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:مافەكانت بزانە
دەسەاڵتىڕێبەر بۆ سكااڵكانى خزمەتگوزاريەكانى تەندروستى و كۆمەڵگە 

لەمافەكانى خزمەتگوزاريەكانى تەندروستى و كۆمەڵگە دەستورى  HCSCC

.باشوورى ئوستوڕاليا
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HCSCCسەبارەت بە دەستورى 

ى مافەكانى ئەو خەڵكانە دەخاتە ڕوو كە زۆربەى خزمەتگوزاريەكانى تەندروستى و كۆمەڵگە بەكاردەهێنن لە باشوور HCSCCدەستورى

كەى دەوێ ئوستوڕاليا، هەروها بەكارە دێنن بۆ ئەندامانى خێزان و سەرپەرشتيار هەروها ئەو پاڵێوراوەى كە لە جياتى كەسێك  دەكات كە خزمەت

.يان بەكاردێنێت

لە كرتى گشت و تايبەت و نا حكومىگەخزمەتگوزاريەكان پێكدێت لە مەودايەكى فراوانى خزمەتگوزاريەكانى تەندروستى و كۆمەڵ

:بەكاردێت لە اليەن HCSCCدەستورى 

:بەكارهێنەرەكان

.ۆمەڵگەبۆ يارمەتى دانى خەڵك بۆ ئەوەى لە مافەكانيان تێبگەن لە كاتى بەكارهێنان يان خواستنى خزمەتگوزارى تەندروستى و ك•

بۆ يارمەتيدانە لە گفتوگۆكردنى كێشەكان-سكااڵيەك بەرز دەكرێتەوە دژ بە دابينكەرى خزمەتگوزارىكاتێك•

دابينكەرەكانى خزمەتگوزارى

.بۆ ئاگاداركردنەوەى بەكارهێنەران سەبارەت بە مافەكانيان•

.بۆ دەستنيشان كردن و كاركردن لەسەر شوێنى كێشەكە-لەكاتى وەاڵمدانەوەى سكااڵ•

.بۆ بەردەوام بوون لەگەڵ بەكارهێنەرانى خزمەتگوزارى سەبارەت بە باشكردنى خزمەتەكە•

.وەك ئامرازێكى باشكردنى كواڵيتى چەقى كەسى•

HCSCCسەبارەت بە سكااڵكان هەروها پێهەڵسان بۆ وەاڵمدانەوەيان بەستراوەتەوە بە مافەكانى دەستورى   HCSCCڕاپۆرتكردن بۆ•

HCSCCكە

.بۆ دەستەبەركردنى زانيارى، فێركردن، هەروها ئامۆژگارى سەبارەت بە مافەكانى بەكارهێنەرەكان•

.بۆ بەڕياردان لەسەر ئەوەى ئايا دابينكەرى خزمەتگوزارى وەك پێويست كارى كردوەHCSCCكاتێك كە سكااڵيەك دەكرێت لە •

.بۆ چاودێريكردن و ڕاپۆرتكردنى ئاراستەى سكااڵكە و گرفتەكانى سيستەمى بۆ چاككردنى خزمەتگوزاريەكان•

پێنچ بنەماى ڕێبەرى

يان بۆيە ئەوە كۆمەڵگەى باشوورى ئوستوڕاليا پێكدێت لە خەڵكانى جياواز لە كەلتورەكان، پێداويستيەكان، بەهاكان و ڕێگاكانى ژ: هەمەجۆرى

دەبێت بناسرێت و رێزى لێبگيرێت 
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ەك هەندێ خەڵك لەوانەيە تواناى دروست كردنى بڕيارى كەمبێت لەبەر نەخۆشى، بريندارى، پەكەوتەيى يان ي:توانستى دروستكردنى بريار

.كەمبونى توانست لەوانەيە كاتى بێت يان هەميشيى بێت، بەشەك بێت يان بە تەواوى بێت. لەوانە گەشەى كردبێت

دروستكردرنى ئەگەر كەسێك كەمى لە توانستى دروستكردنى بڕيارى هەبوو ئەوە دابينكەرى خزمەتگوزارى دەبێت توانابەخش و پشتگيرى

.برياربێت

ێگرى ئەگەر كەسێك كەمى لە توانستى دروستكردنى بڕيار هەبوو ئەوە دابينكەرى خزمەتگوزارى دەبێت بەشداربێت يان ڕەزامەندى ج

.  بڕياردەر وەربگرێت بە سەرپرشتارەوە

ئەو كەسانەى كە كەمى توانستى برياردانيان هەيە نابێت زەرەرمەندبێت لە پێدانى خزمەتگوزاريەكانى تەندروستى و كۆمەڵگە

وە، هاوبەشى ڕەسەن لە نێوان بەكارهێنەرانى خزمەتگوزارى، سەرپەريشتيارەكان هەروها دابينكەرەكان ئەم شتانە بەرزدەكاتە: هاوبەشى

ويستى بە ئەمە پێويستى بە گۆڕينەوەى زانياريە پەيوەندارەكانە و پێ. سەالمەت و خزمەتگوزارى كواليتى بەرز و باشترين دەرئەنجامەكان

.  ڕێزگرتنە لە مامەڵەكردن لەگەڵ يەكتردا

ندروستى و دابينكەرەكانى خزمەتگوزاريەكانى تەندروستى كۆمەڵگە دەناسرێن بە بەشداريكردنيان لە چاودێرى تە: هاوبەشكردنى دابينكەر

