
  

 

 

ប្រសិនបរើបោកអ្នកប្រវូការអ្នករកប្ប្រភាសា  សូមប្ារ់ឱ្យប ើងដឹង៖ 131 450 

ប្ែឧសភា 2017              ឯកសារបនេះប្អែកបលើធមមនុញ្ញ អូ្ប្សាលីសត ីអំ្ពីសិទ្ធ ិននការប្ែរទសុំែភាពកន ុងរដឋ វរូិរយី៉ា                         ទំ្ព័រ 1 នន 2 

 
  

សិទ្ធ ិនិងការទ្ទួ្លខុសត្រវូរបស់លោកអ្នក 

Your rights and responsibilities - Khmer 
 

ឯកសារបនេះនន្េះពន្យល់នូ្វអ្វ ីដែលនោកអ្នករំពឹងថានឹងទទួលកិច្ចបំនរ ើពីន ើង ន្ិង 
អ្វ ីដែលន ើងរំពឹងថាន្ឹងទទួលពីនោកអ្នកវញិ 
នៅនពលនោកអ្នកន្បើ្ាស់បសវ៉ា កមមរបស់ន ើង។ 
 
អ្វ ីដែលលោកអ្នកអាចរំពឹងថានឹងទ្ទួ្លបានពីល ើង 

ការលោរព 

 នោកអ្នកមាន្សិទធ ិទទួលការ្ប្ពឹត្ត ិច្ំន េះនោកអ្នក្បកបនោ ការនោរព ន្ិង នសច្កដ ីដលែលន រូ។ 

 បោកអ្នកមានសិទ្ធ ិសួរនំប ើងបដើមបីអតល់នូវការប្ែរទបំ្ដលជួ រំបពញបសចកត ីប្រូវការចំាច់ននខាងវរបធ៌មនិងសា
សន។ 
ប ើងនឹងពាយមរំបពញបសចកត ីប្រវូការចំាច់ររស់បោកអ្នក  ប ើ ប្រសិនបរើប ើងមិនអាច  

ប ើងនឹងពនយល់បៅអ្នកអ្ំពីមូលប រុ។ 

 
ការត្បាត្ស័ និយា ទាក់ទ្ង 

 នោកអ្នកមាន្សិទធ ិទទួលពត្៌មាន្សត ីអ្ំពីកិច្ចបំនរ ើ ការពាាលដលរទសំុខភាព ការន្រើសនរ ើសនន្ការន ើលដលរទ ំន្ិង
នោហ ុ កន ុងរនបៀប ួ  

ច្ាស់ោស់ន្ិងមាន្ត្មាែ ភាព។ 

 នោកអ្នកមាន្សិទធ ិោកសួរសំណួរនៅនពលណាក៏ាន្។ 

 នោកអ្នកអាច្សុំនសន ើអ្នកបកដ្បភាោាន្្បសិន្នបើនោកអ្នក្ត្វូការ។ 

 ន ើងន្ឹងខំ្បឹងដ្បងនអា អ្ស់ពីលទធភាពនែើ បីផ្តល់ពត្៌មាន្រូន្នោកអ្នកកន ុងរនបៀប ួ ងា  ល់។ 
 

ការចូលរមួចំដែក 

 នោកអ្នកមាន្សិទធ ិចូ្លរ ួចំ្ដណកកនងការសំនរច្ច្ិត្ត  ន្ិងន្រើសនរ ើសនូ្វការដលរទសំុខភាពរបស់នោកអ្នក។
ឧទហរណ៍នោកអ្នកមាន្សិទធ ិ 

ឲ្យ្ក ុ្រួោរ 
 ិត្តភ័្កឬអ្នកដែលរូ ោំ្ទនោកអ្នកកន ុងការន វ្ ើនសច្កត ីសំនរច្ច្ិត្តសត ីអ្ំពីការន ើលដលរទរំបស់នោកអ្នក។ 

 កន ុងសាា នភាពភារន្ច្ើន្រំអុរនោកអ្នកអាច្បែិនស្ការដលរទាំន្  
្បសិន្នបើនោកអ្នក ិន្ច្ង់ទទួល កកិច្ចបំនរ ើន េះ។ 

