
نوێنەرايەتى سكااڵكردنى خزمەتگوزاريەكانى تەندروستى كۆمەڵگە

تەلەفۆن
(SA (٠٨ )هێڵى ئەرزى الدێى )٠٠٧٢٣٢١٨٠٠يان ٣١٣٩٧١١٧

ئيمەيڵ
info@hcscc.sa.gov.au

پێگەى
hcscc.sa.gov.au

پێويستت بە يارمىتيە بۆ سكااڵ كردن؟
ئەگەر سكااڵت هەيە دەربارەى تەندروستى يان خزمەتگوزارى كۆمەڵگە، ئەوە 

.ئێمە لێرەين بۆ يارمەتيت

ناميلكەى بەكارهێنەر:  Kurdish/کوردی 

.دەربارەى خزمەتگوزاريەكانى تەندروستى كۆمەڵگە لە باشورى ئوستوڕالياHCSCCدەتوانيت سكااڵ بكەيت لە 

بۆ سكااڵ دەكەيت؟

:سكااڵكان دەرفەتێكە بۆ

.بەدەستهێنانى ڕوبۆچوون•

.چارەسەركردنى كێشەكەت•

.بۆ ئەوەى خزمەتگوزاريەكان سەالمەتر و باشتربكرێن بۆ هەموو كەسێك•

:هەموو كەسێك دەتوانێت سكااڵ بكات دەربارەى خزمەتگوزاريەكانى تەندروستى كۆمەڵگە لە باشورى ئوستوڕاليا، بۆ نموونە

:خزمەتگوزاريەكانى تەندورستى

.دكتۆرەكان، پەرستارەكان، هەروها پيشەگەرە تەندروستيەكانى تر•

.نەخۆشخانەكان و سەنتەرەكانى تەندروستى، هەروها خزمەتگوزاريەكانى تەندروستى ئەقلى•

خزمەتگوزاريەكانى تەندروستى جێگرى، هەروها•

.خزمەتگوزاريەكانى ڕاوێژيى•

:خزمەتگوزاريەكانى كۆمەڵگە

•NDISخزمەتگوزاريەكانى بێتوانايى ناگرێتەوە

دەتوانێت يارمەتيت بدات لە سكااڵكردن دەربارەى شتێك كە ڕوويداوە هەتا دوو ساڵى ڕابردوو HCSCCبەگشتى 

. HCSCCتكايە پرسيارمان لێبكە ئەگەر دڵنيا نەبوى لەوەى كە خزمەتگوزاريەك دەيگرێتەوە لەاليەن 

چۆن سكااڵ بكەم؟

١پلەى 

.يەكەم جار سكااڵ لە خزمەتگوزاريەكە بكە•

.دوواى ڕوودانى گرفتێك ڕاستەوخۆ سكااڵ بكە•

.بير لەوەبكەرەوە كە دەتەوێت چ شتێك بكرێت بۆ ئەوەى كێشەكە باشبێتەوە•

وشتەى كە ئەگەر دەتەوێ خزمەتگوزاريەك بەكاربێنيت لەكاتێكدا كە سكااڵكەت چارەسەردەكرێت، ئەوە قسەيان لەگەڵ بكە سەبارەت بە•

.پێويستت پێيە

.تۆمارى گشت گفتوگۆ و نامەكان بپارێزە الى خۆت•

.ڕۆژ وەاڵم بۆ سكااڵكەت وەرگريت٣٠دەبێت لە ماوەى -پرسيار لە خزمەتگوزارەكە بكە كە پێت بڵێ سكااڵكەت بە كوێ گەيشتوە

٢پلەى 

.بكەHCSCCئەگەر سكااڵكەت لە خزمەتگوزارى چارەسەرنەبوو، تكايە پەيوەندى بە 

:ئەوە ئێمە

.گوێدەگرين•

.زانياريت پێدەدەين و قسەت لەگەڵ دەكەين سەبارەت بە بژاردەكان•

.يارمەتيت دەدەين بۆ وەرگرتنى وەاڵم بۆ سكااڵكەت•
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پاشان چيدەبێت؟

.لەوانەيە نوێنەرايەتى سكااڵكەت بەرەو سەروتر ببات

HCSCCئەمانە دەكات  :

.پشتگيرى مافت دەكات بۆ سكااڵكردن سەبارەت بە خزمەتگوزاريەكانى تەندروستى و كۆمەڵگە•

.و اليەنگرى هيچ اليەك ناكاتسەربەخۆيە •

.بەرامبەرەو زۆر نهێنيەبێ•

.كاردەكات بۆ دڵنيابوون لەوەى كە سكااڵكان بەكارهاتووە بۆ باشكردنى سەالمەتى و كواڵيتى خزمەتگوزاريەكان•

HCSCC ئەمانە بكاتناتوانێت:

.كاركردن لە سكااڵكردن سەبارەت بە خانوو، گرفتى خواردن، گرفتەكانى دامەزراندن يان بڕيارەكانى دادگا•

•HCSCC هەوڵ دەدات بتنێرێت بۆ الى كەسێك كە بتوانێت كار لەسەر ئەم سكااڵنە بكات.

HCSCCسەبارەت بە 

تەندروستى و نوێنەرايەتى خزمەتگوزاريەكانى تەندروستى و كۆمەڵگە دەتوانێت يارمەتيت بدات لە سكااڵكەت سەبارەت بە خزمەتگوزاريەكانى

.كۆمەڵگە لە باشوورى ئوستوڕاليا

.   ئێمە بەسەربەخۆيي و بێاليەنانە، كاردەكەين بە خۆڕايي لە بەرژەوەندى خەڵك

بكەHCSCCقسە لەگەڵ 

(  هێڵى ئەرزى واڵتى)٠٠٧٢٣٢١٨٠٠يان ( ٠٨)٣١٣٩٧١١٧): پەىوەندى

(هێڵى ئەرزى واڵتى)٦٧٧٥٥٥١٨٠٠يان ١٣٣٦٧٧: بروسكە

info@hcscc.sa.gov.au:ئيمەيڵ

PO Box 199, Rundle Mall SA 5000: بنوسە

www.hcscc.sa.gov.au: پێگە : بنوسە

Ground Floor, 191 Pulteney Street, Adelaide, SA, 5000 : سەردانكە

(داخراوە: يەكشەمە/شەمە)ى ئێوارە ٥ى بەيانى تاكو ٩: هەينى-دووشم: كاتژمێرەكانى كردنەوە

ناميلكەى بەكارهێنەر:  Kurdish/کوردی 
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