សិទ្ធិនិងការទ្ទ្ួ លខុសត្រូវនានារបស់អ្នក

Your rights and responsibilities - Khmer
ឯកសារបនេះពនយល់នូវអ្វ ីប្ដលអ្ន ក ឬអ្ន កណាម្ននក់ ប្ដលអ្ន កបមើលប្ែប េះ អាចរំពឹងថានឹងទ្ទ្ួ លកិចចរំប រ ីពីប ើង និង
អ្វ ីប្ដលប ើងរំពឹងថា នឹងទ្ទ្ួ លពីអ្នកវ ិញបៅបពលអ្ន កបប្រើប្ាស់បសវ៉ាកមម ររស់ប ើង។
អ្វ ីដែលអ្ន កាចររពឹងងានងងទ្ទ្ួ លបានឹីយ

ើង

ការយោរឹ
អ្ន កម្ននសិទ្ធិ ៖

ទ្ទ្ួ លការប្រប្ពឹរតិចំប េះអ្ន កប្រករបោ ការបោរព និង បសចកដ ីប្ែែ ែនរ។
ូ

ទ្ទ្ួ លវរបធ៌ម បសចកត ីនែែ ែនរូ ជំបនឿ និងជំប រ ីសទ ំងឡា ប្ដលប្រូវានទ្ទ្ួ លសាាល និងបោរព។
ឹ័រ៌មាន
អ្ន កម្ននសិទ្ធិ៖

ទ្ទ្ួ លព័រ៌ចាស់សតីអ្ំពីសាានភាពសុែភាពររស់អ្នក គុណប្របយជន៍ និងហានិភ័ ននការបធវ ីបរសត ៍ និងការពាាលបអេងៗ
បដើមបីបអា អ្ន កអាចអត ល់ការ ល់ប្ពមមួ បោ ម្ននព័រ៌ម្ននប្គរ់ប្ោន់។ អ្ន កម្ននសិទ្ធិសួរសំណួរបៅបពលណាក៏ាន។

ទ្ទ្ួ លព័រ៌ម្ននសត ីអ្ំពីបសវ៉ាកមម បពលកំពុងរង់ចំ និងការចំណា

ទ្ទ្ួ លការអត លជ
់ ំនួ បៅបពលអ្ន កប្រូវការវ បដើមបីជូ អ្ន កបអា
ល់ និង បប្រើប្ាស់ព័រ៌ម្ននសត ីអ្ំពីសុែភាព

សំណូមពរចូ លបមើលបប្រើប្ាស់ព័រ៌ម្ននសត ីអ្ំពីសុែភាពររស់អ្នក

ទ្ទ្ួ លដំណឹងប្រសិនបរើអ្វីណាមួ ានដំបណើបណើរការបៅែុស។ វានបកើរប ើងយ៉ាងដូ ចបមត ច បរើវអាចអត ល់អល
រ៉ាេះ ល់ដល់អ្នកយ៉ាងដូ ចបមត ច និងថាបរើបគកំពុងប្រចរ់ការែែ េះបទ្បដើមបី បធវ ីបអា ម្ននសុវរា ិភាពកនុងការប្ែទ ំ
ភាឹជាដែគូ រ
អ្ន កម្ននសិទ្ធិ ៖

សួ រសំណួរទង
ំ ឡា និង ចូ លរ ួមកនុងការប្ាប្ស័ ទក់ទ្ងបោ បរើកចំហរ និង បសាមេះប្រង់

បធវ ីបសចកត ីសំបរចចិរតសតីអ្ំពីការបមើលប្ែជាមួ អ្ន កបមើលប្ែររស់អ្នកកនុង វ ិសាលភាពប្ដលអ្ន កបប្ជើសបរ ីស និង ម្ននលទ្ធ ភាព

រារ់រញ្ចល
ូ ទ ំងមនុសេប្ដលអ្ន កចង់ាន និង កនុងការបធវ ីគំបរាង និងបសចកត ីសំបរចចិរត
សុវរថ ិភាឹ
អ្ន កម្ននសិទ្ធិ ៖

