
   

 

 

ប្រសិនបរើអ្នកប្រវូការអ្នករកប្ប្រភាសា  សូមប្ារ់ឱ្យប ើងដឹង៖ 131 450 

ប្ែបមសា 2021    ឯកសារបនេះប្អែកបលើធមមនុញ្ញ អូ្ប្សាលីសត ីអំ្ពីសិទ្ធ ិននការប្ែទសុំែភាពកន ុងរដឋ វរូិរយី៉ា  (បាេះពមុពបលើលទ្ី២)                    

ទំ្ព័រ 1 នន 2 

ានបធវ ីវបិសាធនកមមបៅប្ែកុមភៈ 2021       ការពិនិរយប ើងវញិននអ្រិែិជន 

 

  

សិទ្ធ ិនិងការទ្ទួ្លខុសត្រវូនានារបស់អ្នក 

Your rights and responsibilities - Khmer 
 

ឯកសារបនេះពនយល់នូវអ្វ ីប្ដលអ្នក ឬអ្នកណាម្នន ក់ ប្ដលអ្នកបមើលប្ែប េះ អាចរំពឹងថានឹងទ្ទួ្លកិចចរំបរពីីប ើង និង 

អ្វ ីប្ដលប ើងរំពឹងថា នឹងទ្ទួ្លពីអ្នកវញិបៅបពលអ្នកបប្រើប្ាស់បសវ៉ា កមមររស់ប ើង។ 

 

អ្វ ីដែលអ្នកាចររពឹងងានងងទ្ទួ្លបានឹីយ ើង 

ការយោរឹ 

អ្នកម្ននសិទ្ធិ ៖ 

 ទ្ទួ្លការប្រប្ពឹរត ិចំប េះអ្នកប្រករបោ ការបោរព និង បសចកដ ីប្ែែែន រូ។ 

 ទ្ទួ្លវរបធ៌ម បសចកត ីនែែែន រូ ជំបនឿ និងជំបរសីទងំឡា  ប្ដលប្រវូានទ្ទួ្លសាា ល និងបោរព។ 

 

ឹ័រ៌មាន 

អ្នកម្ននសិទ្ធិ៖ 

 ទ្ទួ្លព័រ៌ចាស់សត ីអ្ំពីសាា នភាពសុែភាពររស់អ្នក គុណប្របយជន៍ និងហានិភ័ ននការបធវ ីបរសត ៍ និងការពាាលបអេងៗ 

បដើមបីបអា អ្នកអាចអតល់ការ លប់្ពមមួ បោ ម្ននព័រ៌ម្ននប្គរ់ប្ោន់។ អ្នកម្ននសិទ្ធិសួរសំណួរបៅបពលណាក៏ាន។ 

 ទ្ទួ្លព័រ៌ម្ននសត ីអំ្ពីបសវ៉ា កមម  បពលកំពុងរង់ចំ និងការចំណា  

 ទ្ទួ្លការអតលជ់ំនួ បៅបពលអ្នកប្រវូការវ បដើមបីជូ អ្នកបអា  ល់ និង បប្រើប្ាស់ព័រ៌ម្ននសត ីអ្ំពីសុែភាព 

 សំណូមពរចូលបមើលបប្រើប្ាស់ព័រ៌ម្ននសត ីអ្ំពីសុែភាពររស់អ្នក 

 ទ្ទួ្លដំណឹងប្រសិនបរើអ្វ ីណាមួ ានដំបណើបណើរការបៅែុស។ វានបកើរប ើងយ៉ា ងដូចបមតច បរើវអាចអតល់អល 

រ៉ាេះ ល់ដលអ់្នកយ៉ា ងដូចបមតច និងថាបរើបគកំពុងប្រចរ់ការែែេះបទ្បដើមបី បធវ ីបអា ម្ននសុវរា ិភាពកន ុងការប្ែទ ំ

 

ភាឹជាដែគូរ 

អ្នកម្ននសិទ្ធិ ៖ 

 សួរសំណួរទងំឡា  និង ចូលរមួកន ុងការប្ាប្ស័ ទក់ទ្ងបោ បរើកចំហរ និង បសាម េះប្រង់  

 បធវ ីបសចកត ីសំបរចចិរតសត ីអ្ំពីការបមើលប្ែជាមួ អ្នកបមើលប្ែររស់អ្នកកន ុងវសិាលភាពប្ដលអ្នកបប្ជើសបរសី និង ម្ននលទ្ធភាព 

