
আমার স্াস্থ্যসেবা েংক্ান্ত অধিকারেমূহ

এধ ি হল 
অস্রেধ লযান 
চাি া্র অব 
হহলথসকযার 
রাইিে এর ধ বিত ীয
েংস্করণ। 

অস্রেধ লযার হেখাসনই 
স্াস্থ্যসেবা হেওযা হহাক না 
হকন েব জাযগায েবার জন্য 
এই অধিকারেমূহ প্রসোজথ্য। 

আপধ ন ধ কংবা আপধ ন োর 
েত্ন ধ নসছেন ধ তধ ন স্াস্থ্যসেবা 
পাওযার েময ক ী ক ী প্রতথ্যাশা 
করসত পাসরন তা এই চাি া্সর 
বধণ ত্ আসে। 

ধ নম্নধ লধখত হষেসরে আমার অধিকার রসযসেঃ 

স্াস্থ্যসেবা পাওযা
   আমার চাধ হো হমিায এমন স্াস্থ্যসেবা এবং ধ চধ কৎো পাওযা

ধ নরাপত্া 
   জাত ীয মানেণ্ড অনুোয ী ধ নরাপে ও উচ্চমাসনর স্াস্থ্যসেবা পাওযা 
   এমন একধ ি পধ রসবসশ স্াস্থ্যসেবা পাওযা হেখাসন আধ ম ধ নরাপে হবাি কধ র

েম্ান
   একজন বথ্যধ তি ধ হসেসব গণথ্য করা এবং  মে া্ো ও েম্ানজনক আচরণ পাওযা 
      আমার েংস্ককৃধ ত, পধ রচয, ধ বশ্াে এবং পেন্দগুসলাসক স্ ীককৃধ ত হেওযা এবং হেগুসলার প্রধ ত েম্ান 
হেখাসনা 

অংশ ীোধ রত্ব 
     প্রশ্ন ধ জজ্াো করা এবং হখালাসমলা ও েততার োসথ আসলাচনায অংশ হনওযা 
     েতেূর েম্ভব আমার চাওযা অনুোয ী স্াস্থ্যসেবা প্রোনকার ীর োসথ ধ মসল ধ েদ্ান্ত হনওযা
   পধ রকল্পনা এবং ধ েদ্ান্ত গ্রহসণ আমার পেসন্দর হলাকসের অন্তর্ত্ি করা 

তথথ্য
    আমার শার ীধ রক অবস্া, েম্ভাবথ্য সুধ বিাধ ে এবং ধ বধ রন্ন িরসনর পর ীষো ও ধ চধ কৎোর ঝ্ঁধ ক েম্পসক ্ 
পধ রষ্ার তথথ্য পাওযা োসত কসর আধ ম ধ চন্তারাবনা কসর আমার ধ েদ্ান্ত ধ েসত পাধ র।  

 পধ রসেবা, অসপষোর েময এবং খরচ েম্পসক  ্তথথ্য পাওযা
   স্াস্থ্য েংক্ান্ত তথথ্য োসত আধ ম ব্ঝসত পাধ র এবং হেগুসলা বথ্যবহার করসত সুধ বিা হয হেজন্য প্রসযাজন 
অনুোয ী েহসোধগতা পাওযা 

    আমার স্াস্থ্য েম্পধ কত্ তথথ্যগুসলা হেখার জন্য অনুসরাি করা  
   আমাসক স্াস্থ্যসেবা প্রোসনর েময হকাসনা জধ িলতা হসয থাকসল হেিা ক ী, ধ করাসব তা হসযধ েল, 
আমার উপর এর প্ররাব ক ী হসত পাসর এবং হেবা প্রোনসক ধ নরাপে করসত ক ী পেসষেপ হনওযা হসছে 
হে েম্পসক  ্অবগত হওযা 

হগাপন ীযতা 
   আমার বথ্যধ তিগত হগাপন ীযতাসক েম্ান হেখাসনা  
   আমার এবং আমার স্াস্থ্য েংক্ান্ত তথথ্য ধ নরাপে ও হগাপন ীয রাখা 

মতামত জানাসনা 
   আমার ধ চধ কৎো প্রধ ক্যাসক প্ররাধ বত না কসর মতামত ধ কংবা অধ রসোগ প্রোন করা
       েমযমত স্ছেতার োসথ আমার েমস্াগুসলার েমািান করা 
   আমার অধ রজ্তা অন্যসের জানাসনা এবং ধ চধ কৎো ও স্াস্থ্যসেবার মান উন্নযসন অংশগ্রহণ করা 
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আরও তসথথ্যর জন্য একজন কম ্ ীর োসথ কথা বল্ন ধ কংবা ন ীসচর 
ওসযবোইিধ ি হেখ্ন 
safetyandquality.gov.au/your-rights

Bengali | বাংলা

https://www.safetyandquality.gov.au/national-priorities/charter-of-healthcare-rights/

