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ਆਪਣੇ ਹਾੱ ਕ ਜ ਣੋ
ਿਾਊਥ ਔਿਟ੍ਰੇਸਿਆ ਸਵਖੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿੇਵਾਵਾਂ ਿੇ ਹੱਕਾਂ ਿਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਿੇਵਾਵਾਂ ਸਿਕਾਇਤ ਕਸਿਿਨਰ (HCSCC) ਿੇ ਘੋਿਨਾਪੱਤਰ (ਚਾਰਟ੍ਰ) 

ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਿਾਰਗਿਰਿਕ (ਗਾਈਡ)।

ਆਪਣੇ ਹਾੱ ਕ ਜ ਣੋ ਕਕਤ ਬਚ : ਪੰਜ ਬੀ / Punjabi

HCSCC ਘੋਸ਼ਨ ਪਾੱ ਤਰ (ਚ ਰਟਰ) ਬ ਰੇ

HCSCC ਚਾਰਟ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਿੋਕਾਂ ਿੇ ਹੱਕਾਂ ਿਾ ਉਿੇਖ ਕਰਿਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕ ਿਾਊਥ ਔਿਟ੍ਰੇਸਿਆ ਸਵੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਅਤੇ 
ਭਾਇਚਰਕ ਿੇਵਾਵਾਂ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰ ਿੇ ਿੈਂਬਰਾਂ, ਿੰਭਾਿ ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਿਜ਼ਿਾਂ ਿੇ ਿਈ ਜੋ ਸਕ ਉਿ 
ਸਵਅਕਤੀ ਿੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੰਿ ਕਰਿੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕ ਿੇਵਾ ਿੀ ਭਾਿ ਸਵੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਿੇਵਾ ਿਾ ਇਿਤਿਾਿ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ 

ਿੇਵਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਿਾਿਿ ਹਨ ਜਨਤਕ, ਸਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਿਰਕਾਰੀ ਿੈਕਟ੍ਰ ਿੀਆਂ ਸਵਿਾਿ ਿਰਣੇੀ ਿੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਿੇਵਾਵਾਂ 

HCSCC ਚਾਰਟ੍ਰ ਇਿਤਿਾਿ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ: ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਿੋਂ:
• ਸਕਿੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿੇਵਾ ਿੀ ਭਾਿ ਜਾਂ ਇਿਤਿਾਿ ਕਰਨ ਿੇ ਵਕਤ, ਿੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਹੱਕਾਂ ਨ ੰ  ਿਿਝਣ ਸਵੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਿੀ 

ਿਿਿ ਕਰਨ ਿਈ 
• ਸਕਿੇ ਿੇਵਾ ਪਰਿਾਨਕਰਤਾ ਕੋਿ ਕੋਈ ਸਿਕਾਇਤ ਿਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਿੇ - ਸਚੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਿਬਾਤ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਿਿਿ ਕਰਨ ਿੇ ਿਈ 

ਿੇਵਾ ਪਰਿਾਨਕਾਰਤਾਵਾਂ ਵੱਿੋਂ ;

• ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਿ ਸਚਤ ਕਰਨਾ 
• ਸਕਿੇ ਸਿਕਾਇਤ ਿੀ ਜਵਾਬਿੇਹੀ ਕਰਨ ਵੇਿੇ - ਸਚੰਤਾ ਿੇ ਸਵਸਿਆਂ ਿੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਿੇ ਿਈ 
• ਿੇਵਾ ਿੇ ਇਿਤਿਾਿ ਕਰਨ ਵਾਸਿਆਂ ਿੇ ਨਾਿ ਿੇਵਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਿ-ਬਾਤ ਕਰਨ ਿਈ 
• ਬਤੌਰ ਸਵਅਕਤੀ-ਕੇਂਿਸਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿੁਧਾਰੀ ਿਾ ਿਾਧਨ 
• ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਿੇ ਜਵਾਬ ਸਵੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਇਿ ਬਾਰੇ HCSCC ਨ ੰ  ਸਰਪੋਰਟ੍ ਕਰਨ ਿੇ 

ਿਈ, ਇਹ HCSCC ਘੋਿਣਾਪੱਤਰ ਹੱਕਾਂ ਿੇ ਨਾਿ ਜੁਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ  

