
�ा� र सामुदाियक सेवा उजुरी आयु� 
तपाईकंो अिधकार जा�ुहोस् पचा�: [नेपाली/Nepali] 

आफ्नो अिधकार थाहा पाउनुहोस् 
दि�ण अ�� ेिलयामा �ा� र सामुदाियक सेवा उजुरी आयु� (Health 
and Community Services Complaints Commissioner )(HCSCC) 
को �ा� र सामुदाियक सेवा अिधकारको बडापत्रको एक िनद� िशका। 

HCSCC बडापत्रका बारेमा 

HCSCC बडापत्रले दि�ण अ�� ेिलयामा धेरैजसो �ा� र सामुदाियक सेवाह� प्रयोग गन� एवं र सेवा खो�े वा प्रयोग गन� 
���को तफ� बाट काय� गन� प�रवारका सद�, हेरचाहकता� तथा मनोनीत ���ह�को अिधकार तोक्छ। 

य�ा सेवाह�मा साव�जिनक, िनजी र गैर-सरकारी �ेत्रह� प्रदान ग�रने िविभ� �ा� र समुदाियक 
सेवाह� पछ� । 

HCSCC बडापत्रको प्रयोगः 

सेवाग्रही:  

• सेवाग्रहीह�ले �ा� वा सामुदाियक सेवा खो�ा वा प्रयोग गदा� उनीह�को अिधकारह� बु�को लािग म�त गन�।
• सेवा प्रदायकसँग गुनासो उठाउँदा –गुनासोको संचार गन� सहयोग गन�।

सेवा प्रदायकह�: 

• सेवाग्रहीह�लाई उनीह�को अिधकारको बारेमा जानकारी िदन।
• उजुरीलाई जवाफ िदँदा – गुनासोको पिहचान गन� र सरोकारको �ेत्र/ह�मा काय� गन�।
• सेवा सुधारह�का बारेमा सेवा प्रयोगकता�ह�सँग संल� �न।
• ���-के��त गुण�रीय सुधार उपकरणको �पमा।
• HCSCC बडापत्र अिधकार बमोिजम, उजुरी र ितनको समाधानमा ग�रएको काय�को बारेमा HCSCC लाई �रपोट�

िदन।

HCSCC ले गन� काय�ह�: 

• सेवाग्रहीह�को अिधकारको बारेमा जानकारी, िश�ा र स�ाह प्रदान गन�।
• HCSCC मा आएको गुनासोलाई सेवा प्रदायकले उिचत �वहार गरे िक गरेनन् िन��ल गन� ।
• सेवा सुधार गन� गुनासो प्रवृि� र प्रणालीगत मामलाह�को अनुगमन र �रपोट� गन�।

पाँच माग�िनद�शक िस�ा�ह� 

िविवधता: दि�ण अ�� ेिलयाको समाज िविभ� सं�ृित, आव�कता, मू� र जीवनशैलीका मािनसह� िमलेर बनेको छ र 
यसलाई मा� र स�ािनत बनाइनुपछ� । 

फोन 
(08) 7117 9313 वा 1800 232 007 (गर्ािमण एसए �ा�लाइन)

ईमेल 
info@hcscc.sa.gov.au 

वेबसाइट 
hcscc.sa.gov.au 

mailto:info@hcscc.sa.gov.au
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िनण�य गन� �मता: केही मािनसह�मा िबमारी, चोट, अपांगता वा िवकासको कारण िनण�य गन� अस�म �न सक्छ। अस�म 
अस्थायी वा स्थायी, आंिशक वा पूण� �न सक्छ। 

यिद एक ���को िनण�य िलने �मता छैन भने सेवा प्रदायकले सहायतापूण� िनण�य गन� �मता िदलाउनु पछ� । 

यिद एक ���को िनण�य गन� �मता छैन भने सेवा प्रदायकले सहमितको लािग हेरचाहकता� लगायत एक वैक��क 
िनण�यकता�को संल� गराउनु पछ�  वा �सलाई खो��पछ� । 

िनण�य �मता नभएका ���ह�लाई �ा� वा सामुदाियक सेवाह�को प्रावधानमा बेवा�ा ग�रनु �ँदैन। 

साझेदारी: सेवा प्रयोगकता�ह�, हेरचाहकता�ह� र प्रदायकह�बीचको साँचो साझेदारीले सुरि�त, उ� गुण�रका 
सेवाह� र सबैभ�ा राम्रो स�ािवत नितजाह�को प्रब��न गद�छ। यसको लािग सा�िभ�क जानकारी शेयर गन� र 
एकअक�लाई आदरको साथ �वहार गन� आव�क छ। 

प्रदायकको योगदान: �ा� र समुदाय सेवाह�को प्रदायकह� �ा� सेवा, क�ाण र ���ह�को भलाइमा 
उनीह�ले गरेको योगदानले िचिनन्छन्। 

अिधकार: कानूनी आदेश वा प्रिक्रयाह� रहेको ख�ामा केही अिधकारलाई असर पन� स�छ। 

आठ बडापत्र अिधकार 

प�ँच: �ा� र समुदाय सेवाह�मा प�ँचको अिधकार 

मेरो पिहचान भएका आव�कताह� पूरा गन� �ा� र सामुदाियक सेवामा प�ँच पाउने मेरो अिधकार छ। 

