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តត្ើត ើងបានអនុវត្តការងាររតបៀបណា? 
ការផ្តល់មតពិ៌តម័ានត្តឡប់មកវញិរបស់អ្នក មានសារៈសំខានច់ំព ោះព ើង និងជួ ព ើងពោ ដឹងនូវអ្វ  ី
ដដលព ើងកំពងុព វ្កីារបានលអ  និងទិសពៅដដលព ើងត្តូវការដកលំអ្រ។ 

ព ើងសូមសាវ គមន ៍និងពលើកទឹកចិតតអ្តិថិជនទងំឡា  និង ត្គួសារពួកពគពោ ផ្តល់ដល់ព ើងនូវ
មតពិត៌័មានត្តឡប់វញិ អ្ំពីបទពិពសា្ន៍របស់ពួកពគ។ 
ត្គប់មតពិ៌តម័ានត្តឡប់វញិទងំអ្ស់ត្តូវបានបញ្ជ នូពៅពោ អ្នកត្គប់ត្គទងំឡា ដដល ក់ពន័ធ ។ 

មតពិត៌័មានត្តឡប់របស់អ្នកោចជា៖ 

 ការសរពសើរអ្ំពីសមាជិកដដលជាបុគគ លិក ឬកិចចបពំ រ ី

 ការផ្តល់ពោបល់ពដើមបីការដកលំអ្រ 

 ការថ្ន ងំថ្ន ក់ឬកងវល់អ្ំពកីារពាបាលឬការដថទងំដដលផ្ដល់ជូន 

ត ើងសូមត ើកទឹកចិត្តអនកតោ និយា ជាមួ ក្កមុការងារថែទាំសុខភាព 

ត ើមបីតមើ ថែទាំអនកជាមួ មតិ្ព៌ត៍្មានក្ត្ឡប់វញិ យា៉ា ងណាមុិញអនកោច៖ 

 សូមបំពពញទំព័រ២និង៣ននទំរងន់នមតពិត៌័មានត្តឡប់វញិពនោះ 
និងដាកក់ន ុងត្បអ្ប់សំរាប់មតិពត៌័មានត្តឡប់វញិ (សថ ិតពៅជំុវញិមនទ ីរពពទយ) 

 សូមសរពសរមកព ើងពៅឯ៖ 
Patient/Consumer Relations Coordinator 
Locked Bag 29, Clayton, Vic 3168 

 សូមបំពពញទំរង់ននមតពិ៌តម័ានត្តឡប់អ្នឡាញពៅឯ www.monashhealth.org 

 សូមពផ្ញើរសារពអ្ឡិចត្តនូិចពៅ feedback@monashhealth.org 

 សូមទូរស័ពទមកព ើងតាមដសែទូរស័ពទមួ កន ុងចពំោមពលសទូរស័ពទខាងពត្កាម៖ 

មនទ ីរពពទយពសសីុ Casey Hospital    03 8768 1465 

មជឈមណ្ឌ លដត្គមបួន     03 9554 8078 

មនទ ីរពពទយដាពដណ្ង ់Dandenong Hospital   03 9554 8078 

មជឈមណ្ឌ លឃីងសត ុន Kingston Centre   03 9265 1356 

មនទ ីរពពទយម ូោសែ Monash Medical Centre  03 9594 2702 

មនទ ីរពពទយកុមារម ូោសែ Monash Children’s Hospital 03 9594 2702 

សុសភាពសហគមនម៍ ូោសែ/សុសភាពទនតសាស្តសតសហគមន ៍  03 9554 8078 

មនទ ីរពពទយម ូ រា៉ា បនិ Moorabbin Hospital   03 9228 8584 

សុសភាពផ្ល វូចិតត Mental Health    03 9554 9237 

មនទ ីរដថទអំ្នកមាននផ្ទព ោះពៅផាឃិនហាម   03 8768 1465 

ពីផ្ទោះ អ្នកោចទក់ទងព ើងពដា ពត្បើអ្នកបកដត្បភាសាតាមទូរស័ពទពលស 131 450។  

ពសវ៉ា អ្នកបកដត្បត្តូវបានផ្តល់ជូនពដា ឥតគិតនថៃ  

សូមត្បាប់ព ើងអ្ពំីបទ
ពិពសា្នរ៍បស់អ្នក 

 