HCSCC ਵੱਿੋਂ:
• ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਿੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਿੱਸਖਆ ਅਤੇ ਿਿਾਹ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਿੇ ਿਈ 
• ਜਿੋਂ HCSCC ਕੋਿ ਕੋਈ ਸਿਕਾਇਤ ਇਹ ਫੈਿਿਾ ਕਰਨ ਿੇ ਿਈ ਿਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਸਕ ਕੀ ਿੇਵਾ ਪਰਿਾਨਕਰਤਾ ਵੱਿੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਿੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ 
• ਿੇਵਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਸਿਆਉਣ ਿੇ ਿਈ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਿੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਿਿਸਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਿਈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  

ਸਰਪੋਰਟ੍ ਕਰਨ ਿੇ ਿਈ 

ਪੰਜ ਮ ਰਗਦਰਸ਼ਕ ਕਸਧਾਂਤ

ਸਭੰਨਤਾ: ਿਾਊਥ ਔਿਟ੍ਰੇਸਿਆ ਿਾ ਿਿਾਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਸਭਆਚਾਰਾਂ, ਿੋਿਾਂ, ਅਿ ਿਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨਿੈਿੀ ਿੇ ਿੋਕਾਂ ਨਾਿ ਬਸਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਿ ਚੀਜ਼ ਿੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿਿੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ 

ਫੈਿਿੇ-ਿੈਣ ਿੀ ਿਿਰੱਥਾ: ਕਈ ਿੋਕਾਂ ਿੀ ਫੈਿਿੇ ਿੈਣ ਿੀ ਿਿਰੱਥਾ ਸਕਿੇ ਸਬਿਾਰੀ, ਿੱਟ੍, ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਸਵਕਾਿ ਿੇ ਿੁੱ ਸਿਆਂ ਿੀ ਵਜਹਾ 
ਨਾਿ ਕਿਜ਼ੋਰ ਹੋ ਿਕਿੀ ਹੈ  ਕਿਜ਼ੋਰ ਿਿਰੱਥਾ ਅਿਥਾਈ ਜਾਂ ਿਥਾਈ, ਅੱਧੀ ਜਾਂ ਪ ਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਿਕਿੀ ਹੈ 

ਜੇ ਸਕਿੇ ਸਵਅਕਤੀ ਿੀ ਫੈਿਿੇ ਿੈਣ ਿੀ ਿਿਰੱਥਾ ਕਿਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੇਵਾ ਪਰਿਾਨਕਰਤਾ ਨ ੰ  ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਸਕ ਿਹਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਿਿਾ ਸਿੱਤੇ 
ਜਾਣ ਨ ੰ  ਹੋਂਿ ਸਵੱਚ ਸਿਆਵੇ।
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ਜੇ ਸਕਿੇ ਸਵਅਕਤੀ ਿੀ ਫੈਿਿੇ-ਿੈਣ ਿੀ ਿਿਰੱਥਾ ਕਿਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੇਵਾ ਪਰਿਾਨਕਰਤਾ ਨ ੰ  ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਸਕ ਸਵਕਿਪ ਿੇ ਸਕਿੇ ਉਸਚਤ 
ਫੈਿਿਾ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਨ ੰ , ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਿੰਭਾਿ ਕਰਤਾ ਵੀ ਿਾਿਿ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਵੱਚ ਿਾਿਿ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਵੇ 

ਉਹ ਿੋਕ ਸਜਨਹ ਾਂ ਿੀ ਫੈਿਿੇ-ਿੈਣ ਿੀ ਿਿਰੱਥਾ ਕਿਜ਼ੋਰ ਹੰੁਿੀ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿੇ 
ਿਬੰਧ ਸਵੱਚ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਸਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ 

