សិទ្ធិនិងការទ្ទ្ួ លខុសត្រូវរបស់លោកអ្ន ក

Your rights and responsibilities - Khmer
ឯកសារបនេះនន្េះពន្យល់ន្ូវអ្វ ីដែលនោកអ្ន ករំពឹង ថានឹងទទួ លកិច្ចបំន រ ើពីន ើង ន្ិង
អ្វ ីដែលន ើងរំពឹងថាន្ឹងទទួ លពីនោកអ្ន កវ ិញ
នៅនពលនោកអ្ន កន្បើ្ាស់បសវ៉ាកមម របស់ន ើង។
អ្វ ីដែលលោកអ្ន កអាចរំពឹងថានឹងទ្ទ្ួ លបានពីល

ើង

ការលោរព
 នោកអ្ន កមាន្សិទធិទទួ លការ្ប្ពឹត្តិច្ំន េះនោកអ្ន ក្បកបនោ ការនោរព ន្ិង នសច្កដ ីដលែ លនរ។
ូ
 បោកអ្ន កមានសិទ្ធិសួរនំប ើងបដើមបីអតល់នូវការប្ែរទប្ំ ដលជួ រំបពញបសចកត ីប្រូវការចំាច់ននខាងវរបធ៌មនិងសា
សន។
ប ើងនឹងពាយមរំបពញបសចកត ីប្រូវការចំាច់ររស់បោកអ្ន ក ប ើ ប្រសិនបរើប ើងមិនអាច
ប ើងនឹងពនយល់បៅអ្ន កអ្ំពីមូលប រុ។
ការត្បាត្ស័

និយា

ទាក់ទ្ង

 នោកអ្ន កមាន្សិទធិទទួ លពត្៌មាន្សត ីអ្ំពីកិច្ចបំន រ ើ ការពាាលដលរទ ំសុខភាព ការន្រើសនរ ើសនន្ការន ើលដលរទ ំ ន្ិង
នោហុ កនុងរនបៀប ួ
ច្ាស់ោស់ន្ិងមាន្ត្មាែភាព។
 នោកអ្ន កមាន្សិទធិោកសួ រសំណួរនៅនពលណាក៏ាន្។
 នោកអ្ន កអាច្សុំនសន ើអ្នកបកដ្បភាោាន្្បសិន្នបើនោកអ្ន ក្ត្ូវការ។
 ន ើងន្ឹងខំ្បឹងដ្បងនអា អ្ស់ពីលទធ ភាពនែើ បីផ្តល់ពត្៌មាន្រូ ន្នោកអ្ន កកនុងរនបៀប ួ

ងា

ល់។

ការចូ លរ ួមចំដែក
 នោកអ្ន កមាន្សិទធិច្ូលរ ួ ច្ំដណកកន ងការសំនរច្ច្ិត្ត ន្ិងន្រើសនរ ើសន្ូ វការដលរទ ំសុខភាពរបស់នោកអ្ន ក។
ឧទហរណ៍នោកអ្ន កមាន្សិទធិ
ឲ្យ្ក ុ ្រួ ោរ
ិត្តភ័្កឬអ្ន កដែលរូ ោំ្ទនោកអ្ន កកនុងការន្វ ើនសច្កត ីសំនរច្ច្ិត្តសតីអ្ំពីការន ើលដលរទ ំរបស់នោកអ្ន ក។
 កនុងសាានភាពភារន្ច្ើន្រំអុរនោកអ្ន កអាច្បែិនស្ការដលរទ ំាន្
្បសិន្នបើនោកអ្ន ក ិន្ច្ង់ទទួ ល កកិច្ចបំន រ ើន េះ។
 នោកអ្ន កមាន្សិទធិច្ូលរ ួ ច្ំដណកកនុងក ម វ ិ្ី្ោវ្ាវខែ េះរបស់ន ើង
ឬកនុងក ម សិការបស់ន្ិសសិត្។ន ើងន្ឹងសួ រនោកអ្ន កអ្ំពីការណ៍នន្េះ
នហើ នបើនោកអ្ន ក ិន្ច្ង់ច្ូលរ ួ ច្ំដណកនោកអ្ន កក៏ពុំចំាច្់ន្វ ើដែរ។
សុវរថ ិភាព
 នោកអ្ន កមាន្សិទធិបដើមបីមានសុវត្ថ ិភាពកនុងខណៈដែលនោកអ្ន កកំពុងទទួ លការន ើលដលរទ។ំ ន ើងន្ឹងន្វ ើឲ្្
ថា្រប់
ការពាាលដលរទ ំ ន្ិងដន្ែ ងសមាារៈររ ិកាាទ ំងអ្ស់មាន្អ្
័ ោាត្ន្ិងសុវត្ថ ិភាព។

