
الحقوق والمسؤولیات 
Your rights and responsibilities-Arabic 

توضح ھذه الوثیقھ األمور التي تتوقعھا من خدماتنا وكذلك األمور التي نتوقعھا منك عند تلقي خدماتنا 

  األمور التي یمكنك أن تتوقعھا من خدماتنا  

اإلحترام  

 لك الحق أن نتعامل معك بكل إحترام وأن نحافظ على كرامتك. •

یحق لك ان تطلب منا توفیر الرعایة التي تناسب احتیاجاتك الثقافیة والدینیة .سنبذل جھدنا لتحقیق مطلبك واذا لم نتمكن من ذلك سنقوم بشرح •
ھذه األسباب لك. 

تبادل المعلومات 

لك الحق في أن یتم إبالغك بالمعلومات التي تتعلق بخدماتنا وطرق العالج وخیارات الرعایة المتاحة وسعر التكلفة بطریقة واضحة •
وصریحة .  

یمكنك طرح أسئلتك في أي وقت تشاء .  •

یمكنك أن تطلب مترجماً شفھیاً إذا رأیت حاجة الى ذلك . •

سنبذل قصارى جھدنا لكي نوصل لك المعلومات بطریقة یسھل علیك فھمھا . •

  المشاركة 

    یحق لك المشاركة في اتخاذ القرارات واإلختیارات فیما یتعلق برعایتك الصحیة . فعلى سبیل المثال یمكنك  إذا رغبت  أن تشارك عائلتك أو •
أصدقاؤك أو أشخاص آخرون داعمین لك في إتخاذ القرارات بشأن رعایتك الصحیة  

    في معظم الحاالت , یمكنك أن ترفض الرعایة الطبیة إذا ما رغبت في ذلك . •

    قد ترغب في المشاركة في برامج البحث العلمي أو في برامج تدریب الطالب. إننا نطلب منك ذلك  وإذا لم تبدي أي رغبة  فإنھ بإمكانك عدم •
المشاركة 

السالمة واألمان. 

لك الحق في أن تشعر باألمان أثناء تلقیك رعایتك الصحیة.فإننا نتعھد بتقدیم عالجات و مرافق نظیفة سلیمة واّمنة.  

إمكانیة الوصول 

لك  الحق في أن تحصل على مستوى رفیع من الرعایة الطبیة. •

تتوفر لدینا خدمة الرعایة العامة والرعایة الخاصة. تغطي الحكومة نفقة الرعایة العامة.ویمكنك إختیار الرعایة الخاصة إذا كنت مشتركاً •
في تأمین صحي خاص. 

الخصوصیة والسریة 

من حقك أن نحافظ على خصوصيتك وهذا يشمل املحافظة على معلوماتك الصحية بسرية. •

التعلیق وإبداء الرأي 

یمكنك إبداء رأیك فیما یتعلق برعایتك الصحیة.ونحن بدورنا سنقوم باإلجابة على أي تساوءالت أو مخاوف لدیك. •
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األمور التي نتوقعھا منك 
 اإلحترام 

نتوقع منك أن تعامل موظفینا والمرضى اآلخرین ومقدمي الرعایة والعائالت والزائرین بإحترام وكرامة. •

تبادل المعلومات 
نرجو منك أن تعلمنا بكل ما یتعلق بحالتك الصحیة وھذا یشمل: •

                                              
وإذا لم تستطع ان تعبر عن نفسك یمكنك طلب المساعدة من شخص اّخر. •

المشاركة 
یمكنك المشاركة في عالجك.وذلك بطرح األسئلة وإتخاذ القرارات في إختیارعالجك ورعایتك •

السالمة واألمان 
نتوقع منك أن تعتني بمرافقنا وتحافظ علي نظافتھا وسالمتھا ونسألك أن تتبع األنظمة والتعلیمات ونرجو منك عدم •

التدخین أتناء تواجدك داخل مرافقنا. 
الخصوصیة 

نتوخى منك إحترام خصوصیة اآلخرین •

                                               

•ً عائلتك واألشخاص الداعمین لك إجتماعیا تاریخك الطبي                                                  •
كیف تشعر في داخلك• األدویة التي تتناولھا                                            •
نمط حیاتك ومعتقداتك الثقافیة• العالجات المكملة•

هل لديك أي شكاوى؟ 

نرجو أن تمنحنا الفرصة لكي نقوم بمعالجة شكواك في أسرع وقت ممكن.ؤإذا لم تكن راضياً عن تجربتك في صحة 
موناش ،نرجو أن تعلمنا بذلك: 

خطوة ١: تحدث الى أحد العاملني الذي كان يقوم برعايتك 

خطوة ٢: أطلب التحدث إلى املمرض املسؤول عن القسم  

خطوة ٣: إذا لم یتم البث في شكواك أو قد ال ترغب في التحدث الى العاملین في العنبر،فإنھ بإمكانك اإلتصال بواحد من ضباط 
اإلرتباط لشؤون المستھلك على األرقام التالیة:    

Monash Medical Centre Clayton 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 1000

أو كبديل آخر إرسلها  بالبريد اإللكتروني على العنوان التالييمكنك رفع شكوى خطية الى قسم الشكاوى والمديح 

Complaints and Compliments

Monash Health Locked Bag 29 


Clayton South VIC 3169
www.monashhealth.org 
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قیمنا ھي: النزاھة, الشفقة, المسئولیة, اإلحترام, التفوق 

إذا كنت تعتقد بأن شكواك لم یتم البث فیھا من قبلنا فبإمكانك اإلتصال بمفوض الشكاوى للخدمات الصحیة

Level 26, 570 Bourke Street 
Melbourne VIC 3000 

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