ਭਾਗੀਿਾਰੀ: ਿੇਵਾ ਇਿਤਿਾਿ ਕਰਤਾਵਾਂ, ਿੰਭਾਿ ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਾਨਕਰਤਾਵਾਂ ਿੇ ਸਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਿੀ ਇੱਕ ਿੱਚੀ ਭਾਗੀਿਾਰੀ 
ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਭ ਤੋਂ ਉੱਤਿ ਹੋ ਿਕਿੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਸਜਆਂ ਨ ੰ  ਪਰਫੁੱ ਿਤ ਕਰਿੀ ਹੈ  ਇਿ ਿੇ ਿਈ 
ਿੋਿ ਹੰੁਿੀ ਹੈ ਿਬੰਸਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿ ਿਰੇ ਿੇ ਨਾਿ ਇੱਜ਼ਤ ਿੇ ਨਾਿ ਪੇਿ ਆਉਣਾ  

ਪਰਿਾਨਕਰਤਾ ਿਾ ਯੋਗਿਾਨ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿੇਵਾਵਾਂ ਿੇ ਪਰਿਾਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਇਕੱਿੇ ਇਕੱਿੇ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਿੀ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਿ, 
ਿੁਰੁਿਤਗੀ, ਅਤੇ ਭਿਾਈ ਪਰਤੀ ਸਿੱਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਯੋਗਿਾਨ ਿੇ ਿਈ ਿਾਨਤਾ ਸਿੱਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ 

ਅਸਧਕਾਰ: ਜਿ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਪਰਣਾਿੀਆਂ ਿਾਗ  ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਇਿਿਾ ਪਰਭਾਵ ਪੈ ਿਕਿਾ ਹੈ 

ਘੋਸ਼ਣ ਪਾੱ ਤਰ ਦੇ ਅਾੱ ਠ ਅਕਧਕ ਰ

ਪਹੰੁਚ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਹੋਣ ਿਾ ਅਸਧਕਾਰ

ਿੇਰੀਆਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿੋਿਾਂ ਨ ੰ  ਜੋ ਪ ਰਾ ਕਰਿੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਸਜਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ 
ਪਹੰੁਚ ਹੋਣ ਿਾ ਿੇਰੇ ਕੋਿ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ।

ਿੁਰੱਸਖਆ: ਿੁਰਸਵਵਹਾਰ ਤੋਂ ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਹੋਣ ਿਾ ਅਸਧਕਾਰ

ਿੇਰੇ ਕੋਿ ਿੁਰਸਵਵਹਾਰ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਿੁਰਸਵਵਹਾਰ ਿੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਰਸਹਣ ਿਾ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ ਸਕ ਿੇਰੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਅਤੇ 
ਿਾਨਵੀ ਅਸਧਕਾਰਾਂ ਿਾ ਿਸਤਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਸਹਣ  ਿੈਨ ੰ  ਸਵਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਕਿੇ ਪਰੇਿਾਨੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਿਾ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ 

ਗੁਣਵੱਤਾ: ਉੱਚੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਿੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਿਾ ਅਸਧਕਾਰ

ਿੇਰੇ ਕੋਿ ਿੁਰੱਸਖਅਤ, ਭਰੋਿੇਯੋਗ, ਤਾਿਿੇਿ ਯੁਕਤ ਿੇਵਾਵਾਂ ਿੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿਾ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਕ ਿੇਰੀਆਂ ਿੋਿਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਉਸਚਤ ਹੋਣ 
ਅਤੇ ਇਹ ਿੰਭਾਿ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਬਿੀਅਤ ਿੇ ਨਾਿ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ 

ਜੋ ਿੇਵਾਵਾਂ ਿੈਨ ੰ ਸਿਿਿੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਾਨ ੰ ਨ, ਿਾਹਰਤਾ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਬੰਸਧਤ ਸਿਆਰਾਂ ਿੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਿੀਆਂ ਹੋਣ ਕੋਈ ਵੀ
ਘਟ੍ਨਾ ਜੋ ਿੇਰੇ ਨਾਿ ਿਬੰਧ ਰੱਖਿੀ ਹੋਵੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਿਾ ਪਰਬੰਧਨ ਖੱੁਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਿੁਧਾਰਾਂ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕੇ।

ਿਸਤਕਾਰ: ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਿ ਸਵਵਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾ ਅਸਧਕਾਰ

