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 شما مسئوليتھای و حقوق
 

Your rights and responsibilities - Dari 
 

  

اين جزوه توضيح می دھد که در ھنگام استفاده از خدمات صحی ما، شما چه توقع می توانيد از ما داشته باشيد و ما از شما چه 
 توقع داريم.

  

 

  شما از ما چه ميتواند باشد توقع
  

 

  احترام
 

 صورت گيرد. مودبانه و احترامانهما برخورد شما حق داريد تا با ش •

 .کند کمک تان مذھبی و فرھنگی مراقبتی برايتان ارايه کنيم که به بر آورده ساختن نيازھای بپرسيد تا ما از داريد شما حق •
 کوشش می کنيم تا اين نيازمندی ھا را برآورده سازيم. در صورت نتوانستن دليلش را برايتان توضيح خواھيم داد.

 
  تماس جھت کسب اط�عات

 

 شما حق داريد در باره خدمات، معالجه، گزينه ھای مراقبت صحی و مصارف اط0عات روشن و واضح دريافت کنيد. •

  درھر موقع ميتوانيد سوال تانرا مطرح کنيد. •

  اگر به ترجمان ضرورت داشتيد، می توانيد تقاضای ترجمان کنيد. •

  ا طوری معلومات دھيم که فھم آن برای تان آسان باشد.ما کوشش نھايی خواھيم کرد تا به شم •
  

  سھم گيری
 

 شما حق داريد در تصاميم که گرفته می شود سھيم باشيد و راجع به مراقبت صحی تان انتخاب داشته باشيد.   •

   .نيدکتان سھيم صحی  راجع به مراقبت يا ساير افراد حامی را در تصاميمفاميل، دوستان  به طور مثال، شما ممکن

 در بعضی حا;ت، اگر نمی خواھيد از مراقبت صحی استفاده کنيد، می توانيد آن را رد کنيد. •

ممکن ميل داشته باشيد تا در برخی پروگرام ھای تحقيقاتی يا آموزش دانش آموزان سھم بگيريد. ما شما را در جريان می  •
 سھم گيری اجباری نيست. ،گذاريم. اگرنميخواستيد

 

  مصونيت
 

دريافت مراقبت صحی، شما حق مصون بودن را داريد. ما اطمينان می دھيم که تمام معالجه و تسھي0ت ما پاک و  ھنگام •
 مصون است.

 
  دسترسی

  

    شما حق داريد تا به خدمات مراقبت صحی با کيفيت با; دسترسی داشته باشيد. •

دولت تمويل ميگردد. اگر بيمۀ صحی ما مراقبت صحی عامه و خصوصی را پيشنھاد می کنيم.  خدمات عامه توسط  •
 خصوصی داشته باشيد، می توانيد مراقبت صحی خصوصی را انتخاب کنيد.

 
 

  حفظ حريم خصوصی
 

 .داريد، اين شامل محرمانگی اط0عات صحی تان می باشد راحريم خصوصی حق حفظ شما  •

 
  

  اظھار نظر
 

 . ر نوع  پريشانی تان جواب خواھيم دادحق داريد راجع به مراقبت صحی تان اظھار نظر کنيد.  ما به ھ
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  ما از شما چيست  توقع
 

  احترام
 

  از شما توقع داريم تا با کارمندان، مريضان، مراقبين، خانواده ھا و عيادت کنندگان مودبانه و احترامانه برخورد کنيد. •
 

  تماس جھت کسب اط�عات
 

  ات دھيد.  اين ممکن شامل موارد ذيل باشد:لطفاً ھرچه راجع به صحت تان می دانيد به ما معلوم •
 

 سوابق طبی شما  •  حمايت فاميلی و اجتماعی •

 ھر نوع دوايی که می گيريد  • در مورد خود چه احساس داريد •

 تداوی ھای تکميلی  • شيوه زندگی و باور ھای فرھنگی •
 

  صحبت کنيد ، از کسی ديگری می توانيد تقاضای کمک کنيد. نميتوانيد اگر در مورد تان •
  
 

 سھم گيری

  لطفا در معالجه تان سھم بگيريد. منظوراين است که راجع به معالجه و مراقبت تان سوال کنيد و تصميم بگيريد. •
  
 

 مصونيت

خواھش می کنيم تا مقررات و  مااز ش ما توقع داريم تا تسھي0ت ما را با احتياط استفاده کرده  پاک و مصون نگھداريد. •
  ھستيد از کشيدن سگرت بپرھيزيد.دستورالعمل ھا را رعايت کنيد و تا زمانيکه در محوطه شفاخانه 

 

  حفظ حريم خصوصی
 

 از شما توقع داريم تا حريم خصوصی ديگران را رعايت کنيد. •

  
 آيا کدام پريشانی داريد؟

ه تان در اگر از تجربھر نوع پريشانی که داريد به زودترين فرصت حل کنيم. ما خوش داريم تا از اين فرصت استفاده کرده و 
 مونش ھيلت قانع نيستيد، لطفا با ما صحبت کنيد:

با اعضای تيم که از شما مراقبت می کند صحبت کنيدمرحله اول:   

تقاضا کنيد تا با نرس مسول صحبت کنيد مرحله دوم:  

د، می توانيد با کارکنان بخش مراقبت صحبت کنيرفع نشد، يا احساس راحتی نمی کنيد تا با اگر مشکل تان مرحله سوم:             
مامورين روابط مصرف کنندگان صحبت کنيد: يکی از              

Monash Medical Centre 

Monash Children’s Hospital 

Dandenong Hospital 

Moorabbin Hospital 

Kingston Centre 

9594 2702 

9594 2702 

9554 8078 

9928 8584 

9265 1000 

Casey Hospital 

Cranbourne Centre 

Mental Health 

Monash Health Community 

8768 1465 

8768 1465 

9554 9237 

9554 9376 

    

  متناوبا، می توانيد به وبسابت ما مراجعه نموده

  و ابراز نظر کنيد:

 

                 www.monashhealth.org                

  يا به ما بنويسيد:  

  :شکايات و تحسينيات

Monash Health Locked Bag 

29 Clayton South VIC 3169 

  

 به تماس شويد:» مامور شکايات صحی«اگر ما نتوانستيم مشکل تانرا حل کنيم، شما می توانيد با 

Level 26, 570 Bourke Street 

Melbourne VIC 3000 

 تلفون: 113 582 1300
www.hcc.vic.gov.au :وبسايط  

 
، احترام و برتریمسئوليتصداقت، شفقت،  رزش ھای ما:ا  


