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 DARI - شما مسئولیتهای و حقوق
 

 از شمای اتچه توقعمی توانید از ما داشته باشید و ما شما  اتیچه توقع ما، صحیکه در هنگام استفاده از خدمات  توضیح می دهداین جزوه 
 داریم.

 

 دیداشته باشتوقع از ما  دیتوان یمشما آنچه 
 

 اماحتر
 : که اریدشما حق د

  و عزت رفتار شود احترامبا به عنوان یک فرد با شما.  

 گیردو مورد احترام قرار  شناخته شود تیه رسمب شما ی، اعتقادات و انتخاب هاتی، هوفرهنگ. 
 

 معلومات
 : که شما حق دارید

 آگاهانه  دیتوانتا ب ،دیداشته باش حواض معلومات مختلف یها تداویها و شیآزما یو خطرات احتمال ای، مزاصحی تان تیدر مورد وضع

  .دیدهب تیرضا

 دیکن افتیدرات معلوم مصارف، زمان انتظار و خدمات در مورد 

 کنید استفادهاز آن و  کردهدرک ا رمعلومات که د شوبه شما کمک  تادریافت کنید  کمک وقت ضرورت در 

 دیداشته باش دسترسیخود  معلومات صحیبه کنید که  درخواست 

 منیا یبگذارد و آنچه برا ریشما تأث ی، چگونه ممکن است روه استپیش آمدنه چگودر مورد این که ، ته اسآمد شیپ یلشکم اگر 
 شود اطالع دادهشود به شما  یمراقبت انجام م ختنسا

 شارکتم
 :که دیشما حق دار

 دیباشدخیل آزاد و صادقانه  یها گفت و شنوددر و  دیل بپرسواس 

  دیریبگ میتصم دیو قادر به آن هستمی کنید ب خاان انتخودته ک یحد آن تان، تات اقبمر ۀبا ارائه دهندهمراه 

 دیشامل کن دیخواه یرا که م یافراد یریگ میو تصم یزیدر برنامه ر 
 

 مصونیت
 :که دیشما حق دار

 دیکن افتیدر را یمل یستانداردهاباال و مطابق با ا تیفیو با ک منیا صحی یمراقبت ها 

 دشواقبت رمز شما شود اشما می  تیاحساس امن بسبکه  یطیمح در 
 

 دسترسی 

   شما را برآورده کند. یازهایکه ن دیرا دار تداویو  مراقبت صحیبه خدمات  یشما حق دسترس
ی خصوصی داشته باشید، صحخدمات دولتی توسط دولت تمویل میگردد. اگر بیمۀ می کنیم.  عرضه ی دولتی و خصوصی راصحیما مراقبت 

 ید.نتخاب کنرا ای خصوصی حصنید مراقبت می توا
 

 حفظ حریم خصوصی
 .داری شودنگه فوظمحرمانه و محشما  صحتو  شمامربوط به  معلوماتو  شود احترام گذاشته شما یخصوص میبه حرکه  دیشما حق دار

 
 اظهار نظر

 :که دیشما حق دار

 ما داشته باشدان شدرم ۀر نحوب یریبدون آنکه تأث دیرا مطرح کن یتیشکا ای دیدهب نظر 

  گردد رسیدگیه موقع و ب باز یبه روش امش یها ینگرانبه 

 دیشرکت کن صحیمراقبت و خدمات  تیفیکبخشیدن و در بهبود  دیخود را به اشتراک بگذار تجربه 
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  داریم  توقعاز شما آنچه ما 
 

 احترام

  .دیر کنعزت رفتااحترام و  ابندگان نواده ها و عیادت کنخا، ت کنندگان، مراقبمریضانبا کارمندان،  کهاز شما توقع داریم ما 
 

 معلومات
 شود:این ممکن شامل موارد ذیل  هید.اطالع دلطفاً هرچه راجع به صحت تان می دانید به ما 

 

 حمایت خانواده و اجتماع   شما  طبی سوابق 

 دارید چه احساس در مورد خود   که مصرف می کنیددواهای هر نوع 

 های فرهنگیی و باور شیوه زندگ 
  

 های تکمیلی  تداوی 

  ید.بخواهکمک ، از کسی دیگری می توانید نمیتوانید صحبت کنید تاندخواگر 
 

 مشارکت

  .انتخاب کنیدو  ، صحبت کنیدیدبپرسو مراقبت خود تان سوال  تداویراجع به به این معنی که تان سهم بگیرید.  تداویلطفا در 
 

 مصونیت

مقررات و دستورالعمل ها را  می خواهیم که از شماما  صون نگهدارید.یز و متمده و کرد ادهاستفا احتیاط بتسهیالت ما از  کهما توقع داریم 
 .کشیدسگرت نهستید  شفاخانه ۀکه در محوط رعایت کنید و تا زمانی

 
 حفظ حریم خصوصی

 .احترام داشته باشیدحریم خصوصی دیگران  که بهز شما توقع داریم ا
 

 دارید؟ ا کدام نگرانییآ

  بااگر از تجربه تان که دارید به زودترین فرصت حل کنیم. را  نگرانیهر نوع تا فاده کرده فرصت استاز این خواهیم می  ما

Monash Health  ()نیستید، لطفا با ما صحبت کنید راضی صحت مونش: 

 د صحبت کنیدنکه از شما مراقبت می کن ییمبا اعضای تمرحله اول: 

 ت کنیدول صحبئمس پرستار با کهتقاضا کنید  رحله دوم:م

       یکی کارکنان بخش مراقبت صحبت کنید، می توانید بابا  کهاگر مشکل تان رفع نشد، یا احساس راحتی نمی کنید حله سوم: رم

 صحبت کنید:مریضان روابط هماهنگ کنندگان  از

 

 

 

 

 

 

    

    

 ردهکما مراجعه  ت، می توانید به وبساییا به جای آن
 ید:دهبنظر  و

 
                 www.monashhealth.org                

 یا به ما بنویسید:  
 :شکایات و تحسینیات

Monash Health Locked 

Bag 29 Clayton South VIC 3169 

 
 

Monash Medical Centre صحی مونش( )مرکز                     
Monash Children’s Hospital (مونش اطفال فاخانۀ)ش                       

Dandenong Hospital ( دندینانگ شفاخانۀ)                                     
Moorabbin Hospital ( شفاخانۀ )مورابین                                        

Kingston Centre (نکز صحی کینگستومر)                                      
Casey Hospital (شفاخانۀ )کیسی                                                   

Cranbourne Centre )مرکز صحی کرنبورن(                                   
Mental Health  روانی(  )صحت                                                     

Monash Health Community مونش(   ت)جامعۀ صح                      
Community Oral )صحت دهان و دندان جامعه(                                 

       

9594 2702 
9594 2702 
9554 8078 
9928 8584 

1356 9265  
8768 1465 
9554 8078 
9554 9237 
9554 8078 
9554 8078 

 

http://www.monashhealth.org/
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:تماس شوید به صحیات شکای نرشمیکمی توانید با م، نیرا حل کشما اگر ما نتوانستیم مشکل   
Level 26, 570 Bourke Street 
Melbourne VIC 3000 
 

نوتلف:   
توبسای  : 

 

1300 582 113 

www.hcc.vic.gov.au 

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