ទ្ទ្ួ លការប្ែទ ំសុែភាពប្រករបោ សុវរា ិភាព និង គុណភាពែធ ស់ប្ដលរំបពញរទ្ោឋនថានក់ជារិ

ទ្ទ្ួ លការប្ែទ ំងគនុងររ ិសាតនប្ដលបធវ ីបអា អ្ន កម្ននអារមម ណ៍ថាម្ននសុវរា ិភាព
ការទ្ទ្ួ លបានកិរចបំយ រ ី
អ្ន កម្ននសិទ្ធិទ្ទ្ួ លនូ វការបមើលប្ែទ ំសុែភាព ប្ដលរំបពញបសចកត ីប្រូវការររស់អ្នក។ ប ើងអត ល់នូវការបមើលប្ែ
ជាលកខ ណៈសាធារណៈ និង ឯកជន។ ការបមើលប្ែជាលកខ ណៈសាធារណៈ រោឋភិាលជាអ្ន ករង់ប្ាក់។
ប្រសិនបរើអ្នកម្ននការធា រា៉ារ់រងសុែភាពឯកជន អ្ន កម្ននសិទ្ធបប្ជើសបរ ីសការបមើលប្ែជាលកខ ណៈឯកជនាន។
សិទ្ធិឯកជន
អ្ន កម្ននសិទ្ធិទ្ទ្ួ លនូ វភាពជាឯកជន ប្ដលប្រូវានបោរព និង ព័រ៌ម្ននសត ីអ្ំពីអ្នក បហើ ព័រ៌ម្ននសត ីអ្ំពីសុែភាពររស់អ្នក
ប្រូវានរកាប្រករបោ សនត ិសុែ និង ការសំងារ់។
មរិយោបល់
អ្ន កម្ននសិទ្ធិ៖

អត ល់មរិឬបធវ ីការរវ៉ាបោ នឹងមិនជេះឥទ្ធ ពលដល់មបធាា ប្ដលអ្ន កទ្ទ្ួ លការពាាលប េះបទ្

បលើកកងវ ល់បអា បគបោេះប្សា កនុងរបរៀរមួ បរើកចំហរ និង ទន់បពល

ប្ចករំ ប្លករទ្ពិបសាធន៍ររស់អ្នក និង ចូ លរ ួមចំប្ណក បដើមបីបធវ ីបអា គុណភាព ននការប្ែទ ំ និង បសវ៉ាសុខាភិាល
កាន់ប្រប្របសើរប ើង

ប្រសិនបរើអ្នកប្រូវការអ្ន ករកប្ប្រភាសា សូ មប្ារ់ឱ្យប ើងដឹង៖ 131 450
ប្ែបមសា

2021

ឯកសារបនេះប្អែ កបលើធមម នុញ្ញអ្ូ ប្សាលីសតីអ្ំពីសិទ្ធិននការប្ែទ ំសុែភាពកនុងរដឋ វ ិរូ រ ីយ៉ា (បាេះពុមពបលើលទ្ី២)

ទ្ំពរ័ 1 នន 2
ានបធវ ី វ ិបសាធនកមម បៅប្ែកុមភៈ 2021

ការពិនិរយប ើង វ ិញននអ្រិែិជន

អ្វ ីយ ើងរពឹងងានងងទ្ទ្ួ លបានឹីអ្នក វ ិញ
ការយោរឹ
ប ើងរំពឹងថាអ្ន កនឹងប្រប្ពឹរតមកបលើរុគាលិក អ្ន កប្ែទ ំ ប្ក ុមប្គួ សារ និងបភញៀវររស់ប ើងប្រករបោ ការបោរព និងបសចកត ីនែែ ែនរ។
ូ
ឹ័រ៌មាន
សូ មបមត្តតប្ារ់ប ើងឲ្យអ្ស់នូវអ្វ ីៗ ប្ដលអ្ន កដឹងអ្ំពីសុែភាពររស់អ្្នក។ ការណ៍បនេះអាចរារ់រញ្ចល
ូ ទ ំង៖




ប្រវរត ន៍បវជជ សាប្សររស់អ្នក
ថានណា
ំ មួ ក៏បោ ប្ដលអ្ន កកំពុងបប្រើប្ាស់
វ ិធិពាាលគួ រអេ ំ





ប្រសិនបរើអ្នកមិនអាចនិយ សំរារ់ែល ួនឯងាន អ្ន កអាចសុំឲ្យអ្ន កបអេងជួ

ការោំប្ទ្ពីប្ក ុមប្គួ សារនិងសងា ម
អ្ន កម្ននអារមម ណ៍កនុងែល ួនអ្ន កយ៉ាងណា
ជំបនឿបលើប្ររប្អនរស់បៅនិងវរបធ៌ម