ਿੇਰੇ ਕੋਿ ਸਿਿਟ੍ਾਚਾਰ, ਆਿਰ-ਿਾਣ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਿੇ ਨਾਿ ਸਵਵਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ  ਿੇਰੇ ਕੋਿ ਿਰੇੇ ਿਸਭਆਚਾਰ, 
ਸਵਿਵਾਿਾਂ, ਅਿ ਿਾਂ ਅਤੇ ਸਨਿੱਜੀ ਸਵਿੇਿਤਾਵਾਂ ਿਾ ਆਿਰ ਕਰਣ ਵਾਿੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ 

ਜਾਣਕਾਰੀ: ਜਾਣੁ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਿਾ ਅਸਧਕਾਰ

ਿੇਰੇ ਕੋਿ ਿੇਵਾਵਾਂ, ਇਿਾਜ, ਸਵਕਿਪਾਂ ਅਤੇ ਖਰਸਚਆਂ ਬਾਰੇ ਖੱੁਿੇ ਕੇ, ਿਾਫ ਿਾਫ ਅਤੇ ਿਿਾਂ ਰਸਹੰਿੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਿੀ ਗੱਿਬਾਤ ਅਸਜਹੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ, ਸਜਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਿੈਨ ੰ ਿਿਝ ਆਉਂਿੀ ਹੋਵੇ। ਿੇਰੇ ਕੋਿ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ ਸਕ ਸਜਿ ਵਕਤ ਿੋਿ ਹੋਵੇ, 
ਿੇਰੇ ਿਈ ਇੱਕ ਕਾਬਿ ਿਾਹਰ ਿੁਭਾਿੀਆ ਿੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ 

ਆਪਣੇ ਹਾੱ ਕ ਜ ਣੋ ਕਕਤ ਬਚ : ਪੰਜ ਬੀ / Punjabi



ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿੇਵਾਵਾਂ ਸਿਕਾਇਤ ਕਸਿਿਨਰ

ਕ ਾੱਲ
(08) 7117 9313 ਜਾਂ 1800 232 007 (ਸਿਹਾਤੀ ਿਾਊਥ
ਔਿਟ੍ਰੇਸਿਆ ਿੈਂਡਿਾਈਨ)

ਈ-ਮੇਲ
info@hcscc.sa.gov.au

ਵ ੈੱਬਸ ਈਟ
hcscc.sa.gov.au

ਭਾਗ ਿੈਣਾ: ਿਰਗਰਿੀ ਿੇ ਨਾਿ ਸਹੱਿਾ ਿੈਣ ਿਾ ਅਸਧਕਾਰ

ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਿਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸਵਕਿਪਾਂ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਿੇਰੇ ਕੋਿ ਪ ਰੇ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਿ ਿਾਿਿ ਹੋਣ ਿਾ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ  ਿੇਰੇ ਕੋਿ ਪੈਰਵੀ ਅਤੇ ਿਸਹਯੋਗ (support and advocacy) ਿਾ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਿੈਂ ਸਹੱਿਾ 
ਿੈ ਿਕਾਂ  ਿੇਰੇ ਕੋਿ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ ਸਕ ਿੈਂ ਿ ਿਰੇ ਿਰੋਤਾਂ ਕੋਿੋਂ ਿਿਾਹ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੰਗ ਿਕਾਂ  ਿੇਰੇ ਕੋਿ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ ਸਕ ਸਕਿੇ ਵੀ ਵਕਤ 
ਆਪਣੀ ਿਸਹਿਤੀ ਿੇ ਿਕਾਂ, ਰੋਕ ਿਕਾਂ ਜਾਂ ਵਾਪਿ ਿੈ ਿਕਾਂ 

ਸਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਿਾ ਅਸਧਕਾਰ

ਿੇਰੇ ਕੋਿ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ ਸਕ ਿੇਰੀ ਸਨਿੱਜਤਾ ਿਾ ਆਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਿੇਰੀ ਸਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਰੱਸਖਆ ਜਾਵੇ  
ਿੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇਰੀ ਿਸਹਿਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਕਤੇ ਿੱਿੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿ ਤੱਕ ਸਕ ਅਸਜਹਾ ਿੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਸਕਿੇ ਜਾਨ ਿੇ ਗੰਭੀਰ 
ਖਤਰੇ ਨ ੰ  ਘਟ੍ਾਉਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਿੇ ਿਈ, ਸਕਿੇ ਿੀ ਿੁਰੁਿਤਗੀ ਜਾਂ ਿੁਰੱਸਖਆ ਿੇ ਿਈ, ਜਾਂ ਕਾੰਨ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਿ ਿਾ ਖੁਿਾਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਿਾਜਿੀ ਨਾ ਹੋਵੇ 

