் ெப�ம்பா�ம் �காதார மற்�ம் ச�க ேசைவகைளப்
பயன்ப�த்�ம் நபர்கள�ன் உ�ைமகைளப் பற்றி�ம், ஒ� ேசைவையத் ேத�ம் அல்ல�
பயன்ப�த்�ம் ஒ� நப�ன் சார்பாக ெசயல்ப�ம் ��ம்ப உ�ப்ப�னர்கள், கவன�ப்பாளர்கள்
மற்�ம் ப�ந்�ைரக்கப்பட்டவர்க�க்��ய உ�ைமகைளப் பற்றி�ம், HCSCC சாசனம்
எ�த்�ைரக்கிற�.
ெபா�, தன�யார், மற்�ம் அர� சாரா ப���கள��ள்ள பல்ேவ� வைகயான �காதார மற்�ம்
ச�க ேசைவகள் இச் ேசைவகள�ல் அடங்�ம்.
HCSCC சாசனமான� ப�ன்வ�ேவாரால் பயன்ப�த்தப்ப�ம்:

�கர்ேவார்:
�காதார அல்ல� ச�க ேசைவையத் ேத�ம்ேபா� அல்ல� பயன்ப�த்�ம் ேபா�,
அவர்கள�ன் உ�ைமகைளப் ��ந்�ெகாள்ள மக்க�க்� உத�வதற்�.
• ஒ� ேசைவ வழங்�ந�டம் ஒ� �ைறப்பாட்ைட எ�ப்�ம்ேபா� - கவைலகைளத்
ெத�வ�க்க உத�வதற்�.
•

ேசைவ வழங்�நர்கள்:
�கர்ேவா�க்� அவர்கள�ன் உ�ைமகள் �றித்� ெத�வ�க்க.
ஒ� �ைறப்பாட்�ற்� பதிலள�க்�ம் ேபா� - ப�ரச்சிைன உள்ள ப�திைய(கைள)
அைடயாளம் கண்� ெசயற்பட.
• ேசைவ ேமம்பா�கள் �றித்� ேசைவ பயனர்க�டன் ஈ�பட.
• ஒ� நபைர ைமயமாகக் ெகாண்ட, தர ேமம்பாட்�க் க�வ�யாக.
• HCSCC சாசன உ�ைமக�டன் இைணக்கப்பட, �ைறப்பா�கள் மற்�ம் அவற்�க்�
பதிலள�க்�ம் வைகய�ல் எ�க்கப்பட்ட நடவ�க்ைககள் �றித்�, HCSCC-க்� ெத�வ�க்க.
•
•

HCSCC (ெதற்� ஆஸ்திேரலியாவ��ள்ள �காதார மற்�ம் ச�க ேசைவகள் ெதாடர்பான
�ைறப்பாட்� ஆைணயர்):

�கர்ேவா�ன் உ�ைமகள் பற்றிய தகவல்கள், கல்வ�, மற்�ம் ஆேலாசைனகைள
வழங்�வதற்�.
• HCSCC-ய�டம் ஒ� �ைறப்பா� அள�க்கப்ப�ம்ேபா�, �றிப்ப�ட்ட ேசைவ வழங்�நர்
நியாயமான �ைறய�ல் ெசயல்பட்டாரா என்பைத த�ர்மான�க்க.
• ேசைவகைள ேமம்ப�த்�வதற்�, �ைறப்பாட்�ன் ேபாக்�கள் மற்�ம் அைமப்�
�தியான சிக்கல்கைளக் கண்காண�த்� �காரள�க்க.
•

ஐந்� வழிகாட்�ம் ெகாள்ைககள்
பன்�கத்தன்ைம: ெதன் ஆஸ்திேரலிய ச�கம், ெவவ்ேவ� கலாச்சாரங்கள், ேதைவகள்,
வ��மியங்கள், மற்�ம் வாழ்க்ைக �ைறகைளக் ெகாண்ட மக்களால் ஆன�; இ�
அங்கீ க�க்கப்பட்� மதிக்கப்பட ேவண்�ம்.
அைழ�ங் கள்

(08) 8226 8666 அல்ல� 1800 232 007 (நாட்�ப்�ற ெதன்
அ�ஸ்திேரலிய தைர வழித் ெதாைலேபசி)

