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उजुरी दिन मद्ित चादिन्छ?

यदद तपाईंसँग स्वास््य वा सामुदाययक सेवाको बारेमा गुनासो छ
भने तपाईंलाई हामी मद्दत गनेछौं।

उपभोक्ता पचाा: नेपाली/Nepali

दक्षिण अष्ट्र ेक्षियामा स्वास्थ्य समुदाय सेवाहरूको बारेमा तपाईं HCSCC मा उजुरी क्षदन सकु्नहुन्छ।

किन गुनासो गने?

उजुरीिे क्षनम्न अवसर उपिब्ध गराउछ:

• प्रक्षतक्षिया प्रदान गनन।

• तपाईंको क्षिन्ता समाधान गनन।

• सबैका िाक्षग सेवाहरू सुरक्षित र राम्रो बनाउन।

दक्षिण अस्ट्र ेक्षियामा स्वास्थ्य वा सामुदाक्षयक सेवाहरूको बारेमा जसिे पक्षन HCSCC मा गुनासो राख्न सक्दछ। जसै्त:

स्वास्थ्य सेवााः

• डाक्टर, नसन र अन्य पेशेवर स्वास्थ्यकमीहरू;

• अस्पताि र स्वास्थ्य केन्द्रहरू, मानक्षसक स्वास्थ्य सेवािगायत;

• वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवाहरू; र

• परामशन सेवाहरू।

•

सामुदाक्षयक सेवाहरू:

• NDIS िे पहुुँि नगने अपांग सेवाहरू।

सामान्यतया दुई वर्नपक्षहिेसम्म भएको कुनै मामिाको बारेमा गररएको गुनासोिाई HCSCC िे मद्दत गनन सक्छ। HCSCC िे कुनै सेवा 

समेक्षिएको छ क्षक छैन भने्न क्षनक्षित हुनुहुन्न भने कृपया हामीिाई सोध्नुहोस्।

मैले िसरी गुनासो गने?

िरण १

• पक्षहिे सेवा प्रदायकिाई गुनासो गनुनहोस्।

• समस्या देखा परेपक्षछ जक्षतसक्दो िाुँडो गुनासो गनुनहोस्।

• गुनासोिाई सुल्झाउन तपाईं के िाहनुहुन्छ भनेर सोचु्नहोस्।

• तपाईंको गुनासो माक्षि कारवाही हुुँदै गदान तपाईंिाई सेवा उपयोग गनन आवश्यक छ भने, तपाईंिाई के िाक्षहन्छ भनेर उनीहरूसुँग 

कुरा गनुनहोस्।

• सबै छिफि र पत्रहरूको रेकडन राख्नुहोस्।

तपाईंको गुनासोमा के हुुँदैछ भने्न तपाईंिाई िाहा क्षदनका िाक्षग सेवा प्रदायकिाई आग्रह गनुनहोस् - तपाईंिे ३० क्षदनक्षभत्र जवाफ पाएको 

हुनुपदनछ।

चरण २

यक्षद तपाईं सेवा प्रदायकसुँग आफ्नो गुनासो समाधान गनन सकु्न भएन भने कृपया HCSCC िाई सम्पकन  गनुनहोस्।

हामी:

• तपाईंको कुरा सुने्नछ ुँ;

• तपाईंिाई जानकारी क्षदनेछ ुँ र क्षवकिहरूको बारेमा कुरा गनेछ ुँ;

• तपाईंको गुनासोको उत्तर प्राप्त गराउन मद्दत गनेछ ुँ।
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स्वास््य र सामुदाययक सेवा उजुरी आयुक्त

त्यसपकि िे हुन्ि?

आयुक्तिे तपाईंको गुनासोिाई अगाक्षड बढाउने क्षनणनय गनन सक्छन्। HCSCC िे:

• स्वास्थ्य वा सामुदाक्षयक सेवाहरूको बारेमा गुनासो गने तपाईंको अक्षधकारिाई सहायता गदनछ;

• कसैको पि क्षिदैन र यो स्वतन्त्र छ;

• क्षन:शुल्क छ र कडाइका साि गोप्य रहन्छ;

• सुरिा र सेवाहरूको गुणस्तर सुधार गनन गुनासोको प्रयोग भएको सुक्षनक्षित गने कायन गदनछ। 

HCSCC िे गनन सकै्दन:

• आवास, खाद्यान्न समस्या, रोजगारी मामिाहरूमा वा अदाितको क्षनणनयसुँग सम्बल्पित गुनासोहरू सम्हालै्दैन।

• HCSCC िे यी गुनासोहरू सम्हाल्ने सम्बल्पित क्षनकायमा तपाईंिाई क्षसफाररस (ररफर) गने कोक्षशश गनेछ।

HCSCC िो बारेमा

स्वास्थ्य र सामुदाक्षयक सेवा उजुरी आयुक्त (Health and Community Services Complaints Commissioner) िे

तपाईंिाई दक्षिण अस्ट्र ेक्षियामा स्वास्थ्य र सामुदाक्षयक सेवाहरूको बारेमा तपाईंको गुनासो समाधान गनन मद्दत गनन सक्छ।

हामी स्वतन्त्र, क्षनष्पि, सावनजक्षनक क्षहतमा र क्षन: शुल्क कायन गदनछ ।ं

HCSCC सँग िुरा गनुुहोस्

फोन गनुनहोस्: (08) 7117 9313 वा 1800 232 007 (ग्राक्षमण एसए ल्याण्डिाइन)

िेक्षििाइपराइिर (TTY): 133 677 वा 1800 555 677 (ग्राक्षमण एसए ल्याण्डिाइन) 

ईमेि: info@hcscc.sa.gov.au

पत्रािार: PO Box 199, Rundle Mall SA 5000 

वेबसाइि: www.hcscc.sa.gov.au

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

खुल्ने समय: सोमबार-शुिबार: क्षबहान ९ बजे देल्पख साुँझ ५ बजेसम्म (शक्षनबार / आइतबार बन्द रहनेछ)

उपभोक्ता पचाा: नेपाली/Nepali
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