 រារ់រញ្ច លូទងំមនុសេប្ដលអ្នកចង់ាន និង កន ុងការបធវ ីគំបរាង និងបសចកត ីសំបរចចិរត  

 

សុវរថ ិភាឹ 

អ្នកម្ននសិទ្ធិ ៖ 

 ទ្ទួ្លការប្ែទសំុែភាពប្រករបោ សុវរា ិភាព និង គុណភាពែធស់ប្ដលរំបពញរទ្ោឋ នថាន ក់ជារិ 

 ទ្ទួ្លការប្ែទងំគន ុងររសិាត នប្ដលបធវ ីបអា អ្នកម្ននអារមមណ៍ថាម្ននសុវរា ិភាព    

         

ការទ្ទួ្លបានកិរចបំយរ ី

អ្នកម្ននសិទ្ធិទ្ទួ្លនូវការបមើលប្ែទសំុែភាព ប្ដលរំបពញបសចកត ីប្រវូការររស់អ្នក។ ប ើងអតល់នូវការបមើលប្ែ  

ជាលកខណៈសាធារណៈ និង ឯកជន។ ការបមើលប្ែជាលកខណៈសាធារណៈ  រោឋ ភិាលជាអ្នករង់ប្ាក់។ 

ប្រសិនបរើអ្នកម្ននការធា រា៉ា រ់រងសុែភាពឯកជន  អ្នកម្ននសិទ្ធបប្ជើសបរសីការបមើលប្ែជាលកខណៈឯកជនាន។ 

 

សិទ្ធ ិឯកជន 

អ្នកម្ននសិទ្ធិទ្ទួ្លនូវភាពជាឯកជន ប្ដលប្រវូានបោរព និង ព័រ៌ម្ននសត ីអ្ំពីអ្នក បហើ ព័រ៌ម្ននសត ីអ្ំពីសុែភាពររស់អ្នក 

ប្រវូានរកាប្រករបោ សនត ិសុែ និង ការសំងារ។់ 

 

មរិយោបល់ 

អ្នកម្ននសិទ្ធិ៖ 

 អតល់មរិឬបធវ ីការរវ៉ា បោ នឹងមិនជេះឥទ្ធពលដល់មបធាា  ប្ដលអ្នកទ្ទួ្លការពាាលប េះបទ្ 

 បលើកកងវល់បអា បគបោេះប្សា កន ុងរបរៀរមួ បរើកចំហរ និង ទនប់ពល 

 ប្ចករំប្លករទ្ពិបសាធន៍ររស់អ្នក និង ចូលរមួចំប្ណក បដើមបីបធវ ីបអា គុណភាព ននការប្ែទ ំនិង បសវ៉ា សុខាភិាល 

កាន់ប្រប្របសើរប ើង 

 

 



   

 

 

ប្រសិនបរើអ្នកប្រវូការអ្នករកប្ប្រភាសា  សូមប្ារ់ឱ្យប ើងដឹង៖ 131 450 

ប្ែបមសា 2021    ឯកសារបនេះប្អែកបលើធមមនុញ្ញ អូ្ប្សាលីសត ីអំ្ពីសិទ្ធ ិននការប្ែទសុំែភាពកន ុងរដឋ វរូិរយី៉ា  (បាេះពមុពបលើលទ្ី២)                    

ទំ្ព័រ 2 នន 2 

ានបធវ ីវបិសាធនកមមបៅប្ែកុមភៈ 2021       ការពិនិរយប ើងវញិននអ្រិែិជន 

 

 

 

 

 

 

 

 

អ្វ ីយ ើងរពឹងងានងងទ្ទួ្លបានឹីអ្នកវញិ 

ការយោរឹ 

ប ើងរំពឹងថាអ្នកនឹងប្រប្ពឹរតមកបលើរុគាលិក អ្នកប្ែទ ំប្កមុប្គួសារ និងបភញៀវររស់ប ើងប្រករបោ ការបោរព និងបសចកត ីនែែែន រូ។ 

 

ឹ័រ៌មាន 

សូមបមត្តត ប្ារ់ប ើងឲ្យអ្ស់នូវអ្វ ីៗ ប្ដលអ្នកដឹងអំ្ពីសុែភាពររសអ្់្នក។ ការណ៍បនេះអាចរារ់រញ្ច លូទងំ៖ 

  