ប្ាកដ

ការទ្ទ្ួ លបានកិចចបំល រ ើ
 នោកអ្ន កមាន្សិទធិទទួ លន្ូ វការន ើលដលរទ ំសុខភាព្បកបនោ រុណភាពែព ស់។
 ន ើងផ្ត លន្
់ ូ វការន ើលដលរទា
ំ លកខ ណៈោធារណៈន្ិងឯករន្។ការន ើលដលរទ ំាលកខ ណៈោធារណៈ
រោាភិាលាអ្ន កបង់្ាក់។
្បសិន្នបើនោកអ្ន កមាន្ការធា រ៉ាប់រងសុខភាពឯករន្
នោកអ្ន កមាន្សិទធន្រើសនរ ើសការន ើលដលរទ ំាលកខ ណៈឯករន្ាន្។
សិទ្ធិឯកជន
 នោកអ្ន កមាន្សិទធិទទួ លនូ វភាពាឯករន្ រ ួ មាន្ការរកាការសំងាត្់នន្ពត្៌មាន្សត ីអ្ំពីសុខភាពរបស់នោកអ្ន ក។
មរិលយាបល់
 នោកអ្ន កមាន្សិទធិរបញ្េ ញមរិនៅនលើការដលរទ ំសុខភាពរបស់នោកអ្ន ក។ន ើងន្ឹងន្ែ ើ
លនោកអ្ន កមាន្។

ត្បនៅន្ឹងកងវ ល់ណា ួ

ប្រសិនបរើបោកអ្ន កប្រូវការអ្ន ករកប្ប្រភាសា សូ មប្ារ់ឱ្យប ើងដឹង៖ 131 450
ប្ែឧសភា 2017

ឯកសារបនេះប្អែ កបលើធមម នុញ្ញអ្ូ ប្សាលីសតីអ្ំពីសិទ្ធិននការប្ែរទ ំសុែភាពកនុងរដឋ វ ិរូ រ ីយ៉ា

ទ្ំពរ័ 1 នន 2

ដែ

អ្វ ីល ើងរំពឹងថានឹងទ្ទ្ួ លបានពីលោកអ្ន ក វ ិញ
ការលោរព
 ន ង
ើ រំពឹងថានោកអ្ន កន្ឹង្ប្ពឹត្ត កនលើបុរគលិក អ្ន កដលរទ ំ ្ក ុ ្រួ ោរ ន្ិងនភញៀវរបស់ន ើង្បកបនោ ការនោរព ន្ិង
នសច្កត ីនលែ លនរ។
ូ
ការត្បាត្ស័ និយា ទាក់ទ្ង
 សូ ន ត្តត្ាប់ន ើងឲ្យអ្ស់ន្ូវអ្វ ីៗដែលនោកអ្ន កែឹងអ្ំពីសុខភាពរបស់នោកអ្ន ក។ការណ៍នន្េះអាច្រារ់រញ្ចល
ូ ទ ំង៖




ប្រវរត ន៍បវជជ សាប្សររស់បោកអ្ន ក
ថានណា
ំ មួ ក៏បោ ប្ដលបោកអ្ន កកំពុងបប្រើប្ាស់
ពិធិពាាលរួ រអស ំ







្បសិន្នបើនោកអ្ន ក ិន្អាច្ន្ិយា សំរប់ខល ួន្ឯងាន្ នោកអ្ន កអាច្សុំឲ្យអ្ន កនផ្សងរួ

ការគំប្ទ្ពីប្ក ុមប្រួ សារនិងសងគ ម
អ្ន កមានអារមម ណ៍កនុងែល ួនអ្ន កយ៉ាងណា
ជំបនឿបលើប្ររប្អនរស់បៅនិងវរបធ៌ម
នោកអ្ន កក៏ាន្។