អ្នកោចបពំពញទត្មងព់នោះផ្ងដដរតាម
អ្នឡាញពដា ពត្បើកូដ QR  
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កាលបរពិចេទនថៃពនោះ  

កាលបរពិចេទ…………………………………………………………………………………….….. 

សូមតរៀបរាប់ក្បាប់ត ើងអាំពីបទពិតោធន៍របស់អនកតៅឯសុខាភិបា ម៉ាូណាសស (Monash Health) 
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តត្ើអវ ីតៅជា កខណៈននមតិ្ព័ត៌្មានក្ត្ឡប់របស់អនក? 

 ការសរពសើរ      ការតអ ញូដតអរ    ការផ្ដល់ពោបល់ពដើមបីការដកលំអ្រ 

 

តត្ើអនកក្បាថ្នន រកានូវអនាមិកឬតទ? 

  ត្បាថ្ន       អ្តព់ទ 

មតិពត៌័មាននឹងត្តូវបានកត់ត្តា និងពនិិតយពឡើងវញិ 

 

តត្ើកិចចបាំតរកី្ត្វូបានផ្ត ់ជូនតៅកថនែងណា? 

មនទ ីរពពទយពសសីុ      មជឈមណ្ឌ លដត្គមបួន     មនទ ីរពពទយដាពដណ្ង ់

 មជឈមណ្ឌ លឃីងសត ុន  មនទ ីរពពទយម ូោសែ      មនទ ីរពពទយកុមារម ូោសែ 

មនទ ីរពពទយម ូ រា៉ា បនិ   មនទ ីរពាបាលពៅបា ឃិនហាម 

 ពសវ៉ា សហគមន ៍(សូមពមតតគូសបញ្ជា ក់ពសវ៉ា ព ោះ) …….……..…………………………… 

ពសវ៉ា សុសភាពផ្ល វូចតិត (សូមពមតតគូសបញ្ជា ក់ពសវ៉ា ព ោះ).….………………………………. 

ពផ្ែងៗ (សូមបញ្ជា ក់ទីកដនៃង/ពសវ៉ា ) …………………………………..…………………….. 

សូមពមតាត បញ្ជា ក់ព ម្ ោះមណ្ឌ លពាបាល អ្ងគភាព ដផ្នកឬពសវ៉ា កមម (ត្បសិនពបើដឹង) 

……………………………………………………………………….…………………………………. 

 

ព៌ត័្មាន ាំអិត្របស់អនក (អនកផ្ត ់មតិ្ព៌ត័្មានក្ត្ឡប)់ 

 ម……………………………………………………………...…………………………………… 

ោស័ ដាា ន……………………………………………………..………………………………. 

………………………………………………………………………..………………………………… 

ទូរស័ពទ…………………………………….អ្ុីដម ល…………………….…………………………….. 

ទំ ក់ទំនងរបស់អ្នកពៅកានអ់្នកជំង/ឺអ្តិថិជន……………….………………………………… 

 

ព៌ត័្មាន ាំអិត្ននអនកជាំងឺ/អតិ្ែិជន (ក្បសិនតបើខុសពីខាងត ើ) 

 ម……………………………………………………………...…………………………………… 

ោស័ ដាា ន…………………………………………………..………………………………………. 

…………………………………………………………………………..……………………………… 

ទូរស័ពទ…………………………………….នថៃដសឆ្ន កំំពណ្ើត…………..……………………………. 

អ្ុីដម ល………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 


