
 

 ) 450 131( ۱۳۱۴۵۰دارید، لطفا بھ ما اطالع دھید: اگر بھ مترجم نیاز 

 Page 1 of 2 این سند بر طبق منشور حقوق مراقبت بھداشتی استرالیا می باشد. (ویراش دوم)                )April 2021( ۲۰۲۱آوریل  

Reviewed February 2021                                Consumer reviewed 

 FARSI  -   حقوق و مسئولیت ھای شما 
این برگھ در مورد انتظارات متقابل ما و شما یا فردی کھ شما از وی مراقبت می کنید در زمان استفاده از خدمات ما توضیحاتی ارائھ می  

 دھد. 
 

 انتظارات شما از ما 

 احترام
 شما حق دارید:

 احترام و متانت برخورد شودکھ بھ عنوان یک فرد با شما با  •
 کھ فرھنگ، ھویت، باورھا و انتخابھایتان بھ رسمیت شناختھ و محترم شمرده شوند •

 اطالعات
 شما حق دارید:

، اطالعات واضح داشتھ باشید تا بتوانید با اطالع کامل  مختلف و معالجات درباره وضعیت خود، مزایا و خطرات ممکن آزمایشات  •
 رضایت دھید.

 ات، زمانھای انتظار و ھزینھ ھا اطالعات دریافت کنید درباره خدم •
 درک و استفاده از اطالعات بھداشتی بھ شما کمک شود در صورت نیازتان برای  •
 جھت دسترسی بھ اطالعات بھداشتی تان درخواست ارائھ دھید •
اطالع داده شود و اینکھ این چھ تاثیری روی شما خواھد  شکھ اگر خطایی صورت داد بھ شما درباره آن و چگونگی رخ دادن •

 ایمن باشد.  بھ صورت چھ کارھایی در حال انجام است تا مراقبت از شماگذاشت و 

 مشارکت 
 شما حق دارید:

 سوال پرسیده و دخیل باشید شفافدر فضای ارتباطی صادقانھ و  •
 سھیم باشید، تا آنجا کھ شما انتخاب کرده و قادر بھدر تصمیم گیری ھا با فراھم کننده خدمات بھداشتی تان  •
 دخالت دھیداین باشید کھ افرادی را کھ می خواھید در برنامھ ریزی و تصمیم گیری مشارکت کنند را در این مسائل  •

 ایمنی
 شما حق دارید:

 مراقبت بھداشتی با کیفیت و ایمنی باال کھ ھمتراز استانداردھای ملی ھستند را دریافت کنید  •
 در محیطی کھ بھ شما إحساس امنیت می دھد مورد مراقبت قرار گیرید  •

 دسترسی 
 شما حق دارید بھ خدمات مراقبت و معالجات بھداشتی کھ برآورده کننده نیازھای شماست دسترسی داشتھ باشید. 

دولت پرداختھ می شود. اگر شما بیمھ ما مراقبتھای بھداشتی بھ صورت ھمگانی و خصوصی ارائھ می دھیم. مراقبت بھداشتی ھمگانی توسط 
 شخصی خصوصی دارید، می توانید مراقبت خصوصی را انتخاب کنید. 

 حریم خصوصی 
شما حق دارید کھ حریم خصوصی شخصی تان محترم شمرده شده و اطالعات شخصی شما و مسائل پزشکی شما با امنیت و بھ طور محرمانھ 

 نگھداری شوند.

 بازخورد
 دارید:شما حق 
 بدون اینکھ معالجھ شما تحت تاثیر قرار بگیرد، بتوانید بازخورد ارائھ داده یا شکایت کنید  •
 نگرانی ھایتان سریعا و بھ طور شفاف مود بررسی قرار گیرند  •
 برای ارتقاء کیفیت خدمات بھداشتی و مراقبت مشارکت کنیدا بھ اشتراک گذاشتھ و رتجربھ خود  •
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 انتظارات شما از ما 
 

 احترام
 ما از شما انتظار داریم کھ با کارمندان ما، بیماران، مراقبین، خانواده ھا و مالقات کننده ھا با احترام و متانت برخورد کنید.

