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மின்னஞ்சல்
info@hcscc.sa.gov.au

வழலத்தளம்
hcscc.sa.gov.au

உங்கள்உரிழமகழளத் ததரிந்து
தகொள்ளுங்கள்
ததற்குஆஸ்திசரலியாவிலுள்ளசுகாதார மற்றும் சமூக
சசவைகள் ததாடரப்ானமுவறப்பாடட்ுஆவையர் (HCSCC). 

சுகாதார மற்றும் சமூக சசவைஉரிவமகளுக்கானைழிகாடட்ி.

உங்கள் உரிழமகழளததரிந்துதகொள்ளுங்கள் -ழகயேடு: [Tamil/ தமிை்]]

HCSCC சாசனத்தைப் பற்றி: 

தெற்கு ஆஸ்ெிரேலியாவில் தேரும்ோலும் சுகாொே மற்றும் சமூக ரசரவகரைப் 
ேயன்ேடுத்தும் நேர்கைின் உரிரமகரைப் ேற்றியும், ஒரு ரசரவரயத் ரெடும் அல்லது 
ேயன்ேடுத்தும் ஒரு நேரின் சார்ோக தசயல்ேடும் குடும்ே உறுப்ேினர்கள், கவனிப்ோைர்கள் 
மற்றும் ேரிந்துரேக்கப்ேட்டவர்களுக்குரிய உரிரமகரைப் ேற்றியும், HCSCC சாசனம் 
எடுத்துரேக்கிறது.

தோது, ெனியார், மற்றும் அேசு சாோ ேிரிவுகைிலுள்ை ேல்ரவறு வரகயான சுகாொே மற்றும் 
சமூக ரசரவகள் இச் ரசரவகைில் அடங்கும்.

HCSCC சாசனமானது ேின்வருரவாோல் ேயன்ேடுத்ெப்ேடும்:

நுகர்ரவார்:

• சுகாொே அல்லது சமூக ரசரவரயத் ரெடும்ரோது அல்லது ேயன்ேடுத்தும் ரோது, 

அவர்கைின் உரிரமகரைப் புரிந்துதகாள்ை மக்களுக்கு உெவுவெற்கு.

• ஒரு ரசரவ வழங்குநரிடம் ஒரு முரறப்ோட்ரட எழுப்பும்ரோது - கவரலகரைத் 
தெரிவிக்க உெவுவெற்கு.

ரசரவ வழங்குநர்கள்:

• நுகர்ரவாருக்கு அவர்கைின் உரிரமகள் குறித்து தெரிவிக்க.

• ஒரு முரறப்ோட்டிற்கு ேெிலைிக்கும் ரோது - ேிேச்சிரன உள்ை ேகுெிரய(கரை) 
அரடயாைம் கண்டு தசயற்ேட.

• ரசரவ ரமம்ோடுகள் குறித்து ரசரவ ேயனர்களுடன் ஈடுேட.

• ஒரு நேரே ரமயமாகக் தகாண்ட, ெே ரமம்ோட்டுக் கருவியாக.

• HCSCC சாசன உரிரமகளுடன் இரைக்கப்ேட, முரறப்ோடுகள் மற்றும் அவற்றுக்கு 
ேெிலைிக்கும் வரகயில் எடுக்கப்ேட்ட நடவடிக்ரககள் குறித்து, HCSCC-க்கு தெருவிக்க.

HCSCC (தெற்கு ஆஸ்ெிரேலியாவிலுள்ை சுகாொே மற்றும் சமூக ரசரவகள் தொடர்ோன 
முரறப்ோட்டு ஆரையர்):

• நுகர்ரவாரின் உரிரமகள் ேற்றிய ெகவல்கள், கல்வி, மற்றும் ஆரலாசரனகரை 
வழங்குவெற்கு.

• HCSCC-யிடம் ஒரு முரறப்ோடு அைிக்கப்ேடும்ரோது, குறிப்ேிட்ட ரசரவ வழங்குநர் 
நியாயமான முரறயில் தசயல்ேட்டாோ என்ேரெ ெீர்மானிக்க.

• ரசரவகரை ரமம்ேடுத்துவெற்கு, முரறப்ோட்டின் ரோக்குகள் மற்றும் அரமப்பு 
ரீெியான சிக்கல்கரைக் கண்காைித்து புகாேைிக்க.

ஐந்துவழிகொட்டும் தகொள்ழககள்

ேன்முகத்ென்ரம: தென் ஆஸ்ெிரேலிய சமூகம், தவவ்ரவறு கலாச்சாேங்கள், ரெரவகள், 

விழுமியங்கள், மற்றும் வாழ்க்ரக முரறகரைக் தகாண்ட மக்கைால் ஆனது; இது 
அங்கீகரிக்கப்ேட்டு மெிக்கப்ேட ரவண்டும்.
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முடிதவடுக்கும் ெிறன்: ரநாய், காயம், இயலாரம, அல்லது வைர்ச்சி காேைமாக சிலருக்கு 
முடிவுகரை எடுக்கும் ெிறன் ேலவனீமாக இருக்கலாம். ேலவனீமான ெிறன், 

ெற்காலிகமாகரவா, அல்லது நிேந்ெேமாகரவா, ேகுெியாகரவா அல்லது 
முழுரமயானொகரவா இருக்கலாம்.