மின்னஞ்சல்
info@hcscc.sa.gov.au

வைலத்தளம்
hcscc.sa.gov.au
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��ெவ�க்�ம் திறன்: ேநாய், காயம், இயலாைம, அல்ல� வளர்ச்சி காரணமாக சில�க்�
���கைள எ�க்�ம் திறன் பலவனமாக
�
இ�க்கலாம். பலவனமான
�
திறன்,
தற்காலிகமாகேவா, அல்ல� நிரந்தரமாகேவா, ப�தியாகேவா அல்ல�
��ைமயானதாகேவா இ�க்கலாம்.
ஒ� நப�க்� ��ெவ�க்�ம் திறைனக் �ைறத்தி�ந்தால், �றித்த ேசைவ வழங்�நர்,
ஆதர�தவ��டன் ��ெவ�க்�ம் வாய்ப்ைப ஏற்ப�த்தேவண்�ம்..
ஒ� நப�க்� ��ெவ�க்�ம் திறன் �ைறவாக இ�ந்தால், �றித்த ேசைவ வழங்�நர், ஒ�
கவன�ப்பாளர் உட்பட மாற்� ��ெவ�ப்பாள�ன் ஒப்�தைலப் ெபற ேவண்�ம் அல்ல�
அவைர இதில் ஈ�ப�த்த ேவண்�ம்.
�காதார அல்ல� ச�க ேசைவகைள வழங்�வதில், பலவனமான
�
��ெவ�க்�ம் திறன்
ெகாண்ட நபர்கள் ப�ன்தங்கிய��க்கக்�டா�.
�ட்�ப் பங்காண்ைம: ேசைவ பயனர்கள், கவன�ப்பாளர்கள், மற்�ம் ேசைவ
வழங்�நர்க�க்கிைடய�ல் ஒ� உண்ைமயான �ட்டாண்ைம இ�த்தல், பா�காப்பான
உயர்தர ேசைவகள் மற்�ம் சிறந்த வ�ைள�கைள ஊக்�வ�க்கிற�. இதற்� ெபா�த்தமான
தகவல்கைளப் பகிர்வ�ம் ஒ�வைர ஒ�வர் ம�யாைத�டன் நடத்�வ�ம் அவசியம்.
வழங்�ந�ன் பங்கள�ப்�: �காதார மற்�ம் ச�க ேசைவகைள வழங்�பவர்கள்,
தன�நபர்கள�ன் �காதாரம், நல்வாழ்� மற்�ம் நல�க்கான அவர்கள�ன் பங்கள�ப்�க்காக
அங்கீ க�க்கப்ப�கிறார்கள்.
அதிகாரம்: சட்ட உத்தர�கள் அல்ல� ெசயல்�ைறகள் ெசயலில் இ�க்�ம்ேபா�, சில
உ�ைமகள் பாதிக்கப்படலாம்.
எ ட்� சாசன உ�ைமகள்
அ�கல்: �காதார மற்�ம் ச�க ேசைவகைள அ��ம் உ�ைம
என� அைடயாளம் காணப்பட்ட ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் �காதார மற்�ம் ச�க
ேசைவகைள அ�க எனக்� உ�ைம உண்�.
பா�காப்�: �ஷ்ப�ரேயாகத்திலி�ந்� பா�காப்பாக இ�ப்பதற்கான உ�ைம
�ஷ்ப�ரேயாகம், அல்ல� �ஷ்ப�ரேயாக அபாயம் ஆகியவற்றிலி�ந்� பா�காப்பாக
இ�ப்பதற்�ம், என� சட்ட மற்�ம் மன�த உ�ைமகள் மதிக்கப்ப�வதற்�ம், அைவ
உ�திப்ப�த்தப்ப�வதற்�ம் எனக்� உ�ைம உண்�. பா�பா� மற்�ம் �ன்��த்தல்
இல்லாமல் ேசைவகைளப் ெபற எனக்� உ�ைம உண்�.
தரம்: உயர்தர ேசைவக�க்கான உ�ைம
என� ேதைவக�க்� ஏற்ற, மற்�ம் கவன�ப்�, திறன், அத்�டன்
ஆற்ற�டன்
வழங்கப்ப�ம் பா�காப்பான, நம்பகமான, ஒ�ங்கிைணந்த ேசைவகைளப் ெபற எனக்�
உ�ைம உண்�.
நான் ெப�ம் ேசைவகள், சட்ட, ெதாழில்�ைற, ெநறி�ைற மற்�ம் ப�ற ெதாடர்�ைடய
தரங்க�க்� இணங்க இ�க்க ேவண்�ம். நான் சம்பந்தப்பட்ட எந்தெவா� சம்பவங்க�ம்,
ேமம்பா�கைள உ�திப்ப�த்த ெவள�ப்பைடயாக நிர்வகிக்கப்ப�கின்றன.
ம�யாைத: ம�யாைத�டன் நடத்தப்ப�வதற்கான உ�ைம
பண�வன்�, கண்ண�யம், மற்�ம் ம�யாைத�டன் நடாத்தப்பட எனக்� உ�ைம உண்�.
என� கலாச்சாரம், நம்ப�க்ைககள், வ��மியங்கள், மற்�ம் தன�ப்பட்ட பண்�கைள மதிக்�ம்
ேசைவகைளப் ெபற எனக்� உ�ைம உண்�.
அைழ�ங் கள்