.باشبوون و خۆشگوزەرانى كەسەكان

هەندێ لە مافەكان دەكرێت كارتێكراوبن كاتێك كە فەرمانە ياسايەكان يان پڕۆسەكان لە كاركردن دان: دەسەاڵتى ڕێگەپێدراو

مافى دەستوريىهەشت 

ماف بۆ بەردەستبوونى خزمەتگوزاريەكانى تەندروستى و كۆمەڵگە: بەردەست

من مافى بەكارهێنانى خزمەتگوزاريەكانى تەندروستى و كۆمەڵگەم هەيە كە دەگونجێ لەگەڵ پێداويستيە دياريكراوەكان

ماف بۆ سەالمەتى لە ئازاردان: سەالمەتى

من . كرێتييم ڕێز لێگيراوبێت و پشتگيرى بۆمن مافم هەيە كە سەالمەتبم لە ئازاردان، يان مەترسى ئازاردان، هەروها مافەكانى ياسايى و مر

.مافم هەيە كە خزمەتگوزاريەكان وەربگرم دوور لە جياكارى و بێزاركردن

ماف بۆ خزمەتگوزاريەكانى كواليتى بەرز: كواليتى

دان و من مافم هەيە كە خزمەتگوزارى سەالمەت و باوەڕپێكراو و ڕێكخراو وەربگرم كە شياوبێت لەگەڵ پێداويستيەكانم هەروها بە بايەخ

.  كارامەيى و توانستەوە دەستەبەركرابێت

.  نى تربێتئەو خزمەتگوزاريانەى من وەريدەگرم دەبێت بە گوێرەى ستاندەرەكانى ياسا و پيشەيى و ڕەوشتى و هەروها ستاندارە پەيوەستەكا

.هەر ڕووداوێك كە من تێدا بەشداربم دەبێت بە كراوەيى مامەڵەى لەگەڵ بكرێت بۆ دڵنيابوون لە چاككردنى
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ماف بۆ مامەڵەكردن بەڕێزەوە: ڕێزگرتن

من مافم هەيە كە ئەو خزمەتگوزاريانە وەربگرم كە ڕێز لە . ڕووى خۆش و شكۆ و ڕێزەوە مامەڵەم لەگەڵ بكرێتبەمن مافم هەيە كە 

.  كەلتورەكەم و بەهاكانم و كەسايەتم دەگرێت

ماف بۆ وەرگرتنى زانيارى: زانيارى

كان بە من مافم هەيە كە بە كراوەيى وڕوونى و ماوەيى پەيوەنديم هەبێت سەبارەت بە خزمەتگوزاريەكان و چارەسەركرن و بژاردەكان و تێچوە

.شێوەيەك كە لێيان تێبگەم

ماف بۆ بەشداريكردنى چااڵكانە: بەشداريكردن

ە من مافم هەيە ك. من مافم هەيە كە بەتەواوى بەشداربم لە بڕيارەكان و بژاردەكان سەبارەت بەو خزمەتگوزاريانەى كە هەيە و وەريدەگرم

افم هەيە لە من م. من مافم هەيە كە ئامۆژگارى يان زانيارى وەربگرم لە سەرچاوەكانى تر. پشتگيرى و اليەنگر بم بۆ ئەوەى بتوانم بەشداربم

.  هەر كاتێكدا ڕەزامەندى بدەم يان نەدەم يان بكشێنمەوە

ماف بۆ پەنهانى و نهێنى: پەنهانى

نەكرێت بەبێ زانيارى كەسيم لەوانەيە ئاشكرا. من مافم هەيە كە نهێنيەكانم ڕێزيان لێبگيرێت هەروها زانيارى كەسيم پارێزراو و نهێنى بێت

وونم يان ڕەزامەندى خۆم، مەگەر ئاشكراكردنەكە يێويستبێت بۆ كەمكردنەوەى يان قەدەغەكردنى هەڕەشەى مەترسيدار لەسەر ژيانم يان باشب

.  سەالمەتيم يان بەياسا داواكرابێت

نيارى لەگەڵ من دەتوانم كەسێك دابنێم كە زا. من مافم هەيە كە داواى يان بەدەست هێنانى تۆمارم بكەم، تەنها ئەگەر بە ياسا سنووردار نەكرابێت

.هاوبەش بكەم

ماف بۆ سەرنج يان سكااڵ: سەرنج

ااڵكەم بە من مافم هەيە كە سك. من مافم هەيە كە گوێم بۆ بگيرێت و سەرنجم هەبێت، يان سكااڵ بكەم لەو خزمەتگوزاريانەى بۆم فەراهەمكراوە

.شێوەيەكى گونجاو و دەستبەجێ مامەڵەى لەگەڵ بكرێت، هەروها بەبێ سزادان لە دەرئەنجامى ئەوەى كە سكااڵم كرديە

راوەيى ڕاوبۆچوون و سكااڵكانم بە ك. من مافم هەيە كە بە بژاردەى خۆم نوێنەرێك دابنێم بۆ پشتگيرى و اليەنگريم لەكاتى سكااڵ كردن

.    بەڕێوەببرێن بۆ دەستەبەركردنى چاكبوون

بكەHCSCCقسە لەگەڵ 

( هێڵى ئەرزى واڵتى)٠٠۷٢۳٢۱٨٠٠يان ( ٠٨)۳۱۳۹۷۱۱۷): پەىوەندى

(هێڵى ئەرزى واڵتى)٦۷۷٥٥٥۱٨٠٠يان ۱۳۳٦۷۷: 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 ۹: هەينى-دووشم: كاتژمێرەكانى كردنەوە
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