ਿੇਰੇ ਕੋਿ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ ਸਕ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰਡ ਿਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕਾਂ, ਜਿ ਤਕ ਸਕ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਿ 
ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਿੀ ਨਾ ਿਗਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ  ਿੈਂ ਸਕਿੇ ਸਵਅਕਤੀ / ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਨਾਿਜ਼ਿ ਕਰ ਿਕਿਾ ਹਾਂ ਸਜਿ/ਸਜਨਹ ਾਂ ਿੇ ਨਾਿ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਿੀ ਹੈ 

ਸਟੱ੍ਪਣੀ: ਸਟੱ੍ਪਣੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਿਾ ਅਸਧਕਾਰ

ਿੇਰੇ ਕੋਿ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ ਸਕ ਿੇਰੇ ਵੱਿੋਂ ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਿੈਨ ੰ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ/ਗਈਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਿੇਰੀ ਗੱਿ ਨ ੰ ਿੁਸਣਆ
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਿੈਂ ਉਿ/ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟੱ੍ਪਣੀ ਜਾਂ ਸਿਕਾਇਤ ਕਰ ਿਕਾਂ ਿੇਰੇ ਕੋਿ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ ਸਕ ਿੇਰੀ ਸਿਕਾਇਤ ਨ ੰ ਿਹੀ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਿ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਸਜੱਸਠਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕਓਂਕੀ ਿੈਂ ਸਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਿ ਵਸਜਹ ਤੋਂ ਹੀ ਇਿ ਿੇ ਨਾਿ ਬਿਿੇ ਿੀ ਭਾਵਨਾ ਿੇ
ਨਾਿ ਨਾ ਨਸਜੱਸਠਆ ਜਾਵੇ 

ਸਿਕਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੇਿੇ, ਿਸਹਯੋਗ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀ ਿੇ ਿਈ ਆਪਣੀ ਿਰਜ਼ੀ ਿੇ ਸਕਿੇ ਪਰਤੀਸਨਧੀ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਿਾ ਿੇਰੇ 
ਕੋਿ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ  ਿੇਰੇ ਿੁਝਾਅਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਿਾ ਪਰਬੰਧਨ ਖੱੁਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਿੁਧਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ 
ਜਾ ਿਕੇ 

HCSCC ਨ ਲ ਗਾੱ ਲ ਕਰੋ

ਕਾੱਿ (08) 7117 9313 ਜਾਂ 1800 232 007 (ਸਿਹਾਤੀ ਿਾਊਥ ਔਿਟ੍ਰੇਸਿਆ ਿੈਂਡਿਾਈਨ)
ਟ੍ੈਿੀਟ੍ਾਈਪਰਾਈਟ੍ਰ (TTY): 133 677 ਜਾਂ 1800 555 677 (ਸਿਹਾਤੀ ਿਾਊਥ ਔਿਟ੍ਰੇਸਿਆ ਿੈਂਡਿਾਈਨ) 
ਈ-ਿੇਿ: info@hcscc.sa.gov.au

ਸਿਖੋ: PO Box 199, Rundle Mall SA 5000 

ਵੈਿੱਬਿਾਈਟ੍: www.hcscc.sa.gov.au

ਸਿਿਣ ਆਓ: Ground Floor, 191 Pulteney Street, Adelaide SA 5000
ਖੱੁਿਣ ਿਾ ਿਿਾਂ: ਿੋਿਵਾਰ - ਿੁੱ ਕਰਵਾਰ: ਿਵੇਰ 9 ਤੋਂ ਿਾਿ 5 ਵਜੇ (ਿਨੀਵਾਰ / ਐਤਵਾਰ: ਬੰਿ)

ਆਪਣੇ ਹਾੱ ਕ ਜ ਣੋ ਕਕਤ ਬਚ : ਪੰਜ ਬੀ / Punjabi

mailto:info@hcscc.sa.gov.au
http://www.hcscc.sa.gov.au/

