
उजुरी गर्ने 
तपाईसँग सुरक्षित, गुणस्तर स्ास्थ्य सेवाको पहँच पाउने र 
आदरयुक्त ब्यवहार गररनु पनने अक्िकार छ। यस्तो नहँदा 
तपाईले आवाज उठाउँदा तपाईको अक्िकार सुरक्षित रहनछ 
र यसले सबै क्िक्ोररयाबासीहरूका लाक्ग स्ास्थ्य प्रणालीमा 
सुिार ल्ाउन मद्दत गछ्छ । 

थप जानकारी पाउन वा अनलाइन उजुरी फारम 
िन्छ, www.hcc.vic.gov.au मा जानुहोस्।

तपाईको उजुरी बारे छलफल गन्छ सोमवार  

देखि शुक्रबार सम्म, क्बहान 9 बजे देखि साँझ  

5 बजे क्ित्र बीच 1300 582 113 मा  
फोन गनु्छहोस्।

सुरक्षित र रै्क्तक स्वास्थ्य समर्थर् गर्दै

उजुरी गर्ने 
Nepali | नेपाली



मैले  के बवारेमवा उजुरी 
गर््थ सक्ु? 
क्नम्न मुद्दाहरूमा तपाई उजुरी गन्छ सकछन्: 

 · असन्ोषजनक उपचार 

 · िना्छ वा क्सफाररस समस्ा 

 · िराब संचार 

 · आदर वा गोपनीयताको अिाव 

 · लापरवाही वा अव्यवसाक्यक व्यवहार 

 · स्ास्थ्य जानकारीको दुरुपयोग। 

तपाईले क्िक्ोररयाका कुनै पक्न स्ास्थ्य सेवा प्रदायक बारेमा उजुरी 
गन्छ सकु्हनछ। यस अन्ग्छत यो साव्छजक्नक वा क्नजी अस्पताल, 

सामुदाक्यक स्ास्थ्य सेवा, डाक्र र दन् क्चक्कत्सक एवं दता्छरक्हत 

प्रदायकहरू जसै्त परामश्छकता्छ र वैकखपिक क्चक्कत्सक पछ्छ न। 

तपाईको स्ास्थ्य जानकारी िारण सम्ालने कुनै पक्न ब्यखक्त, क्वद्ालय 

र व्यायमघर जस्ता गैर-स्ास्थ्य सेवा प्रदायक लगायत जो क्कही माक्थ 

उनीहरूले तपाईको जानकारी कसरी सम्ाले िने् बारे उजुरीहरू गन्छ 
सकु्हनछ। 

म कसरी उजुरी गर््थ 
सक्ु? 
सब िन्ा पक्हला सेवा प्रदायकलाई तपाईको असनु्ख्त बारे सम्पक्छ  
राख्नहोस्। यक्द यो समस्ा समािान िएन वा तपाई उनीसँग सामाना 
गन्छ सकु् हन् िने मद्दतको लाक्ग हामीलाई िनु्होस्।

जोकोहीले पक्न अनलाइन, फोनबाट वा व्यखक्तरुपमा, उजुरी बुझाउन 

सकु्हनछ। अरू कसैले तफ्छ बाट उजुरी गददै  हनुहनछ िने, तपाईले 

पक्हला उक्त ब्यखक्तको अनुमक्त क्लनु पछ्छ । 

त्यसपक्् के हुन्? 
तपाईको उजुरी चाँडै, न्ायपूव्छक र प्रिावकारी समािान गन्छ हामी 
तपाई र प्रदायक दुबैसँग क्मलेर काम गछछौ।

हामी तपाईको लाक्ग क्नम्न कुराहरू प्राप्त गन्छ सकछछौ:  

 · के ियो बारेमा व्याख्ा 

 · षिमा याचना 

 · उपचारको पहँच 

 · रेकड्छको पहँच 

 · रकम क्फतती वा षिक्तपूक्त्छ 

 · िक्वष्यमा यस्ता समस्ा रोक् नीक्त वा व्यवहारमा पररवत्छन । 

हामी औपचाररक अनुसन्ानहरू पक्न शुरु गन्छ सकछछौ र ितरनाक 

स्ास्थ्य सेवा प्रदायकको बारेमा साव्छजक्नक चेतावनी जारी गन्छ 
सकछछौ। 

हाम्ो सेवा, क्नःशुल्क, गोप्य र क्नष्पषि हनछ।

यो जानकारी सामान् प्रकृक्तको हो र कानूनी सल्ाह क्दने उदे्दश्यले होइन 

बक्हरा, राम्री सुन् वा बोलन सकु्हन्?  
relayservice.gov.au

दोिाषे चाक्हनछ? 

क्टआईएस नेस्नल: 131 450

हवामीलवाई सम्पक्थ  गरु््थहोस् 

थप जानकारी पाउन वा अनलाइन उजुरी फारम िन्छ,  
www.hcc.vic.gov.au मा जानुहोस्।

तपाईको उजुरी बारे छलफल गन्छ सोमवार देखि शुक्रबार सम्म, 

क्बहान 9 बजे देखि साँझ 5 बजे क्ित्र बीच 1300 582 113 मा फोन 

गनु्छहोस्।

हामीलाई Level 26, 570 Bourke Street, Melbourne Victoria 

3000 मा िेट्न आउनुहोस् वा पत्राचार गनु्छहोस्।