 នោកអ្នកមាន្សិទធ ិចូ្លរ ួចំ្ដណកកន ុងក ម វ ិ្ ី្ោវ្ាវខែ េះរបស់ន ើង 
ឬកន ុងក មសិការបស់ន្ិសសិត្។ន ើងន្ឹងសួរនោកអ្នកអ្ំពីការណ៍នន្េះ 

នហើ នបើនោកអ្នក ិន្ច្ង់ចូ្លរ ួចំ្ដណកនោកអ្នកក៏ពុំចំាច្់ន វ្ ើដែរ។ 
 

សុវរថ ិភាព 

 នោកអ្នកមាន្សិទធ ិបដើមបីមានសុវត្ថ ិភាពកន ុងខណៈដែលនោកអ្នកកំពុងទទួលការន ើលដលរទ។ំន ើងន្ឹងន វ្ ើឲ្្ ប្ាកដ
ថា្រប់ 

ការពាាលដលរទ ំន្ិងដន្ែងសមាា រៈររកិាា ទងំអ្ស់មាន្អ្  ័ ោា ត្ន្ិងសុវត្ថ ិភាព។ 
 

ការទ្ទួ្លបានកិចចបំលរ ើ 

 នោកអ្នកមាន្សិទធ ិទទួលនូ្វការន ើលដលរទសំុខភាព្បកបនោ រុណភាពែពស់។ 

 ន ើងផ្តល់នូ្វការន ើលដលរទាំលកខណៈោធារណៈន្ិងឯករន្។ការន ើលដលរទាំលកខណៈោធារណៈ  
រោា ភិាលាអ្នកបង់្ាក់។ 

្បសិន្នបើនោកអ្នកមាន្ការធា រ៉ា ប់រងសុខភាពឯករន្  
នោកអ្នកមាន្សិទធន្រើសនរ ើសការន ើលដលរទាំលកខណៈឯករន្ាន្។ 

 
សិទ្ធ ិឯកជន 

 នោកអ្នកមាន្សិទធ ិទទួលនូវភាពាឯករន្  រ ួមាន្ការរកាការសំងាត្់នន្ពត្៌មាន្សត ីអ្ំពីសុខភាពរបស់នោកអ្នក។ 
 
មរិលយាបល់ 

 នោកអ្នកមាន្សិទធ ិរបញ្េញមរិនៅនលើការដលរទសំុខភាពរបស់នោកអ្នក។ន ើងន្ឹងន ែ្ ើ ត្បនៅន្ឹងកងវល់ណា ួ ដែ
លនោកអ្នកមាន្។ 
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អ្វ ីល ើងរំពឹងថានឹងទ្ទួ្លបានពីលោកអ្នកវញិ 

ការលោរព 

 ន ើងរំពឹងថានោកអ្នកន្ឹង្ប្ពឹត្ត កនលើបុរគលិក អ្នកដលរទ ំ្ក ុ្រួោរ ន្ិងនភញៀវរបស់ន ើង្បកបនោ ការនោរព ន្ិង
នសច្កត ីនលែលន រូ។ 

 
ការត្បាត្ស័ និយា ទាក់ទ្ង 

 សូ ន ត្តត ្ាប់ន ើងឲ្យអ្ស់នូ្វអ្វ ីៗដែលនោកអ្នកែឹងអំ្ពីសុខភាពរបស់នោកអ្នក។ការណ៍នន្េះអាច្រារ់រញ្ច លូទងំ៖ 
  

 ប្រវរតន៍បវជជសាប្សររស់បោកអ្នក  ការគំប្ទ្ពីប្កមុប្រួសារនិងសងគម 

 ថាន ណំាមួ ក៏បោ ប្ដលបោកអ្នកកំពុងបប្រើប្ាស់ 

 ពិធិពាាលរួរអស ំ

 អ្នកមានអារមមណ៍កន ុងែល នួអ្នកយ៉ា ងណា 

 ជំបនឿបលើប្ររប្អនរស់បៅនិងវរបធ៌ម 
 

  

 ្បសិន្នបើនោកអ្នក ិន្អាច្និ្យា សំរប់ខល នួ្ឯងាន្  នោកអ្នកអាច្សុំឲ្យអ្នកនផ្សងរួ នោកអ្នកក៏ាន្។  
 
