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از حقوق خود آگاه باشید
شکاياتمنشور حقوق خدمات بهداشتی و عمومی مأمور هيئت رسيدگی به راهنمای 

(HCSCC)در استراليای جنوبی  بهداشتی و عمومی خدمات 

Farsi  فارسی : راهنمای مصرف کنندهدفترچه/

HCSCCمنشوردرباره

اين،و.ميسازدمشخصنمايند،میاستفادهعمومیوبهداشتیخدماتازجنوبی،استراليایدرکهراافرادیحقوق،HCSCCمنشور

.ميباشدکنند،میعملمتقاضیشخصازنمايندگیبهکهوکسانیمراقبينخانواده،اعضایدربرگيرنده

.اين خدمات در برگيرنده طيف وسيعی از خدمات بهداشتی و عمومی در بخش های دولتی وغير دولتی ميباشد

:، توسطHCSCCاستفاده از منشور 

(  استفاده کنندگان)مصرف کنندگان

:خدمات

آنبرای کمک به افراد، جهت آشنايی با حقوق خود، چه زمان تقاضا برا ی دريافت خدمات بهداشتی و عمومی و چه زمان استفاده از•

جهت ابراز دغدغه ها-هنگام مطرح کردن شکايت به سازمان ارائه دهنده خدمات •

:ارائه دهندگان خدمات

در خصوص حق وحقوقشانبه مصرف کنندگان جهت اطالع رسانی •

جهت شناسايی و اقدام الزم به منظور رفع دغدغه–هنگام پاسخگويی به يک شکايت •

جهت تعامل با مصرف کنندگان خدمات به منظور ارتقای کيفيت •

محور-بعنوان يک ابزار بهبود کيفيت خدمات فرد•

HCSCCبر اساس منشور حقوقی  HCSCC، به جهت گزارش شکايت و اقدامات اخذ شده برای پاسخگويی•

:(HCSCC)مأمور رسيدگی به شکايات خدمات بهداشتی و عمومی 

جهت اطالع رسانی، ارائه آموزش و مشورت درباره حقوق مصرف کنندگان •

.ميگردد HCSCCه بودن عملکرد ارائه دهنده خدمات، زمانی که شکايتی تسليم ج  تشخيص مو•

جهت گزارش و نظارت بر روند شکايت و مشکالت سيستمی به منظور ارتقای کيفيت خدمات•

اصول پنجگانه راهنما

رسميتبامربايداينواستزندگیمتفاوتروشهایوارزشها،نيازهاها،فرهنگباافرادیازمتشکلجنوبیاستراليایجامعه:تنوع

.گيردقراراحترامموردوشدهشناخته
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درظرفيتاختاللدچاررشد،اختاللياو(ذهنیياسمیج)ناتوانیصدمه،بيماری،دليلبهافرادبعضیاستممکن:گيریتصميمظرفيت

.باشدکلیياوجزيی،دايمیياموقتیاستممکنگيری،تصميمظرفيتدراختاللاين.شوندگيریتصميم

راپشتيبانیومساعدتباگيریتصميمامکانبايدخدماتدهندهارائهسازماناست،گيریتصميمظرفيتدراختاللدچارفردیدرصورتيکه

.سازدفراهماوبرای

ازيرنده،گتصميمجايگزينفردرضايتوهمراهیبايدخدمات،دهندهارائهسازماناست،گيریتصميمظرفيتدراختاللدچارفردیاگر

.نمايدکسبراکنندهمراقبتشخصجمله

.شوندمحرومعمومیوبهداشتیخدماتدريافتازنبايدهستند،گيریتصميمظرفيتدراختاللدچارکهافرادی

ويفيتکباوايمنخدماتترويجباعثخدماتدهندگانارائهومراقبين،خدماتکنندگانمصرفميانحقيقیمشارکتيکوجود:مشارکت

.استمتقابلرفتارمحترمانهومرتبطاطالعاتگذاریاشتراکبهمستلزمامراين.شدخواهدممکننتايجبهترينکسب

بهداشتی،هایمراقبتامردرعمومی،وبهداشتیخدماتدهندگانارائههمکاریومساعدت:خدماتدهندگانارايهمساعدتوهمکاری