(08) 8226 8666 அல்ல� 1800 232 007 (நாட்�ப்�ற ெதன்
அ�ஸ்திேரலிய தைர வழித் ெதாைலேபசி)
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தகவல்: தகவல் அறி�ம் உ�ைம
எனக்� ���ம் வைகய�ல், ேசைவகள், சிகிச்ைச, வ��ப்பத்ெத��கள், மற்�ம் ெசல�கள்
பற்றிய ெவள�ப்பைடயான, ெதள�வான, மற்�ம் ச�யான ேநரத்திலான ெதாடர்பாடைலப்
ெபற எனக்� உ�ைம உண்�. ேதைவப்ப�ம்ேபா�, ஒ� திறைமயான ெதாழில்�ைற
ெமாழிெபயர்ந்�ைரப்பாளைரப் ெபற எனக்� உ�ைம உண்�.
பங்ேகற்�: பங்ேகற்பதற்கான உ�ைம
திட்டமிடப்பட்ட மற்�ம் ெபறப்பட்ட ேசைவகள் �றித்த ���கள் மற்�ம் ேதர்�கள�ல்
��ைமயாக ஈ�பட எனக்� உ�ைம உண்�. நான் பங்ேகற்க ேதைவயான
ஆதர�தவ�க்�ம், சட்ட ஆேலாசைனக்�ம் எனக்� உ�ைம உண்�. ப�ற �லங்கள�லி�ந்�
ஆேலாசைன அல்ல� தகவல்கைளப் ெபற எனக்� உ�ைம உண்�. எந்த ேநரத்தி�ம்
என� சம்மதத்ைதக் ெகா�க்கேவா, நி�த்தி ைவக்கேவா, அல்ல� தி�ம்பப் ெபறேவா
எனக்� உ�ைம உண்�.
அந்தரங்கம்: தன���ைம மற்�ம் இரகசியத்தன்ைமக்கான உ�ைம
என� தன���ைமைய மதிக்கப்பட�ம், என� தன�ப்பட்ட தகவல்கள் இரகசியமாக�ம்
பா�காப்பாக�ம் ைவக்கப்பட�ம் எனக்� உ�ைம உண்�. உய��க்�, நல்வாழ்�க்�,
அல்ல� பா�காப்ப�ற்� ஏற்ப�ம் க�ைமயான அச்��த்தைலக் �ைறக்க அல்ல� த�க்க
ேதைவப்பட்டால் அல்ல� சட்டப்ப� ேதைவப்பட்டாேல தவ�ர, என்ைனப் பற்றிய தன�ப்பட்ட
தகவல்கள், என� அ�மதிய�ன்றி ெவள�ய�டப்படா�..
சட்டப்�ர்வ கட்�ப்பா� இல்லாவ�ட்டால், என� பதி�கைள ேகா�வதற்�ம்
அ��வதற்�ம் எனக்� உ�ைம உண்�. தகவல்கைளப் பகிரக்��ய நபைர / நபர்கைள
என்னால் ப�ந்�ைரக்க ���ம்.
க�த்�: க�த்�த் ெத�வ�த்தல் மற்�ம் / அல்ல� �ைறப்பா� ெசய்வதற்கான உ�ைம
நான் ெபற்�க்ெகாண்ட, அல்ல� எனக்� வழங்கப்பட்ட ேசைவகைளப் பற்றி நான் ��ம்
வ�டயம் ெசவ�ம�த்�க் ேகட்கப்பட, மற்�ம் அ� பற்றி நான் க�த்�த் ெத�வ�க்க, அல்ல�
அ� ெதாடர்பாக �ைறப்பா� ெசய்ய எனக்� உ�ைம உண்�. என� �ைறப்பா�
�ைறயாக�ம், உடன�யாக�ம், ைகயாளப்பட�ம், �ைறப்பா� அள�த்ததன் வ�ைளவாக
நான் பழிவாங்கப்படாம�ம் இ�க்க எனக்� உ�ைம உண்�.
�ைறப்பா� அள�க்�ம்ேபா�, என்ைன ஆத�ப்பதற்�ம், என் சார்பாக வாதி�வதற்�ம், என�
வ��ப்பத்தின்ப� ஒ� ப�ரதிநிதிைய ைவத்தி�க்க எனக்� உ�ைம உண்�. ேமம்பா�கைள
உ�திப்ப�த்த, என� க�த்� மற்�ம் �ைறப்பா�கள் ெவள�ப்பைடயாக
நிர்வகிக்கப்ப�கின்றன.
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
Website: 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�)

அைழ�ங் கள்

(08) 8226 8666 அல்ல� 1800 232 007 (நாட்�ப்�ற ெதன்
அ�ஸ்திேரலிய தைர வழித் ெதாைலேபசி)

மின்னஞ்சல்
info@hcscc.sa.gov.au

வைலத்தளம்
hcscc.sa.gov.au

