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என்னுடைய சுகாதாரப்
பராமர ிப்பு உர ிமைகள்

இது ஆஸ்திரேலிய
சுகாதாரப்
பராமர ிப்பு
உர ிமைகளுக்கான
சாசனத்தின்
இரண்டாம் பத ிப்பு.
ஆஸ்திரேலியாவ ில்
சுகாதாரப் பராமர ிப்பு
வழங்கப்படும்
அனைத்து
இடங்கள ிலும் உள்ள
எல்லா மக்களுக்கும்
இந்த உர ிமைகள்
ப�ொருந்தும்.
சுகாதாரப் பராமர ிப்பு
பெறும்போது நீங்கள�ோ
அல்லது நீங்கள்
பராமர ிக்கும் ஒருவர�ோ
என்ன எத ிர்பார்க்கலாம்
என்பதை இந்த சாசனம்
வ ிளக்குக ிறது.

எனக்கு ப ின்வரும்
உர ிமைகள் உள்ளன:
அணுகும் உர ிமை


என்
தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் சுகாதாரப் பராமர ிப்பு சேவைகள் மற்றும்
ச ிக ிச்சை

பாதுகாப்பு

தேச ிய தரங்களைப் பூர்த்தி செய்யும் பாதுகாப்பான மற்றும் உயர்தரமான சுகாதாரப்
பராமர ிப்பைப் பெறுதல்
நான் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக உணரும் சூழலில் பராமர ிக்கப்படுதல்

மர ியாதை


ஒரு
தன ிநபராகவும், அத்துடன் கண்ணியத்துடனும் மற்றும் மர ியாதையுடனும்
நடத்தப்படுதல்
என்னுடைய கலாச்சாரம், அடையாளம், நம்பிக்கைகள் மற்றும் வ ிருப்பங்கள்
அங்கீகர ிக்கப்படுதல் மற்றும் மத ிக்கப்படுதல்

கூட்டாண்மை

கேள்விகள் கேட்டல், அத்துடன் வெள ிப்படையான மற்றும் நேர்மையான தகவல்
த�ொடர்பு க�ொள்ளுதல்
நான் தெர ிவு செய்கின்ற அளவுக்கு மற்றும் என்னால் முடிக ின்ற அளவுக்கு
என்னுடைய சுகாதார பராமர ிப்பு வழங்குநருடன் முடிவுகளை எடுத்தல்
த ிட்டமிடுதலிலும், முடிவெடுத்தலிலும் நான் வ ிரும்புவர்களைச் சேர்த்தல்

தகவல்கள்


என்னுடைய
நிலைமையைப் பற்றியும், பல்வேறு ச�ோதனைகள் மற்றும்
ச ிக ிச்சைகள ினால் சாத்தியப்படும் நன்மைகள் மற்றும் அபாயங்கள் பற்றியுமான
தகவல்களை எனக்குத் தெள ிவுபடுத்துதல். அதனால் நான் க�ொடுக்கும் என்
ஒப்புதலைத் தர முடியும்
சேவைகள், காத்திருப்பு நேரங்கள் மற்றும் செலவுகளைப் பற்றிய தகவல்களைப்
பெறுதல்
உடல்நலம் குறித்த தகவல்களைப் புர ிந்து க�ொள்ள மற்றும் பயன்படுத்த உதவ ி
தேவைப்படும்போது ஆதரவள ித்தல்
என்னுடைய உடல்நலம் குறித்த தகவல்களைப் அணுகும் உர ிமையைக் க�ோருதல்
என்னுடைய சுகாதாரப் பராமர ிப்பின்போது ஏதாவது தவறு நேர்ந்தால், அது
எப்படி நடந்தது, அது எவ்வாறு என்னைப் பாத ிக்கக்கூடும் மற்றும் பராமர ிப்பைப்
பாதுகாப்பாகச் செய்வதற்கு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்படுக ிறது என்பனவற்றைத்
தெர ிவ ித்தல்

ஜுலை 2019-இல் வெளியிடப்பட்டது

தன ியுர ிமை


என்னுடைய
ச�ொந்தத் தன ியுர ிமை மத ிக்கப்படுதல்
என்னைப் பற்றியும், என் உடல்நிலை பற்றியுமான தகவல்கள் பாதுகாப்பாகவும்,
இரகச ியமாகவும் வைத்திருத்தல்

கருத்துகளைத் தெர ிவ ித்தல்


கருத்துக்களை
வழங்குதல் அல்லது நான் ச ிக ிச்சை பெறுவதைப் பாத ிக்காத
வகைய ில் புகாரள ித்தல்
என்னுடைய கவலைகளை வெள ிப்படையான தன்மைய ிலும், சர ியான நேரத்திலும்
தீர்வு காணுதல்
பராமர ிப்பின் தரத்தையும், சுகாதாரச் சேவைகளையும் மேம்படுத்த என்
அனுபவத்தைப் பக ிர்ந்து க�ொள்ளுதல் மற்றும் பங்குபெறுதல்

மேலத ிக வ ிவரங்களுக்கு ஊழியர்கள ிடம் கேட்கவும்
அல்லது ப ின்வரும் இணையதளத்துக்குச் செல்லவும்

safetyandquality.gov.au/your-rights