सुर�ा: दु�पयोगबाट सुरि�त रहने िअधकार 
मलाई दु�पयोग, वा दु�पयोगको जो�खमबाट सुरि�त रहने अिधकार छ, र मेरो कानुनी र मानव अिधकारह�को स�ान र 
िनि�त गन� अिधकार छ। मलाई भेदभाव र उ�ीडनबाट मु� सेवाह� प्रा� गन� अिधकार छ। 

गुण�र: उ� गुण�रका सेवाह�को अिधकार 

मलाई सुरि�त, भरपद�, स�ोिजत सेवाह� प्रा� गन� अिधकार छ जुन मेरो आव�कताको लािग उपयु� छन् र हेरचाह, 
सीप र यो�तासिहत प्रदान ग�रन्छन्। 

मैले प्रा� गरेका सेवाह�ले कानूनी, �ावसाियक, नैितक र अ� सा�िभ�क मापद�ह�को पालना गनु�पद�छ। म 
संल� कुनै पिन घटनाह� सुधार सुिनि�त गन�का लािग खु�ा�पमा �व�स्थत ग�रएका छन्। 

स�ान: स�ानका साथ �वहार पाउने अिधकार 

मसँग िश�ाचार, प्रित�ा र स�ानको �वहार पाउने अिधकार छ। मलाई ��ा सेवाह� प्रा� गन� अिधकार छ जसले मेरो 
सं�ृित, आस्था, मू� र ���गत िवशेषताह�को स�ान गद�छ। 
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सूचना: सूिचत �ने अिधकार 

मसँग सेवाह�, उपचार, िवक�ह� र लागतह�लाई मैले बु�े त�रकामा खुला, �� र यथासमयको संचार पाउने 
अिधकार छ। आव�क परेको बेला मैले एक स�म �ावसाियक दोभाषेको सेवा प्रा� गन� अिधकार छ। 

सहभािगता: सिक्रय�पमा भाग िलने अिधकार 

मलाई योजनाब� र प्रा� सेवाबारे िनण�य र छनौटमा पूण��पमा स��िलत �ने अिधकार छ। मलाई सहायता र वकालत गन� 
अिधकार छ तािक म सहभागी �न स�छु । मलाई अ� स्रोतह�बाट सुझाव वा जानकारी खो�े अिधकार छ। मसँग कु नै 
पिन समयमा मेरो सहमित िदने, रो�े वा िफता� िलने अिधकार छ। 

गोपनीयता: गोपनीयता र गो�ताको अिधकार 

मसँग मेरो गोपनीयतालाई आदर ग�रनुपन� र मेरो ���गत जानकारीलाई गो� र सुरि�त रा�खनुपन� अिधकार छ। 
जीवनमािथको ग�ीर खतरा कम गन� वा रो�, भलाई, वा सुर�ाको लािग वा कानून�ारा आव�क अवस्थामा खुलासा गनु� 
पन� ज�रत भएको अवस्थामा बाहेक मेरो बारेमा ���गत जानकारी मेरो सहमितिबना खुलासा गन� नपाउन सक्छ। 

मलाई मेरो रेकड� अनुरोध गन� र �समा प�ँच प्रा� गन� अिधकार छ, जबस� �हाँ कानुनी रोकावट भइरहेको  �ँदैन। म 
जानकारी बाड्न सिकने ��� / ह� लाई मनोनीत गन� स�छु । 

िट�णी: िट�णी गन� पाउने र / वा उजुरी गन� अिधकार 

मैले खोजेको वा मलाई उपल� गराइएको सेवाह�को बारेमा मेरो कु रा सुिनिदने, मैले िट�णी गन� वा गुनासो गन� 
अिधकार छ। मलाई मेरो गुनासोको राम्रोसँग र तु��ै काम �नुपन� अिधकार छ, र गुनासो गरेको प�रणाम��प 
कु नै प्रितशोधिबना गनु� पन�छ। 

गुनासो गदा� मेरो लािग सहायता गन� र वकालत गन� एक प्रितिनिध छनौटको अिधकार छ। मेरो प्रितिक्रया र 
गुनासोह� सुधार सुिनि�त गन�का लािग खु�ा�पमा �व�स्थत ग�रन्छन्। 

HCSCC सँग कु रा गन�ुहोस् 

फोन गनु�होस् : (08) 7117 9313 वा 1800 232 007 (गर्ािमण एसए �ा�लाइन) 
टेिलटाइपराइटर (TTY): 133 677 वा 1800 555 677 (ग्रािमण एसए �ा�लाइन)  

ईमेल: info@hcscc.sa.gov.au  
पत्राचार: PO Box 199, Rundle Mall SA 5000  
वेबसाइट: www.hcscc.sa.gov.au  
भटेन्ुहोस् : Ground Floor, 191 Pulteney Street, Adelaide SA 5000  
खुल्ने समय: सोमबार-शुक्रबार: िबहान ९ बजे दे�ख साँझ ५ बजेस� (शिनबार / आइतबार ब� रहनेछ) 
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