
मेरो स्वास्थ्य हरेचवाह अधिकवार 
्यो स्वास्थ्य हरेचवाह 
अधिकवारको 
अष्टधेि्यवाको 
अधिकवार-पत्र 
(चवार्टर) को दोस्ो 
संसकरण हो। 

्यी अधिकवारहरू 
अष्टधेि्यवाको सबै ठवाउँहरूमवा 
िवागू हुन्छ जहवाँ स्वास्थ्य 
हरेचवाह से्वा प्रदवान 
गररन्छ। 

्यस चवार्टरिे तपवाईिे, ्वा 
तपवाईिे हरेचवाह गनने अरू 
कसैिे, स्वास्थ्य हरेचवाह 
से्वा प्रवाप्त गदवा्ट के अपेक्वा 
रवाख्न सककन्छ भने् बवारे 
बण्टन ग्छ्ट। 

मिवाई धनम्न कुरवाहरुको 
अधिकवार ्छ: 
पहुचँ 
   स्वास्थ हरेचवाह से् वाहरू र उपचवार  जसि ेमरेो आ्श्यकतवाहरू पूरवा गद्ट्छ

सुरक्वा 
   रवाधष्ट्य मवापदण्ड पूरवा गनने सरुधक्त र उच्च गुणसतरको स्वास्थ्य हरेचवाह से् वा पवाउने 
   मिवाई सरुधक्त महससु हुन े्वातवा्रणमवा हरेचवाह पवाउने

आदर
 एक व्यधतिको रुपमवा व्य्हवार गनने र म्यवा्टदवा ए्ं सममवान सधहत व्य्हवार गनने
      मेरो ससंककृ धत, पधहचवान, ध्श्वास र रोजवाईको कदर र आदर गनने

सवाझेदवारी 
     प्रश्नहरू सोध् ेत्थवा खिुरे र ईमवानदवारपू ््टक सबंवादमवा सहभवागी हुने 
     मैिे रोजेको र सक्म भएको हदसमम, मेरो स्वास्थ्य हरेचवाह से् वा प्रदवा्यकसगँ धमिरे धनण्ट्य गनने
 ्योजनवा र धनण्ट्य धिन ेक्रममवा मैि ेरोजकेो ब्यधतििवाई समवा्शे गरवाउने 

जवानकवारी 
    मेरो अ्स्थवाको बवारेमवाध्धभन् परीक्ण र उपचवारकवा समभवाध्त फवाइदवा र जोधखमहरूकवा बवारेमवा सपष्ट 
जवानकवारी  कदनहुोस,् जसि ेगदवा्ट म आफनो सधूचत सहमधत कदन सक्ुछ 

    से् वाहरू, प्रतीक्वा सम्य र िवागतकवा बवारेमवा जवानकवारी प्रवाप्त गनने
   मिवाई बुझन त्थवा स्वास्थ्य जवानकवारी प्र्योग गन्ट मद्दतको आ्श्यक पदवा्ट सहवा्यतवा पवाउने  
    मेरो स्वास्थ्य जवानकवारीको पहुचँको िवाधग अनरुोि गनने
   ्यकद मेरो स्वास्थ्य हरेचवाहको क्रममवा केधह गित हुन गएमवा, त्यसतो कसरी भ्यो, ्यसि ेमिवाई कसरी 
असर पवान्ट सक्छ र हरेचवाह सरुधक्त गन्ट के गररद्ैछ भने् बवारे जवानकवारी पवाउने 

गोपनी्यतवा 
   मेरो व्यधतिगत गोपनी्यतवाको सममवान गनने 
   मेरो त्थवा मेरो स्वास्थ्यको जवानकवारी सरुधक्त र गोप्य रवाधखने 

प्रधतकक्र्यवा कदने
   मैिे पवाईरहकेो उपचवारमवा असर नपनने गरर प्रधतकक्र्यवा ्वा उजुरी कदने 
       मेरवा गुनवासवाहरूिवाई पवारदशशीपू ््टक र सम्यमै समबोिन गनने
   मेरवा अनभु्हरू बवाडन ेत्थवा हरेचवाह र स्वास्थ्य से् वाको गुणसतर सिुवार गन्ट भवाग धिने 
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्थप जवानकवार ीको िवाध ग कुनै पध न कम्टचवार ीकोिवाई 
सोधु्होस् ्वा ्यहवाँ जवानुहोस्
safetyandquality.gov.au/your-rights
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