ஒரு நேருக்கு முடிதவடுக்கும் ெிறரனக் குரறத்ெிருந்ொல், குறித்ெ ரசரவ வழங்குநர், 

ஆெேவுெவியுடன் முடிதவடுக்கும் வாய்ப்ரே ஏற்ேடுத்ெரவண்டும்..

ஒரு நேருக்கு முடிதவடுக்கும் ெிறன் குரறவாக இருந்ொல், குறித்ெ ரசரவ வழங்குநர், ஒரு 
கவனிப்ோைர் உட்ேட மாற்று முடிதவடுப்ோைரின் ஒப்புெரலப் தேற ரவண்டும் அல்லது 
அவரே இெில் ஈடுேடுத்ெ ரவண்டும்.

சுகாொே அல்லது சமூக ரசரவகரை வழங்குவெில், ேலவனீமான முடிதவடுக்கும் ெிறன் 
தகாண்ட நேர்கள் ேின்ெங்கியிருக்கக்கூடாது.

கூட்டுப் ேங்காண்ரம: ரசரவ ேயனர்கள், கவனிப்ோைர்கள், மற்றும் ரசரவ
வழங்குநர்களுக்கிரடயில் ஒரு உண்ரமயான கூட்டாண்ரம  இருத்ெல், ோதுகாப்ோன 
உயர்ெே ரசரவகள் மற்றும் சிறந்ெ விரைவுகரை ஊக்குவிக்கிறது. இெற்கு தோருத்ெமான 
ெகவல்கரைப் ேகிர்வதும் ஒருவரே ஒருவர் மரியாரெயுடன் நடத்துவதும் அவசியம்.

வழங்குநரின் ேங்கைிப்பு: சுகாொே மற்றும் சமூக ரசரவகரை வழங்குேவர்கள், 

ெனிநேர்கைின் சுகாொேம், நல்வாழ்வு மற்றும் நலனுக்கான அவர்கைின் ேங்கைிப்புக்காக 
அங்கீகரிக்கப்ேடுகிறார்கள்.

அெிகாேம்: சட்ட உத்ெேவுகள் அல்லது தசயல்முரறகள் தசயலில் இருக்கும்ரோது, சில 
உரிரமகள் ோெிக்கப்ேடலாம்.

எட்டு சாசன உரிதைகள்

அணுகல்: சுகாொே மற்றும் சமூக ரசரவகரை அணுகும் உரிரம
எனது அரடயாைம் காைப்ேட்ட ரெரவகரைப் பூர்த்ெி தசய்யும் சுகாொே மற்றும் சமூக 
ரசரவகரை அணுக எனக்கு உரிரம உண்டு.

ோதுகாப்பு: துஷ்ேிேரயாகத்ெிலிருந்து ோதுகாப்ோக இருப்ேெற்கான உரிரம
துஷ்ேிேரயாகம், அல்லது துஷ்ேிேரயாக அோயம் ஆகியவற்றிலிருந்து ோதுகாப்ோக 
இருப்ேெற்கும், எனது சட்ட மற்றும் மனிெ உரிரமகள் மெிக்கப்ேடுவெற்கும், அரவ 
உறுெிப்ேடுத்ெப்ேடுவெற்கும் எனக்கு உரிரம உண்டு. ோகுோடு மற்றும் துன்புறுத்ெல் 
இல்லாமல் ரசரவகரைப் தேற எனக்கு உரிரம உண்டு.

ெேம்: உயர்ெே ரசரவகளுக்கான உரிரம

எனது ரெரவகளுக்கு ஏற்ற, மற்றும் கவனிப்பு, ெிறன், அத்துடன்   ஆற்றலுடன் 
வழங்கப்ேடும் ோதுகாப்ோன, நம்ேகமான, ஒருங்கிரைந்ெ ரசரவகரைப் தேற எனக்கு 
உரிரம உண்டு.

நான் தேறும் ரசரவகள், சட்ட, தொழில்முரற, தநறிமுரற மற்றும் ேிற தொடர்புரடய 
ெேங்களுக்கு இைங்க இருக்க ரவண்டும். நான் சம்ேந்ெப்ேட்ட எந்ெதவாரு சம்ேவங்களும், 
ரமம்ோடுகரை உறுெிப்ேடுத்ெ தவைிப்ேரடயாக நிர்வகிக்கப்ேடுகின்றன.

