
என்னுடைய சுகாதாரப் 
பராமா ிப்பு உா ிடமகள்

இது ஆஸதிரரலிய 
சுகாதாரப் 
பராமா ிப்பு 
உா ிடமகளுககான 
சாசனததின் 
இரணைாம் பதிப்பு. 

ஆஸதிரரலியாவில் 
சுகாதாரப் பராமா ிப்பு 
வழஙகப்படும் 
அடனதது 
இைஙகள ிலும் உளள 
எல்்ா மககளுககும் 
இநத உா ிடமகள 
பபாருநதும். 

சுகாதாரப் பராமா ிப்பு 
பபறும்ரபாது நீஙகரளா
அல்்து நீஙகள 
பராமா ிககும் ஒருவரரா 
என்ன எதிரபாரகக்ாம் 
என்படத இநத சாசனம் 
விளககுகிறது.

எனககு பின்வரும் 
உா ிடமகள உளளன: 
அணுகும் உா ிடம
   என் ரதடவகடளப் பூரததி பசய்யும் சுகாதாரப் பராமா ிப்பு ரசடவகள மற்றும் 
ச ிகிசடச

பாதுகாப்பு
   ரதச ிய தரஙகடளப் பூரததி பசய்யும் பாதுகாப்பான மற்றும் உயரதரமான சுகாதாரப் 
பராமா ிப்டபப் பபறுதல்

   நான் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக உணரும் சூழலில் பராமா ிககப்படுதல்

மா ியாடத
   ஒரு தன ிநபராகவும், அததுைன் கணண ியததுைனும் மற்றும் மா ியாடதயுைனும் 
நைததப்படுதல்

      என்னுடைய க்ாசசாரம், அடையாளம், நம்பிகடககள மற்றும் விருப்பஙகள 
அஙகீகா ிககப்படுதல் மற்றும் மதிககப்படுதல்

கூடைாணடம
     ரகளவிகள ரகடைல், அததுைன் பவள ிப்படையான மற்றும் ரநரடமயான தகவல் 
பதாைரபு பகாளளுதல் 

     நான் பதா ிவு பசய்கின்ற அளவுககு மற்றும் என்னால் முடிகின்ற அளவுககு 
என்னுடைய சுகாதார பராமா ிப்பு வழஙகுநருைன் முடிவுகடள எடுததல்

   திடைமிடுதலிலும், முடிபவடுததலிலும் நான் விரும்புவரகடளச ரசரததல்

தகவல்கள
    என்னுடைய நிட்டமடயப் பற்றியும், பல்ரவறு ரசாதடனகள மற்றும் 
ச ிகிசடசகள ினால் சாததியப்படும் நன்டமகள மற்றும் அபாயஙகள பற்றியுமான 
தகவல்கடள எனககுத பதள ிவுபடுததுதல். அதனால் நான் பகாடுககும் என் 
ஒப்புதட்த தர முடியும்

    ரசடவகள, காததிருப்பு ரநரஙகள மற்றும் பச்வுகடளப் பற்றிய தகவல்கடளப் 
பபறுதல்

 உைல்ந்ம் குறிதத தகவல்கடளப் புா ிநது பகாளள மற்றும் பயன்படுதத உதவி 
ரதடவப்படும்ரபாது ஆதரவள ிததல் 
    என்னுடைய உைல்ந்ம் குறிதத தகவல்கடளப் அணுகும் உா ிடமடயக ரகாருதல்
   என்னுடைய சுகாதாரப் பராமா ிப்பின்ரபாது ஏதாவது தவறு ரநரநதால், அது 
எப்படி நைநதது, அது எவவாறு என்டனப் பாதிககககூடும் மற்றும் பராமா ிப்டபப் 
பாதுகாப்பாகச பசய்வதற்கு என்ன நைவடிகடக எடுககப்படுகிறது என்பனவற்டறத 
பதா ிவிததல்

தன ியுா ிடம
   என்னுடைய பசாநதத தன ியுா ிடம மதிககப்படுதல் 
   என்டனப் பற்றியும், என் உைல்நிட் பற்றியுமான தகவல்கள பாதுகாப்பாகவும், 
இரகச ியமாகவும் டவததிருததல் 

கருததுகடளத பதா ிவிததல்
   கருததுககடள வழஙகுதல் அல்்து நான் ச ிகிசடச பபறுவடதப் பாதிககாத 
வடகயில் புகாரள ிததல்

 என்னுடைய கவட்கடள பவள ிப்படையான தன்டமயிலும், சா ியான ரநரததிலும் 
தீரவு காணுதல்
   பராமா ிப்பின் தரதடதயும், சுகாதாரச ரசடவகடளயும் ரமம்படுதத என் 
அனுபவதடதப் பகிரநது பகாளளுதல் மற்றும் பஙகுபபறுதல் 
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ரம்திக விவரஙகளுககு ஊழியரகள ிைம் ரகடகவும் 
அல்்து பின்வரும் இடணயதளததுககுச பசல்்வும்
safetyandquality.gov.au/your-rights
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