 ប្រវរតន៍បវជជសាប្សររស់អ្នក  ការោំប្ទ្ពីប្កមុប្គួសារនិងសងាម 

 ថាន ណំាមួ ក៏បោ ប្ដលអ្នកកំពុងបប្រើប្ាស់ 

  វធិិពាាលគួរអេ ំ

 អ្នកម្ននអារមមណ៍កន ុងែល នួអ្នកយ៉ា ងណា 

 ជំបនឿបលើប្ររប្អនរស់បៅនិងវរបធ៌ម 

 

  

ប្រសិនបរើអ្នកមិនអាចនិយ សំរារ់ែល នួឯងាន  អ្នកអាចសុំឲ្យអ្នកបអេងជួ អ្នកក៏ាន។  

 

ភាឹជាដែគូរ 

សូមបមត្តត ចូលរមួចំប្ណកន ុងការពាាលប្ែទរំរស់អ្នក។ ការណ៍បនេះម្ននន័ ថា សួរសំណួរ និង បធវ ីការបប្ជើសបរសី អ្ំពីការពាាល 

និង ការបមើលប្ែររស់អ្នក។ 

 

សុវរថ ិភាឹ 

ប ើងរំពឹងថាអ្នកនឹងប្រប្ពឹរតបៅបលើមណឌ លសម្នភ រៈររកិាខ ររស់ប ើងប្រករបោ ការប្ែទ ំនិង រកាវឲ្យានសាែ រ និង 

ម្ននសុវរាភាព។ ប ើងសុំឲ្យអ្នកបធវ ីត្តមវធិាន និង ការប្ណ ំ។ ប ើងសុំឲ្យអ្នកកំុជក់ារ ី

ែណៈប្ដលអ្នកសា ិរបៅមណឌ លសម្នភ រៈររកិាខ ររស់ប ើង។ 

 

សិទ្ធ ិឯកជន 

ប ើងរំពឹងថាអ្នកនឹងបោរពសិទ្ធិឯកជនររស់អ្នកដ៏នទ្។ 

យរើអ្នកមានកងវល់ណាមួ ឬយទ្? 

ប ើងចង់ម្ននឱ្កាសបដើមបីបោេះប្សា កងវល់ណាមួ  ប្ដលអ្នកអាចម្ននឱ្យានឆារ់ត្តមប្រអាចបធវ ីបៅាន។ 

ប្រសិនបរើអ្នកមិនបពញចិរតជាមួ រទ្ពិបសាធន៍ររស់អ្នកបៅម៉ាូណាសេប្ហលេ(Monash Health)សូមនិយ មកកាន់ប ើង៖ 

ជំហ៊ា នទ្1ី៖ចូរនិយ បៅកាន់រុគាលិកប្ដលបមើលប្ែអ្នក 

ជំហ៊ា នទ្2ី៖ចូរសុំនិយ ជាមួ រុគាលិកប្ដលទ្ទួ្លែុសប្រវូ 

ជំហ៊ា នទ្3ី៖ប្រសិនបរើកងវល់ររស់អ្នកមិនទន់ានបោេះប្សា ឬប្រសិនបរើអ្នកមិនម្ននអារមមណ៍លែនិយ បៅកាន់ 

រុគាលិកប្រចំការ  អ្នកអាចទក់ទ្ងអ្នកសំររសំរលួទ្ំ ក់ទ្ំនងអ្រិែិជនររស់ប ើង(Consumer Liaisons Coordinators)៖ 

 

Monash Medical Centre  9594 2702  Casey Hospital   8768 1465 

Monash Children’s Hospital 9594 2702  Cranbourne Centre  9554 8078 

Dandenong Hospital  9554 8078  កមម វធីិសុែភាពអល វូចិរត  9554 9237 

Moorabbin Hospital  9928 8584  Monash Health Community 9554 8078 

Kingston Centre   9265 1356  Community Oral   9554 8078 

ជបប្មើសបអេងបទ្ៀរអ្នកអាចចូលបមើល 

                 វរិនសររស់ប ើងនិងអតល់មរិឱ្យប ើង៖ 

 

 

www.monashhealth.org 

 

 

   ឬសរបសរមកកាន់ប ើង៖ 

                      Complaints and Compliments 

                      Monash Health Locked Bag 29 

                      Clayton South VIC 3169 

 

 

 

      ប្រសិនបរើប ើងមិនអាចបោេះប្សា កងវល់ររស់អ្នកាន  អ្នកអាចទក់ទ្ងសនងការរណត ឺងសុខាភិាល (Health Complaints Commissioner). 
      Level 26, 570 Bourke Street       

      Melbourne VIC 3000       

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

 
 

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