 
 اطالعات

 لطفا بھ ما ھمھ چیز را در باره سالمتی خود بگویید. کھ این ممکن است شامل موارد زیر باشد: 
 خانواده و اجتماعحمایت ھای  •
 حس درونی خودتان •
 باورھای فرھنگی و شیوه زندگی  •

 تاریخچھ پزشکی شما •
 تمامی داروھایی کھ مصرف می کنید  •
 معالجات تکمیلی  •

 ، می توانید از فرد دیگری بخواھید کھ بھ شما کمک کند.نمی توانید از طرف خودتان حرف بزنیداگر 
 

 مشارکت 
مشارکت داشتھ باشید. یعنی سوال بپرسید، در باره گزینھ ھایتان صحبت کنید و معالجات و مراقبت ھایتان را  لطفا در روند معالجھ خود 

 انتخاب کنید. 
 

 ایمنی
ما از شما می خواھیم کھ قوانین  از شما انتظار داریم کھ از امکانات ما با دقت استفاده کرده و از آنھا بھ صورت پاکیزه و امن نگھداری کنید. 

 از شما می خواھیم کھ تا زمانی کھ در ھر کدام از مکانھای ما ھستید استعمال دخانیات نکنید. و دستورالعملھا را رعایت کنید. 
 

 وصی حریم خص
 ما انتظار داریم کھ شما حریم خصوصی دیگران را محترم بشمارید. 

 
 آیا نگرانی دارید؟

 Monashتمایل داریم کھ بتوانیم ھر گونھ نگرانی کھ شما دارید را ھر چھ زودتر رفع کنیم. اگر از تجربھ تان در موناش ھلت (
Health( :راضی نیستید، لطفا بخواھید کھ 

 با کارمندی کھ از شما مراقبت می کند، صحبت کنید  در قدم اول:
 با کارمندی کھ مسئول است، صحبت کنید در قدم دوم:

اگر نگرانی ھای شما حل نشدند یا إحساس راحتی نمی کنید با کارکنان بخش صحبت کنید، می توانید با یکی از ھماھنگ در قدم سوم: 
 ) با مشخصات زیر تماس بگیرید:Patient Relations Coordinatorsده ھای روابط بیمار (کنن

 Monashمرکز پزشکی 

 Monashبیمارستان کودکان  

 Dandenongبیمارستان  

 Moorabbinبیمارستان 

 Kingstonمرکز 

۹۵۹۴۲۷۰۲ 

۹۵۹۴۲۷۰۲ 

۹۵۵۴۸۰۷۸ 

۹۹۲۸۸۵۸۴ 

۹۲۵۶۱۳۵۶ 

 Caseyبیمارستان  

 Cranbourneمرکز 

 برنامھ سالمت ذھنی

 Monash Healthجامعھ 

 مراقبتھای دھان و دندان جامعھ 

۸۷۶۸۱۴۶۵ 

۸۷۶۸۱۴۶۵ 

۹۵۵۴۹۲۳۷ 

۹۵۵۴۸۰۷۸ 

۹۵۵۴۸۰۷۸ 

    
یا اینکھ کی توانید بھ وب سایت ما رفتھ و 

 بازخورد خود را بگذارید: 
 

 www.monashhealth.org   

 یا بھ آدرس زیر نامھ ارسال کنید: 
Complaints and Compliments 
Monash Health Locked Bag 29  
Clayton South VIC 3169 

  
 Health Complaintsشکایات سالمت و بھداشت (اگر نتوانیم مشکل شما را حل کنیم، می توانید با کمیسیونر رسیدگی بھ 

Commissioner گیرید: تماس ب) با مشخصات زیر 

Level 26, 570 Bourke Street 
Melbourne VIC 3000 
Telephone: 1300 582 113 
Website: www.hcc.vic.gov.au  
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