
முறைப்பாடு 
ஒனறைச் செய்தல்
பாதுகாபபான மற்றும் தரமான சுகாதாரச் சேவைகவைப 
பபறுைதற்கும், மரியாவதயுடன் நடததபபடுைதற்குமான 
உரிவம உஙகளுக்குளைது. இபபடி நடைாத சபாது 
உஙகளுவடய கரிேனஙகவை பைளிபபடுததுைபதன்பது 
உஙகளுவடய உரிவமகவைப பாதுகாக்கும், மற்றும் 
அவனதது விக்சடாரிய மாநில ைாசிகளுக்குமான 
சுகாதாரச் சேவை முவைவமவய இதனால் சமம்படுதத 
இயலும். 

சமலதிகத தகைல்களுக்கு அல்லது ஒரு 
முவைபபாடவட இவையத தைப படிைததில்  
நிரபபுைதற்கு நீஙகள பாரக்க சைண்டியது:  
hcc.vic.gov.au

உஙகைது முவைபபாடடிவனப பற்றிக் 
கலந்துவரயாட திஙகள முதல் பைளளி ைவர 
முற்பகல் 9.00 மணியிலிருந்து பிற்பகல் 5.00 மணி 
ைவர 1300 582 113-ஐ அவையுஙகள. 

்பாதுகபாப்பானதும் செறி முறையபானதுமபான மருத்துவப 
்ரபாமரிபபுககபான ஆ்தரவு வழஙகல்
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எற்தப ்ற்றி எனனபால் 
முறைப்பாடு செயய 
இயலும்?
பின் ைருைனைற்வை உளைடக்கிய பிரச்சிவனகவைப பற்றி 
நீஙகள முவைபபாடு பேயயலாம்:

 · திருபதிகரமற்ை முவையில் நடததபபடல் 
 · உளைனுமதி அல்லது பரிந்துவரகளில் ஏற்படும் பிரச்சிவனகள
 · சபாதாத முவையிலான பதாடரபாடல்
 · மரியாவத அல்லது அந்தரஙகததன்வம இல்லாவம
 · புைக்கணிபபு, அல்லது பதாழிலவம ோராத நடதவத
 · தைைாயக் வகயாைபபடட உடல் நலத தகைல்கள.

விக்சடாரிய மாநிலததிலுளை எந்தபைாரு சுகாதாரச் சேவை 
ைைஙகுனவரப பற்றியும் நீஙகள முவைபபாடு பேயயலாம். 
அரோஙக அல்லது தனியார மருததுைமவனகள, ேமூக 
சுகாதாரச் சேவைகள, மருததுைரகள மற்றும் பல் மருததுைரகள 
சபான்ை பதிவுபபற்ை சேவை ைைஙகுனரகள அல்லது 
அறிவுவரயாசலாேகரகள மற்றும் மாற்று சிகிச்வேயளிபசபாரகள 
சபான்ை பதிவு பபைாத சேவை ைைஙகுனரகள ஆகிசயாவர இது 
உளைடக்கும். 

உஙகளுவடய உடல்நலததிவனப பற்றிய தகைல்கவை 
வைததிருக்கும் பாடோவலகள அல்லது உடற்பற்சியகஙகள 
சபான்ை சுகாதாரம் ோராத சேவை ைைஙகுநரகள சபான்ை 
எைபராருைவரப பற்றியும் , அந்தத தகைல்கவை அைரகள 
வகயாளும் விதததிவனப பற்றியும் கூட நீஙகள முவைபபாடு 
பேயயலாம். 

முறைப்பாடு ஒனறைச் 
செயவது எப்டி? 
உஙகளுவடய கரிேனஙகவை உஙகைது சேவை ைைஙகுநருக்கு 
நீஙகள பதரிவிபபது முதல் படியாகும். இதனால் பிரச்சிவனக்குத 
தீரவு கிவடக்காத சபாது அல்லது அைரகவை உஙகைால் அணுக 
இயலவில்வல என்று நீஙகள கருதும்சபாது, எம்மிடம் உதவி 
சகளுஙகள. 

இவையம் மூலமாகசைா, பதாவலசபசி மூலமாகசைா, 
சநரடியாகசைா யாரும் எம்மிடம் முவைபபாடு ஒன்வைச் 
ேமரபபிக்கலாம். சைபைாருைருக்காக ஒரு முவைபபாடடிவன 
நீஙகள ேமரபபிததால், அைரது ேம்மதததிவன நீஙகள முதலில் 
பபை சைண்டும். 

அடுத்்த்தபாக எனன 
ெடககும்? 
விவரைாகவும், நியாயமாகவும், பேயலூக்கமான முவையிலும் 
முவைபபாடுகளுக்குத தீரவுகாண்பதற்காக உஙகளுடனும், 
சேவை ைைஙகுநருடனும் நாஙகள இவைைாயச் 
பேயலாற்றுசைாம். 

கீழ்ைருைனைற்வை நீஙகள பபறுைதற்கு எம்மால் உதை 
இயலும்: 

 · நடந்தவதப பற்றிய விைக்கஙகள  
 · மன்னிபபுக் சகாரல்கள
 · சிகிச்வே அணுகல்கள
 · பதிசைடுகவை அணுகல்
 · பதாவக மீைளிபபுகள அல்லது நடடஈடுகள
 · எதிரகாலததில் பிரச்சிவனகவைத தடுக்கும் விதததிலான 
பகாளவக அல்லது பேயல்முவை மாற்ைஙகள.

ஆபததான சுகாதார சேவை ைைஙகுனரகவைப பற்றிய 
விோரவைகவைத பதாடஙகி, இது குறிததுப பபாதுமக்கவை 
எச்ேரிக்கவும் எம்மால் இயலும்.  

எமது சேவைகள இலைேமானை, இரகசியமானவை மற்றும் 
பாரபடேமற்ைவை.

இத தகைல்கள பபாதுைானவை, ேடட ஆசலாேவன என்ை சநாக்கததில் தரபபடடவை அல்ல

பேவிபபுலனற்ை அல்லது காது சகடபதில் பலவீனமான 
அல்லது சபச்சில் தடுமாற்ைம்  காைபபடின்?  
relayservice.gov.au

பமாழிபபயரததுவரபபாைர சதவைபபடின்:  
TIS National: 131 450

எம்முடன ச்தபாடர்பு சகபாளக
சமலதிகத தகைல்களுக்கு அல்லது ஒரு முவைபபாடவட 
இவையத தைப படிைததில்  நிரபபுைதற்கு நீஙகள பாரக்க 
சைண்டியது:  hcc.vic.gov.au
உஙகைது முவைபபாடடிவனப பற்றிக் கலந்துவரயாட திஙகள 
முதல் பைளளி ைவர முற்பகல் 9.00 மணியிலிருந்து பிற்பகல் 
5.00 மணி ைவர 1300 582 113-ஐ அவையுஙகள. 

Level 26, 570 Bourke Street, Melbourne Victoria 3000 
எனும் விலாேததில் எம்வமச் ேந்தியுஙகள, அல்லது எமக்கு 
எழுதுஙகள.