.ميشودشناختهبرسميتافراد،رفاهوسالمت

.گيرندقرارتاثيرتحتموجود،قانونیروندواحکامبدليلاستممکنافرادحقوقازبرخی:اختيارات

:حقوق هشتگانه منشور

عمومیوبهداشتیخدماتبهدسترسیحق:دسترسی

.دارمراميسازدبرآوردهرامنشده  شناختهنيازهایکهعمومی،وبهداشتیخدماتبهدسترسیحقمن

بدرفتاریازبودنايمنحق:ايمنی

بدون،خدماتدريافتحقمن.گرددرعايتوگرفتهقراراحترامموردانسانيم،وقانونیحقوقوباشماماندربدرفتاریازتادارمحقمن

.دارمراآزاروتبعيضهرگونه

کيفيتباخدماتدريافتحق:کيفيت

زمالکيفيتومهارتباوصحيح،طرزبهوبودهمننيازهایبرمنطبقکهدارم،رااعتمادقابلوهماهنگايمن،خدماتدريافتحقمن

.گرددارايه

.باشدمربوطهاستانداردهایسايرباومنطبقاخالقیای،حرفهقانونی،ميبايستیمن،دريافتیخدمات

.گرددمديريتعلنیوشفافطوربهميباستی،منبهمربوطاتفاقگونههرکيفيت،ارتقایازاطمينانحصولجهت

Farsi  فارسی : راهنمای مصرف کنندهدفترچه/
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محترمانهبرخوردحق:احترام

ياتخصوصوارزشهاباورها،فرهنگ،کهدارمراخدماتیدريافتحقمن.گرددرفتاروقارباومود بانهمحترمانه،منباکهدارمحقمن

.ميشماردمحترمرامنشخصی

آگاهیحق:اطالعات

رميسبرايمآندرککهایگونههبها،وهزينهدرمانیهایگزينهخدمات،مورددرشفافوبموقعتماسبرقراریوارتباطايجادحقمن

.دارمراایحرفهکارآمدمترجميکازاستفادهحقمننياز،صورتدر.دارمراباشد،

فعاالنهمشارکتحق:مشارکت

قحمن.نمايممشارکتدريافتی،وشدهريزیطرحخدماتبهمربوطهایگزينهوگيريهاتصميمرونددرکامل،بطورتادارمحقمن

ياحفظابراز،حقمن.دارمراديگریمنابعازاطالعاتکسبومشورتحقمن.دارمرامشارکتجهتالزمپشتيبانیوحمايتدريافت

.دارمراخودموافقتورضايتگيریبازپس

حق حفظ حريم خصوصی و محرمانه: حريم خصوصی

منشخصیاطالعات.شودداشتههانگمحرمانهمنشخصیواطالعاتشدهگذاشتهاحتراممنخصوصیحريمبهکهدارمراحقاينمن

نسبتدیجتهديديکازپيشگيریياوکاهشمنظوربهکه،زمانیياوميکندملزمقانونکهمواردیدرمگرنگردد،فاشمنرضايتبدون

.داردوجودالزاماينشخصی،جانياوايمنیسالمت،به

ميتوانممن.باشدداشتهوجودقانونیمحدوديتکهمواردیدرمگردارم،راخودپروندهوسوابقبهدسترسیودرخواستحقمن

.گذاشتدرميانآنها/اوبارامنشخصیاطالعاتبتوانکهنمايممعرفیرااشخاصی/شخص

حق اظهار نظر و يا طرح شکايت:نظرات

اسرعردوصحيحشکايتم،بهکهدارمراحقاين.کنمشکايتطرحياوابرازعقيدهدريافتی،ياوتقاضاموردخدماتدربارهدارمحقمن

.شودرسيدگی،شکايتطرحازناشیعواقببابتنگرانیبدونووقت

قایارتازاطمينانکسبجهت.نمايممشخصپشتيبانیوکمکدريافتجهترانظرمموردنمايندهشکايت،طرحزماندرکهدارمحقمن

.ميشوندمديريتشفافوواضحبطورمنشکايتونظراتنقطهکيفيت،

HCSCCتماس با 

(مناطق برون شهری)۰۰۷۲۳۲۱۸۰۰و ( ۰۸)۳۱۳۹۷۱۱۷: تماس تلفنی

(مناطق برون شهری)۶۷۷۵۵۵۱۸۰۰و ۶۷۷۱۳۳(: TTY)دورنگار 

info@hcscc.sa.gov.au: ايميل

PO Box 199, Rundle Mall SA 5000: آدرس پستی

www.hcscc.sa.gov.au: تارنما

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

(ميباشدتعطيليکشنبهوشنبهروزهای)ظهرازبعد۵تاصبح۹ازجمعهتادوشنبه:کارساعات
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