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ஒரு முழைப்பாடு ததாடர்பாக உதவி

ததழவயா? 
சுகாதாரம் அல்லது சமூகம் சார்ந்த சசவை ஒன்வைப் பற்றி உங்களிடம் ஒரு
முவைப்பாடு இருந்தால், உங்களுக்கு உதை நாங்கள் இங்சக இருக்கிசைாம்.

நுகர்தவார் ழகதயடு: Tamil / தமிழ்

தெற்குஆஸ்திரேலியாவில்உள்ளசுகாொே, சமூகரசவைகள்குறிெ்து HCSCC-யிடம் நீங்கள்
முவறப்பாடுதசய்யலாம்.

ஏன்முறைப்பாடுசெய்யவேண்டும்?

முவறப்பாடுஎன்பதுபின்ைருபவைக்கானஒருைாய்ப்பு:

• கருெ்துக்கவளைழங்குெல்
• உங்கள்கைவலகவளதீேெ்்ெல்
• ரசவைகவள, அவனைருக்கும் பாதுகாப்பானவையாகவும், சிறப்பானவையாகவும்ஆக்குெல்.

தெற்குஆஸ்திரேலியாவில்உள்ளசுகாொே, சமூகரசவைகள்குறிெ்து HCSCC-யிடம்எைரும்
முவறப்பாடுதசய்யலாம், உொேணமாக:

சுகாொேரசவைகள்:

• மருெ்துைேக்ள், ொதியேக்ள், மற்றும்பிறசுகாொேைல்லுநேக்ள்;

• மருெ்துைமவனகள், மற்றும்மனநலரசவைகள்உள்ளிட்டசுகாொேவமயங்கள்;

• மாற்றுசுகாொே ரசவைகள்; மற்றும்
• ஆரலாசவனரசவைகள்.

சமூகரசவைகள்:

• NDIS-ஆல்உள்ளடக்கப்படாெஊனமுற்ரறாே் ரசவைகள்.

தபாதுைாக, இேண்டுஆண்டுகளுக்குள்இடம்தபற்றஒருவிடயெ்வெப்பற்றியமுவறப்பாடு
தொடேப்ாகHCSCC-ஆல்உெைமுடியும். HCSCC-ஆல்ஒருரசவைஉள்ளடக்கப்படட்ுள்ளொ
என்பதுஉங்களுக்குெ் தெேியாவிட்டால், ெயவுதசய்துஎங்களிடம் ரகளுங்கள்.

நான்எப்படிமுறைப்பாடுசெய்ேது?
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• முெலில், குறிப்பிட்ட ரசவையிடம்முவறப்பாடுதசய்யுங்கள்.

• ஒருபிேசச்ிவனஏற்பட்டவுடன்விவேவில்முவறப்பாடுதசய்யுங்கள்.

• விடயங்கள்சீோகஎன்னசேி தசய்யப்படரைண்டும்என்று நீங்கள்விரும்புகிறீேக்ள் என்பது
பற்றிச்சிந்தியுங்கள்.

• உங்களதுமுவறப்பாடுவகயாளப்படும்ரபாது நீங்கள்அச்ரசவைவயப்பயன்படுெ்ெ
ரைண்டியிருந்ொல், உங்களுக்குஎன்னரெவைஎன்பவெப்பற்றிஅைேக்ளுடன் ரபசுங்கள்.

• அவனெ்துக் கலந்துவேயாடல்களினதும் மற்றும்கடிெங்களினதும் பதிவுகவள
வைெ்திருங்கள்.

• உங்கள்முவறப்பாடுதொடேப்ாகஎன்னநடக்கிறதுஎன்பவெஉங்களுக்குெ்
தெேிவிக்குமாறுஅச்ரசவைவயக்ரகளுங்கள் -உங்களுக்கு 30 நாடக்ளுக்குள் ஒரு
பதில்கிவடக்க ரைண்டும்.
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குறிப்பிட்ட சசவையுடனான உங்கள் முவைப்பாட்வட தீர்க்க முடியாவிட்டால், தயவுசசய்து HCSCC-ஐ சதாடர்பு சகாள்ளவும்.

நாங்கள் பின்ைருபைற்வைச் சசய்சைாம்:

• சசவிமடுப்சபாம்;

• உங்களுக்குத் தகைல்கவள ைழங்குசைாம், மற்றும் விருப்பத் சதரிவுகவளப் பற்றி சபசுசைாம்;

• உங்கள் முவைப்பாட்டிற்குரிய பதில்கவளப் சபை உதவுசைாம்.

அடுத்தது என்ன?

உங்கள் முவைப்பாட்வட சமற்சகாண்டு எடுத்துச்சசல்ல

ஆவையாளர் முடிவு சசய்யலாம். HCSCC பின்ைருபைற்வைச்

சசய்கிைது:

• சுகாதாரம் அல்லது சமூகம் சதாடர்பான சசவைகள் குறித்து முவைப்பாடு சசய்ைதற்கான உங்கள் உரிவமவய ஆதரிக்கிைது;

• சுயாதீனமானது மற்றும் பக்கச்சார்பற்ைது;

• இலைசமானது மற்றும் கண்டிப்பாக இரகசியத்தன்வம உவடயது;

• சசவைகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் தரத்வத சமம்படுத்துைதற்கு முவைப்பாடுகள்

பயன்படுத்தப்படுைவத உறுதி சசய்ய பணியாற்றுகிைது. HCSCC-ஆல் கீசழ குறிப்பிட்டுள்ளவத சசய்ய முடியாது:

• வீட்டுைசதி, உைவுப் பிரச்சிவனகள், சைவலைாய்ப்பு பிரச்சிவனகள், அல்லது நீதிமன்ை முடிவுகள் குறித்த

முவைப்பாடுகவள வகயாளுதல். 

• இந்த மாதிரியான முவைப்பாடுகவள சமாளிக்கக்கூடிய ஒருைரிடம் உங்கவள பரிந்துவர சசய்ய HCSCC முயற்சிக்கும்.

HCSCC-ழயப் பற்றி

சதற்கு ஆஸ்திசரலியாவில் உள்ள சுகாதாரம் மற்றும் சமூகம் சார்ந்த சசவைகள் குறித்த உங்கள் முவைப்பாடு சதாடர்பாக, 

சுகாதார மற்றும் சமூக சசவைகள் முவைப்பாட்டு ஆவையரால் உங்களுக்கு உதை முடியும்.

நாங்கள் தன்னிச்வசயாகவும், பாரபட்சமின்றியும், சபாது நலனுக்காக இலைசமாகவும் சசயற்படுகிசைாம்.

HCSCC-யுடன் தபசுங்கள்

அவழயுங்கள்: (08) 7117 9313 அல்லது 1800 232 007 (Country SA Landline)

Teletypewriter (சதாவலத்தட்டச்சுப்சபாறி) (TTY): 133 677 அல்லது 1800 555 677 (Country SA Landline) மின்னஞ்சல்: 

info@hcscc.sa.gov.au
எழுத்து மூலம்: PO Box 199, Rundle Mall SA 5000 

ைவலத்தளம்: www.hcscc.sa.gov.au

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

அலுைலக சநரம்: திங்கள்-சைள்ளி: மு.ப.9 முதல் பி.ப.5 ைவர (சனி/ ஞாயிறு: மூடப்பட்டுள்ளது)
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