மரியாரெ: மரியாரெயுடன் நடத்ெப்ேடுவெற்கான உரிரம

ேைிவன்பு, கண்ைியம், மற்றும் மரியாரெயுடன் நடாத்ெப்ேட எனக்கு உரிரம உண்டு. 
எனது கலாச்சாேம், நம்ேிக்ரககள், விழுமியங்கள், மற்றும் ெனிப்ேட்ட ேண்புகரை மெிக்கும் 
ரசரவகரைப் தேற எனக்கு உரிரம உண்டு.
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ெகவல்: ெகவல் அறியும் உரிரம

எனக்கு புரியும் வரகயில், ரசரவகள், சிகிச்ரச, விருப்ேத்தெரிவுகள், மற்றும் தசலவுகள் 
ேற்றிய தவைிப்ேரடயான, தெைிவான, மற்றும் சரியான ரநேத்ெிலான தொடர்ோடரலப் 
தேற எனக்கு உரிரம உண்டு. ரெரவப்ேடும்ரோது, ஒரு ெிறரமயான தொழில்முரற 
தமாழிதேயர்ந்துரேப்ோைரேப் தேற எனக்கு உரிரம உண்டு.

ேங்ரகற்பு: ேங்ரகற்ேெற்கான உரிரம

ெிட்டமிடப்ேட்ட மற்றும் தேறப்ேட்ட ரசரவகள் குறித்ெ முடிவுகள் மற்றும் ரெர்வுகைில் 
முழுரமயாக ஈடுேட எனக்கு உரிரம உண்டு. நான் ேங்ரகற்க ரெரவயான
ஆெேவுெவிக்கும், சட்ட ஆரலாசரனக்கும் எனக்கு உரிரம உண்டு. ேிற மூலங்கைிலிருந்து 
ஆரலாசரன அல்லது ெகவல்கரைப் தேற எனக்கு உரிரம உண்டு. எந்ெ ரநேத்ெிலும் 
எனது சம்மெத்ரெக் தகாடுக்கரவா, நிறுத்ெி ரவக்கரவா, அல்லது ெிரும்ேப் தேறரவா 
எனக்கு உரிரம உண்டு.

அந்ெேங்கம்: ெனியுரிரம மற்றும் இேகசியத்ென்ரமக்கான உரிரம

எனது ெனியுரிரமரய மெிக்கப்ேடவும், எனது ெனிப்ேட்ட ெகவல்கள் இேகசியமாகவும் 
ோதுகாப்ோகவும் ரவக்கப்ேடவும் எனக்கு உரிரம உண்டு. உயிருக்கு, நல்வாழ்வுக்கு, 

அல்லது ோதுகாப்ேிற்கு ஏற்ேடும் கடுரமயான அச்சுறுத்ெரலக் குரறக்க அல்லது ெடுக்க 
ரெரவப்ேட்டால் அல்லது சட்டப்ேடி ரெரவப்ேட்டாரல ெவிே, என்ரனப் ேற்றிய ெனிப்ேட்ட 
ெகவல்கள், எனது அனுமெியின்றி தவைியிடப்ேடாது..

சட்டப்பூர்வ கட்டுப்ோடு இல்லாவிட்டால், எனது ேெிவுகரை ரகாருவெற்கும் 
அணுகுவெற்கும் எனக்கு உரிரம உண்டு. ெகவல்கரைப் ேகிேக்கூடிய நேரே / நேர்கரை 
என்னால் ேரிந்துரேக்க முடியும்.

கருத்து: கருத்துத் தெரிவித்ெல் மற்றும் / அல்லது முரறப்ோடு தசய்வெற்கான உரிரம

நான் தேற்றுக்தகாண்ட, அல்லது எனக்கு வழங்கப்ேட்ட ரசரவகரைப் ேற்றி நான் கூறும் 
விடயம் தசவிமடுத்துக் ரகட்கப்ேட, மற்றும் அது ேற்றி நான் கருத்துத் தெரிவிக்க, அல்லது 
அது தொடர்ோக முரறப்ோடு தசய்ய எனக்கு உரிரம உண்டு. எனது முரறப்ோடு 
முரறயாகவும், உடனடியாகவும், ரகயாைப்ேடவும், முரறப்ோடு அைித்ெென் விரைவாக 
நான் ேழிவாங்கப்ேடாமலும் இருக்க எனக்கு உரிரம உண்டு.

முரறப்ோடு அைிக்கும்ரோது, என்ரன ஆெரிப்ேெற்கும், என் சார்ோக வாெிடுவெற்கும், எனது 
விருப்ேத்ெின்ேடி ஒரு ேிேெிநிெிரய ரவத்ெிருக்க எனக்கு உரிரம உண்டு. ரமம்ோடுகரை 
உறுெிப்ேடுத்ெ, எனது கருத்து மற்றும் முரறப்ோடுகள் தவைிப்ேரடயாக 
நிர்வகிக்கப்ேடுகின்றன.

HCSCC-யுடன் பபசுங்கள்

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

Teletypewriter (தொரலத்ெட்டச்சுப்தோறி) (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 

Website: www.hcscc.sa.gov.au
ரநரில்: Ground Floor, 191 Pulteney Street, Adelaide SA 5000

அலுவலக ரநேம்: ெிங்கள்-தவள்ைி: மு.ே.9 முெல் ேி.ே.5 வரே (சனி/ ஞாயிறு: மூடப்ேட்டுள்ைது)
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