ការចូ លរ ួមចំដែក

សូ ន ត្តតច្ូ លរ ួ ច្ំដណកនុងការពាាលដលរទ ំរបស់នោកអ្ន ក។ការណ៍នន្េះមាន្ន្័ ថា
សួ រសំណួរន្ិងន្វ ើការន្រើសនរ ើសអ្ំពីការពាាល
ន្ិងការន ើលដលរទ ំរបស់នោកអ្ន ក។
សុវរថ ិភាព

ន ើងរំពឹងថាអ្ន កន្ឹង្ប្ពឹត្តនៅនលើទីកដន្ែ ងសមាារៈររ ិកាារបស់ន ើង្បកបនោ ការដលរទ ំន្ិងរកាវាឲ្យាន្ោាត្ន្ិងមា
ន្សុវត្ថ ភាព។
ន ើងសុំឲ្យនោកអ្ន កន្វ ើត្ត វ ិធាន្ន្ិងការដណ ំ។ន ើងសុំឲ្យនោកអ្ន កកុំរក់ា រ ើខណៈដែលនោកអ្ន កនៅកដន្ែ ងសមាារៈររ ិ
កាារបស់ន ើង។
សិទ្ធិឯកជន

ន ើងរំពឹងថានោកអ្ន កន្ឹងនោរពសិទធិឯករន្របស់អ្នកែ៏នទ។
ត ើអ្នកមានកងវ ល់ណាមួ យតេ?
ប ើងចង់មានឱ្កាសបោេះប្សា កងវ ល់ណាមួ ប្ដលបោកអ្ន កអាចមានឱ្យានឆារ់តាមប្រអាចបធវ ើបៅាន។
ប្រសិនបរើបោកអ្ន កមិនបពញចិរតជាមួ រទ្ពិបសាធន៍ររស់បោកអ្ន កបៅម៉ាូ ណាសសប្ លស(Monash
Health)សូ មនិយ មកកាន់ប ើង៖
ជំហ៊ានេី1៖ចូ រនិយ បៅកាន់រុរគលិកប្ដលបមើលប្ែរបោកអ្ន ក
ជំហ៊ានេី2៖ចូ រសុំនិយ ជាមួ កិោនុរបោឋ ិកាប្ដលទ្ទ្ួ លែុសប្រូវ
ជំហ៊ានេី3៖ប្រសិនបរើកងវ ល់ររស់បោកអ្ន កមិនទន់ានបោេះប្សា ឬប្រសិនបរើបោកអ្ន កមិនមានអារមម ណ៍លែនិយ បៅ
កាន់
រុរគលិកប្រចំការ បោកអ្ន កអាចទក់ទ្ងន ិកាទ្ំនក់ទ្ំនងអ្រិែិជនររស់ប ើង(Consumer Liaison Officers)៖
Monash Medical Centre
Monash Children’s Hospital
Dandenong Hospital
Moorabbin Hospital
Kingston Centre

9594 2702
9594 2702
9554 8078
9928 8584
9265 100

Casey Hospital
Cranbourne Centre
Mental Health
Monash Health Community

ជបប្មើសបអសងបទ្ៀរអ្ន កអាចចូ លបមើល វ ិរនសររស់ប ើងនិងរត ល់មរិឱ្យប ើង៖

8768 1465
8768 1465
9554 9237
9554 9376

ឬសរបសរមកកាន់ប ើង៖
Complaints and Compliments
Monash Health Locked Bag 29
Clayton South VIC 3169

www.monashhealth.org

ប្រសិនបរើប ើងមិនអាចបោេះប្សា កងវ ល់ររស់អ្នកាន អ្ន កអាចទក់ទ្ងសន ងការរណតឺងសុខាភិាល(Health Complaints Commissioner)៖

Level 26, 570 Bourke Street
Melbourne VIC 3000
Telephone: 1300 582 113
Website: www.hcc.vic.gov.au

ម្មៃ របស់តយើង៖ សុច រ ិ ភាព តសចកត ីតមត្តត គណតនយយភាព ការតោរព ឧ ត មភាព

ប្រសិនបរើបោកអ្ន កប្រូវការអ្ន ករកប្ប្រភាសា សូ មប្ារ់ឱ្យប ើងដឹង៖ 131 450
ប្ែឧសភា 2017

ឯកសារបនេះប្អែ កបលើធមម នុញ្ញអ្ូ ប្សាលីសតីអ្ំពីសិទ្ធិននការប្ែរទ ំសុែភាពកនុងរដឋ វ ិរូ រ ីយ៉ា
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