
 

 131450: بذلك إذا كنت بحاجة إلى مترجم یرجى إخبارنا

 2 من  1 الصفحة  إلى المیثاق األسترالي لحقوق الرعایة الصحیة (اإلصدار الثاني)  الوثیقة هستند ھذت  2021نیسان/أبریل 

 المستھلك  تھا من قبلتمت مراجع        2021فبرایر شباط/في  تھاتمت مراجع

                                    

 ARABIC  -   حقوقك ومسؤولیاتك 
 من خدماتنا وكذلك األمور التي نتوقعھا منك عند تلقي خدماتنا.  أنت أو أي شخص تھتم بھ تتوقعھا یمكن أن توضح ھذه الوثیقة األمور التي

 األمور التي یمكنك أن تتوقعھا من خدماتنا    

 االحترام 
 لدیك الحق في: 

 باحترام وكرامة عامل كفرد تُ أن  •
 االعتراف بثقافتك وھویتك ومعتقداتك وخیاراتك واحترامھاأن یتم  •

 المعلومات
 لدیك الحق في: 

تتمكن من إعطاء   لكيوالعالجات المختلفة،  للفحوصاتمعلومات واضحة عن حالتك، والفوائد والمخاطر المحتملة الحصول على  •
 الموافقة المستنیرة. 

 تلقي معلومات حول الخدمات وأوقات االنتظار والتكالیف  •
 ھا واستخدام فھم المعلومات الصحیة لتتمكن منالحصول على المساعدة عند الحاجة إلیھا  •
 بك  المتعلقةالمعلومات الصحیة   االطالع علىطلب  •
 لجعل الرعایة آمنة  القیام بھعلیك وما الذي یتم ذلك ، وكیف یمكن أن یؤثر طأالخ ث وحد یةإخبارك إذا حدث خطأ ما، وكیفأن یتم  •

 الشراكة
 لدیك الحق في: 

 بصراحة وصدق طرح األسئلة والمشاركة في التواصل  •
 وتقدر علیھ  ، بالقدر الذي تختاره لكاتخاذ القرارات مع مقدم الرعایة  •
 ات في التخطیط واتخاذ القرار  من تشاءشرك أن ت •

 السالمة 
 لدیك الحق في: 

 تلبي المعاییر الوطنیة والحصول على رعایة صحیة آمنة وعالیة الجودة  •
 في بیئة تجعلك تشعر باألمان  ةرعای ال تتلقىأن  •

 على الخدمات  صولحإمكانیة ال
 احتیاجاتك. لى خدمات الرعایة الصحیة والعالج الذي یلبي عصول ح لدیك الحق في ال

تغطي الحكومة نفقة الرعایة العامة، ویمكنك اختیار الرعایة الخاصة إذا كان لدیك تأمین  . تتوفر لدینا خدمة الرعایة العامة والرعایة الخاصة
 . صحي خاص 

 الخصوصیة
 احترام خصوصیتك الشخصیة والحفاظ على سریة المعلومات المتعلقة بك وبصحتك. أن یتم لدیك الحق في

 إبداء الرأي 
 لدیك الحق في: 

  معاملتك فیھاالتي تتم طریقة الأو تقدیم شكوى دون أن یؤثر ذلك على  كإبداء رأی •
 وفي الوقت المناسب  بشكل صریحمخاوفك  أن تتم معالجة •
        في تحسین جودة الرعایة والخدمات الصحیة والمساھمةتجربتك  مشاركة •

 
 
 
 
 

 



 

 131450: بذلك إذا كنت بحاجة إلى مترجم یرجى إخبارنا

 2 من  2 الصفحة  إلى المیثاق األسترالي لحقوق الرعایة الصحیة (اإلصدار الثاني)  الوثیقة هستند ھذت  2021نیسان/أبریل 

 المستھلك  تھا من قبلتمت مراجع        2021فبرایر شباط/في  تھاتمت مراجع

                                    

 ما ھي األمور التي نتوقعھا منك
 

 االحترام
 نتوقع منك معاملة موظفینا ومرضانا ومقدمي الرعایة والعائالت والزوار باحترام وكرامة.

 
 المعلومات

 كل ما تعرفھ عن صحتك. قد یشمل ذلك:یرجى اطالعنا على 
 تاریخك الطبي •
 تتناولھاالتي دویة  األ •
 العالجات التكمیلیة  •

 الدعم األسري واالجتماعي خدمات  •
 شعورك الداخلي  •
 نمط الحیاة والمعتقدات الثقافیة. •

 
 إذا كنت ال تستطیع التحدث عن نفسك یمكنك أن تطلب من شخص ما مساعدتك.

 
 الشراكة

 المشاركة في عالجك. وھذا یعني طرح األسئلة ومناقشة الخیارات واتخاذ الخیارات بشأن العالج والرعایة. نرجو منك
 

 السالمة 
نطلب منك عدم التدخین أثناء كما . نطلب منك اتباع القواعد والتعلیمات. على نظافتھا وسالمتھانتوقع منك أن تتعامل مع منشآتنا بعنایة وأن تحافظ 

 من منشآتنا.وجودك في أي 
 

 الخصوصیة
 خصوصیة اآلخرین.  احترامنك منتوقع 

 
 ؟ مخاوفھل لدیك أي 
، Monash Health معأي مخاوف قد تكون لدیك في أقرب وقت ممكن. إذا لم تكن راضیًا عن تجربتك  إلزالة لنا الفرصةنود منك إتاحة 

 التحدث إلینا: نرجو منك

 تحدث إلى الموظف الذي یعتني بك  :1الخطوة 
 اطلب التحدث إلى الموظف المسؤول  :2الخطوة 
، یمكنك االتصال بأحد منسقي عالقات العاملین في جناح المستشفىتحدث إلى ترتاح للمخاوفك، أو إذا كنت ال  إزالةتم تإذا لم  :3الخطوة 

 المرضى لدینا: 
 الطبي   Monashمركز 

 لألطفال  Monash مستشفى 

  Dandenongمستشفى 

  Moorabbinمستشفى 

  Kingstonمركز 

9594 2702 
9594 2702 
9554 8078 
9928 8584 
9265 1356 

  Caseyمستشفى 

  Cranbourneمركز 

 برنامج الصحة العقلیة 

 Monash Healthجمعیة 

 Communityخدمات صحة الفم 
Oral 

8768 1465 
8768 1465 
9554 9237 
9554 8078 
9554 8078 

    
وتقدیم   اإلنترنت یمكنك زیارة موقعنا علىأو 

 مالحظات لنا:
 

 www.monashhealth.org 

 أو یرجى مراسلتنا:   
            Complaints and Compliments 
            Monash Health Locked Bag 29  
            Clayton South VIC 3169 

  
 إذا لم نتمكن من حل مشكلتك، یمكنك االتصال بمفوض الشكاوى الصحیة: 

Level 26, 570 Bourke Street 
Melbourne VIC 3000 

 113 582 1300ھاتف: 
 www.hcc.vic.gov.au الموقع اإللكتروني:  

 

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