ការចូលរមួចំដែក 

 សូ ន ត្តត ចូ្លរ ួចំ្ដណកន ុងការពាាលដលរទរំបស់នោកអ្នក។ការណ៍នន្េះមាន្ន្័ ថា 
សួរសំណួរន្ិងន វ្ ើការន្រើសនរ ើសអ្ំពីការពាាល 
ន្ិងការន ើលដលរទរំបស់នោកអ្នក។ 

 
សុវរថ ិភាព 

 ន ើងរំពឹងថាអ្នកន្ឹង្ប្ពឹត្តនៅនលើទីកដន្ែងសមាា រៈររកិាា របស់ន ើង្បកបនោ ការដលរទនំ្ិងរកាវាឲ្យាន្ោា ត្និ្ងមា
ន្សុវត្ថភាព។ 
ន ើងសុំឲ្យនោកអ្នកន វ្ ើត្ត វធិាន្និ្ងការដណ ំ។ន ើងសុំឲ្យនោកអ្នកកំុរក់ារ ើខណៈដែលនោកអ្នកនៅកដន្ែងសមាា រៈររ ិ

កាា របស់ន ើង។ 
 
សិទ្ធ ិឯកជន 

 ន ើងរំពឹងថានោកអ្នកនឹ្ងនោរពសិទធិឯករន្របស់អ្នកែ៏នទ។ 

ត ើអ្នកមានកងវល់ណាមួយតេ? 
ប ើងចង់មានឱ្កាសបោេះប្សា កងវល់ណាមួ ប្ដលបោកអ្នកអាចមានឱ្យានឆារ់តាមប្រអាចបធវ ើបៅាន។ 
ប្រសិនបរើបោកអ្នកមិនបពញចិរតជាមួ រទ្ពិបសាធន៍ររស់បោកអ្នកបៅម៉ាូណាសសប្ លស(Monash 
Health)សូមនិយ មកកាន់ប ើង៖ 
ជំហ៊ា នេ1ី៖ចូរនិយ បៅកាន់រុរគលិកប្ដលបមើលប្ែរបោកអ្នក 
ជំហ៊ា នេ2ី៖ចូរសុំនិយ ជាមួ កិោនុរបោឋ  ិកាប្ដលទ្ទួ្លែុសប្រវូ 

ជំហ៊ា នេី3៖ប្រសិនបរើកងវល់ររស់បោកអ្នកមិនទន់ានបោេះប្សា ឬប្រសិនបរើបោកអ្នកមិនមានអារមមណ៍លែនិយ បៅ
កាន ់
រុរគលិកប្រចំការ  បោកអ្នកអាចទក់ទ្ងន ិកាទ្ំនក់ទ្ំនងអ្រិែិជនររស់ប ើង(Consumer Liaison Officers)៖ 

 
Monash Medical Centre  9594 2702  Casey Hospital   8768 1465 
Monash Children’s Hospital 9594 2702  Cranbourne Centre  8768 1465 
Dandenong Hospital  9554 8078  Mental Health   9554 9237 
Moorabbin Hospital  9928 8584  Monash Health Community 9554 9376 
Kingston Centre   9265 100 

 
 

 ម្មៃរបស់តយើង៖  សុចរ ិភាព  តសចកត ីតមត្តត   គណតនយយភាព  ការតោរព  ឧ តមភាព 

ជបប្មើសបអសងបទ្ៀរអ្នកអាចចូលបមើល វរិនសររស់ប ើងនិងរតល់មរិឱ្យប ើង៖ 

 

 

www.monashhealth.org 

 

 

   ឬសរបសរមកកាន់ប ើង៖ 

                      Complaints and Compliments 

                      Monash Health Locked Bag 29 

                      Clayton South VIC 3169 

 

 

 

 

ប្រសិនបរើប ើងមិនអាចបោេះប្សា កងវល់ររស់អ្នកាន  អ្នកអាចទក់ទ្ងសនងការរណត ឺងសុខាភិាល(Health Complaints Commissioner)៖ 

  Level 26, 570 Bourke Street       

Melbourne VIC 3000       

Telephone: 1300 582 113       
Website: www.hcc.vic.gov.au 
 

 

 

 

    

http://www.monashhealth.org/
http://www.hcc.vic.gov.au/