អ្ន កក៏ាន។

ភាឹជាដែគូ រ
សូ មបមត្តតចូ លរ ួមចំប្ណកនុងការពាាលប្ែទ ំររស់អ្នក។ ការណ៍បនេះម្ននន័ ថា សួ រសំណួរ និង បធវ ីការបប្ជើសបរ ីស អ្ំពីការពាាល
និង ការបមើលប្ែររស់អ្នក។
សុវរថ ិភាឹ
ប ើងរំពឹងថាអ្ន កនឹងប្រប្ពឹរតបៅបលើមណឌលសម្នភរៈររ ិកាខររស់ប ើងប្រករបោ ការប្ែទ ំ និង រកាវឲ្យានសាែរ និង
ម្ននសុវរា ភាព។ ប ើងសុំឲ្យអ្ន កបធវ ីត្តមវ ិធាន និង ការប្ណ ំ។ ប ើងសុំឲ្យអ្ន កកុំជក់ា រ ី
ែណៈប្ដលអ្ន កសា ិរបៅមណឌលសម្នភរៈររ ិកាខររស់ប ើង។
សិទ្ធិឯកជន
ប ើងរំពឹងថាអ្ន កនឹងបោរពសិទ្ធិឯកជនររស់អ្នកដ៏នទ្។
យរើអ្នកមានកងវ ល់ណាមួ ឬយទ្?
ប ើងចង់ម្ននឱ្កាសបដើមបីបោេះប្សា កងវ ល់ណាមួ ប្ដលអ្ន កអាចម្ននឱ្យានឆារ់ត្តមប្រអាចបធវ ីបៅាន។
ប្រសិនបរើអ្នកមិនបពញចិរតជាមួ រទ្ពិបសាធន៍ររស់អ្នកបៅម៉ាូ ណាសេប្ហលេ(Monash Health)សូ មនិយ មកកាន់ប ើង៖
ជំហ៊ានទ្ី1៖ចូ រនិយ បៅកាន់រុគាលិកប្ដលបមើលប្ែអ្ន ក
ជំហ៊ានទ្ី2៖ចូ រសុំនិយ ជាមួ រុគាលិកប្ដលទ្ទ្ួ លែុសប្រូវ
ជំហ៊ានទ្ី3៖ប្រសិនបរើកងវ ល់ររស់អ្នកមិនទន់ានបោេះប្សា ឬប្រសិនបរើអ្នកមិនម្ននអារមម ណ៍លែនិយ បៅកាន់
រុគាលិកប្រចំការ អ្ន កអាចទក់ទ្ងអ្ន កសំររសំរ ួលទ្ំ ក់ទ្ំនងអ្រិែិជនររស់ប ើង(Consumer Liaisons Coordinators)៖
Monash Medical Centre
Monash Children’s Hospital
Dandenong Hospital
Moorabbin Hospital
Kingston Centre

9594 2702
9594 2702
9554 8078
9928 8584
9265 1356

ជបប្មើសបអេងបទ្ៀរអ្ន កអាចចូ លបមើល
វ ិរនសររស់ប ើងនិងអត លម
់ រិឱ្យប ើង៖

Casey Hospital
Cranbourne Centre
កមម វ ិធីសុែភាពអល វូ ចិរត
Monash Health Community
Community Oral

8768 1465
9554 8078
9554 9237
9554 8078
9554 8078

ឬសរបសរមកកាន់ប ើង៖

Complaints and Compliments
Monash Health Locked Bag 29
Clayton South VIC 3169
ប្រសិនបរើអ្នកប្រូវការអ្ន ករកប្ប្រភាសា សូ មប្ារ់ឱ្យប ើងដឹង៖ 131 450
ប្រសិនបរើប ង
ើ មិនអាចបោេះប្សា កងវ ល់ររស់អ្នកាន អ្ន កអាចទក់ទ្ងសន ងការរណតឺងសុខាភិាល (Health Complaints Commissioner).

www.monashhealth.org
Level
26,
570 Bourke
Street កបលើធមម នុញ្ញអ្ូ ប្សាលីសតីអ្ំពីសិទ្ធិននការប្ែទ ំសុែភាពកនុងរដឋ វ ិរូ រ ីយ៉ា (បាេះពុមពបលើលទ្ី២)
ប្ែបមសា
2021
ឯកសារបនេះប្អែ
Melbourne
ទ្ំពរ័ 2 នន 2 VIC 3000
Telephone: 1300 582 113
Website:
www.hcc.vic.gov.au
ានបធវ ី វ ិបសាធនកមម
បៅប្ែកុមភៈ 2021
ការពិនិរយប ើង វ ិញននអ្រិែិជន

