
ਮੇਰੇ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਹੱਕ 
ਇਹ ਆਿਟ੍ੇਲ ੀਅਨ 
ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹੈਲਥ 
ਕੇਅਰ ਰਾਈਟਿ ਦਾ 
ਦੂਜਾ ਐਡ ੀਸ਼ਨ ਹ।ੈ  

ਇਹ ਹੱਕ, ਆਿਟ੍ੇਲ ੀਆ 
ਸਿਚ ਿਾਰ ੀਆਂ ਥਾਿਾ,ਂ ਸ ਜੱਥੇ 
ਸ ਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਨ 
ਕ ੀਤ ੀ ਜਾਂਦ ੀ ਹ,ੈ ਤੇ ਰਸਹਣ 
ਿਾਲੇ ਿਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਚਾਰਟਰ, ਉਹ ਿਭ 
ਕ ਝੁ ਬਸਆਨ ਕਰਦਾ ਹ ,ੈ ਜ ੋ 
ਤ ਿੁ ੀ ਂ ਜਾ ਂ ਜਸਿ ਦ ੀ ਤ ਿੁ ੀ ਂ 
ਿ ੰਭਾਲ ਕਰਦ ੇ ਹ ,ੋ ਿਸਹਤ 
ਿੰਭਾਲ ਹਾਿਲ ਕਰਦ ੇ ਿਮ ੇ ਂ 
ਉਮ ੀਦ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹ ।ੈ

ਮੈਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸਦਤੇ ਹੱਕ ਹਨ: 
ਪਹੁੰਚ
   ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਿੇਿਾਿਾ ਂਅਤੇ ਇਲਾਜ ਜੋ ਮੇਰ ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਪੂਰ ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਿੁਰੱਸ ਿਆ
   ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਿੱਤਾ ਿਾਲ ੀ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਹਾਿਲ ਕਰਨਾ ਸਜਹੜੀ ਸਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ੀ 
ਸਮਆਰਾ ਂਤੇ ਿਰ ੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ

   ਅਸਜਹੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਿਚ ਿੰਭਾਲ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਜਹੜੀ ਸਕ ਮੈਨੂ ੰਿੁਰੱਸਿਅਤ ਮਸਹਿੂਿ 
ਕਰਿਾਏ 

ਆਦਰ
   ਇਕ ਸਿਅਕਤੀ ਦ ੀ ਤਰ੍ਾ ਂਅਤੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਿਨਮਾਨ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕ ੀਤਾ ਜਾਿੇ
      ਮੇਰੇ ਿਸਭਆਚਾਰ, ਪਛਾਣ, ਸਿਸ਼ਿਾਿਾ ਂਅਤੇ ਚੋਣਾ ਂਨੂ ੰਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਸ ਦੱਤਾ ਜਾਿੇ

ਿਾਂਝ ੀਦਾਰ ੀ
     ਿਿਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਤੇ ਿੁਲੇ੍ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਿੰਚਾਰ ਸਿਚ ਸ਼ਮੂਲ ੀਅਤ
     ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸਜਿ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚਾਹਿਾ ਂਜਾ ਂਯੋਗ ਹੋਿਾ,ਂ ਫੈਿਲੇ ਕਰਾਂ
   ਯੌਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਿਲੇ ਕਰਨ ਸਿਚ ਸਜਨ੍ਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂ ੰਮੈਂ ਚਾਹਿਾ,ਂ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂ ੰਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਿਕਾਂ 

ਿੂਚਨਾ
    ਮੇਰ ੀ ਹਾਲਤ, ਿੱਿ ਿੱਿ ਟੈਸ਼ਟਾ ਂਅਤੇ ਇਲਾਜਾ ਂਦ ੇਿੰਭਾਿ ੀ ਲਾਭਾ ਂਅਤੇ ਜੋਿਮਾ ਂਦ ੇਬਾਰ ੇਿਪਸ਼ਟ ਿੂਚਨਾ, 
ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿੂਸਚਤ ਿਸਹਮਤੀ ਦ ੇਿਕਾਂ

    ਿੇਿਾਿਾ,ਂ ਉਡੀਕ ਿਮੇਂ ਅਤੇ ਿਰਸਚਆਂ ਬਾਰ ੇਿੂਚਨਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਾਂ
   ਸਿਹਤ ਿੂਚਨਾ ਨੂ ੰਿਮਝਣ ਅਤੇ ਇਿ ਤੇ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਿ ੀ ਮੈਨੂ ੰਲੋੜ ਮਸਹਿੂਿ ਹੋਿ,ੇ 
ਮੈਨੰੂ ਿਹਾਇਤਾ ਸ ਦੱਤ ੀ ਜਾਿੇ

    ਮੇਰ ੀ ਸਿਹਤ ਿੂਚਨਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਦ ੀ ਬੇਨਤ ੀ
   ਮੇਰ ੇਇਲਾਜ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾ ਂਇਿ ਬਾਰ ੇਦੱਸਿਆ ਜਾਿ,ੇ ਅਸਜਹਾ ਸਕਿੇਂ 
ਿਾਪਸਰਆ, ਇਹ ਮੈਨੂ ੰਸਕਿੇਂ ਪ੍ਭਾਿਤ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੰਭਾਲ ਨੂ ੰਿੁਰੱਸਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ 
ਕ ੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ

ਸ ਨਜੱਤਾ
   ਮੇਰ ੀ ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਸ ਨੱਜਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕ ੀਤਾ ਜਾਿੇ
   ਮੇਰ ੇਅਤੇ ਮੇਰ ੀ ਸਿਹਤ ਿਬੰਧ ੀ ਿੂਚਨਾ ਨੂ ੰਿੁਰੱਸਿਅਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੱਸਿਆ ਜਾਿੇ

ਿੁਝਾਅ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ
   ਮੇਰ ੇਇਲਾਜ ਕ ੀਤੇ ਜਾਣ ਦ ੇਤਰ ੀਸਕਆ ਂਨੂ ੰਪ੍ਭਾਸਿਤ ਕ ੀਤੇ ਸਬਨਾ ਂਿੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਂਜਾ ਂਸਸ਼ਕਾਇਤ 
ਕਰਨਾ

      ਮੇਰ ੀਆਂ ਸਚੰਤਾਿਾ ਂਨੂ ੰਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰ ੀਕ ੇਨਾਲ ਅਤੇ ਿਮੇਂ ਸਿਰ ਿੰਬੋਸਧਤ ਕਰਨਾ
   ਿੰਭਾਲ ਅਤ  ੇਿਸਹਤ ਿ ਿੇਾਿਾ  ਂਨ ੂ ੰਬ ਹੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨਹ੍ਾ  ਂਿਸਚ ਭਾਗ ਲ ਣੈਾ ਅਤ  ੇਆਪਣ ੇ 
ਤਜ਼ਰਬ  ੇਿਾਝਂ  ੇਕਰਨਾ 
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ਿਧੇਰੇ ਿੂਚਨਾ ਲਈ ਿਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਪੁੱਛਣਾ 
ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ
safetyandquality.gov.au/your-rights
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https://www.safetyandquality.gov.au/national-priorities/charter-of-healthcare-rights/



