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KHIẾU NẠI
KHEN NGỢI
QUAN TÂM

(COMPLAINTS, COMPLIMENTS, CONCERNS)

Làm thế nào để lên tiếng 
How to have your say

The Sydney Children’s Hospitals Network record complaints in specific databases used 
for monitoring and analysis purposes only. Please be assured that personal information 
is not published.

Hệ thống Bệnh viện Nhi Sydney ghi lại các khiếu nại trong các cơ sở dữ liệu riêng chỉ nhằm 
mục đích sử dụng để kiểm tra và phân tích. Xin yên tâm, các thông tin cá nhân không được 
công bố.

CÁC NƠI LIÊN LẠC CHÍNH:  
(KEY CONTACTS)

•	  Nhân viên ‘Patient Friend’ ở 
Bệnh Viện Nhi Sydney, Randwick 
ĐT: (02) 9382 0680

• ‘Patient Friend’ ở 
Bệnh Viện Nhi Westmead 
ĐT: (02) 9845 3535

NGUYÊN TẮC XỬ LÝ KHIẾU NẠI CỦA 
CHÚNG TÔI
(OUR COMPLAINT MANAGEMENT PRINCIPLES)

Hệ thống Bệnh viện Nhi Sydney cam kết xử lý khiếu 
nại của quí vị theo luật Tiểu bang và Liên bang có liên 
quan. Những nguyên tắc này bao gồm:   

• Đạo luật Thông tin Cá nhân và Quyền Tư ẩn NSW 
1998

• Đạo luật Khiếu nại Chăm sóc Y tế NSW 1993
• Đạo luật (Tiếp cận) Thông tin Chính phủ (dành cho 

Công chúng) 2009  (Đạo luật GIPA) (thay thế Đạo 
luật Tự do Thông tin)

• Đạo luật Chống Kỳ thị NSW 1977

QUÍ VỊ CÓ QUYỀN:
(YOU HAVE THE RIGHT TO:)

• Tiếp cận các thông tin thích hợp và dễ hiểu về thủ 
tục khiếu nại   

• Được thông báo về tiến trình điều tra và ngày hoàn 
tất được nhắm đến  

• Nhờ người chăm sóc hoặc thân nhân nộp đơn khiếu 
nại, theo yêu cầu của quí vị  

• Chọn một người giúp đỡ hiện diện ở bất kỳ cuộc 
họp nào cần quí vị tham dự liên quan đến khiếu nại 

• Rút lại khiếu nại ở bất cứ giai đoạn nào 
• Đưa khiếu nại qua các kênh khác, thí dụ như: Ủy 

ban Khiếu nại về Săn sóc Y tế NSW

QUÍ VỊ CẦN: (YOU ARE EXPECTED TO:)

• Nêu lên các điều quan tâm ở giai đoạn sớm nhất 
nếu có thể và cung cấp cho nhân viên những thông 
tin cần thiết để có kết quả hữu ích  

• Tôn trọng vai trò của nhân viên và quyền của họ khi 
trả lời một khiếu nại 

• Đối xử ân cần và lịch sự với nhân viên
• Không cố ý ngụy tạo các khiếu nại sai hoặc độc hại
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KHÔNG GÌ TRỞ NGẠI KHI KHIẾU NẠI HOẶC 
BÀY TỎ QUAN TÂM 
(IT’S OKAY TO MAKE A COMPLAINT OR 
EXPRESS YOUR CONCERNS)
Hệ thống Bệnh viện Nhi Sydney (gồm có Bệnh viện 
Nhi Sydney ở Randwick và Bệnh viện Nhi Sydney ở 
Westmead) khuyến khích và đánh giá cao ý kiến phản 
hồi của bệnh nhân, gia đình và khách thăm.

Dù tích cực hay tiêu cực, ý kiến phản hồi của quí vị có 
thể giúp xác định những gì đang thực hiện tốt và những 
gì chúng tôi có thể cải thiện.

CHÚNG TÔI COI TRỌNG MỐI QUAN TÂM CỦA 
QUÍ VỊ 
(WE TAKE YOUR CONCERNS SERIOUSLY)
Nhóm chúng tôi ở đây để lắng nghe. Mọi lời than phiền 
hoặc quan tâm sẽ được thảo luận, giải quyết và xem đó 
là sự tích cực để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.  

CHĂM SÓC SẼ KHÔNG BỊ TỔN HẠI 
(CARE WILL NOT BE COMPROMISED)
Chăm sóc tốt nhất có thể có cho trẻ em rất quan trọng 
đối với chúng tôi. Xin yên tâm, cung cấp thông tin phản 
hồi sẽ không ảnh hưởng đến việc chăm sóc con em của 
quí vị ở bất kỳ phương diện  nào.

CHIA SẺ MỘT TRẢI NGHIỆM TÍCH CỰC VỚI 
CHÚNG TÔI
(SHARE A POSITIVE EXPERIENCE             
WITH US)
Xin cho chúng tôi biết khi nhân viên làm một công việc 
xuất sắc hoặc khi trải nghiệm của quí vị ở bệnh viện 
nói chung là tích cực. Chúng tôi luôn muốn nghe về sự 
công nhận việc làm xuất sắc từ nhóm chúng tôi. 

TÔI NÊN CUNG CẤP THÔNG TIN GÌ TRONG ĐƠN 
KHIẾU NẠI? 
(WHAT INFORMATION SHOULD I INCLUDE IN A 
COMPLAINT?)

Thông tin quí vị cung cấp càng chi tiết cụ thể, chúng 
tôi càng có thể điều tra khiếu nại kỹ lưỡng hơn và 
sẽ có hành động thích hợp. Nếu quí vị không chắc 
nên cung cấp những gì, hãy liên lạc một người trong 
nhóm ‘Patient Friend’ của chúng tôi để giúp quí vị.

NẾU QUÍ VỊ KHÔNG HÀI LÒNG VỀ CÁCH CHÚNG 
TÔI XỬ LÝ KHIẾU NẠI
(IF YOU ARE NOT HAPPY WITH HOW WE 
MANAGE THE COMPLAINT)

Nếu quí vị không hài lòng về cách giải quyết khiếu 
nại hoặc cảm thấy khó chịu nêu vấn đề trực tiếp với 
chúng tôi, quý vị có thể liên lạc: 

NSW Health Care Complaints Commission
Locked Mail Bag 18
Strawberry Hills NSW 2012
ĐT: 1800 043 159
hccc.nsw.gov.au

CÁCH ĐƯA Ý KIẾN PHẢN HỒI
(HOW TO PROVIDE FEEDBACK)

Cho khu vực có liên quan biết  
(Let the area concerned know)
Quí vị có thể nói chuyện với Quản lý Đơn vị Điều dưỡng, 
Trưởng khoa hoặc nhân viên liên quan đến việc chăm sóc 
con em của quí vị.

Liên lạc với nhân viên ‘Patient Friend’  
(Contact the Patient Friend)
Nếu muốn nói chuyện với những người không ở trong 
nhóm chăm sóc cho con em quí vị, ‘Patient Friend’ sẵn 
sàng nghe mối quan tâm của quí vị và đại diện quí vị 
liên lạc với nhân viên bệnh viện liên hệ. Họ cũng có thể 
hướng dẫn quí vị cách nộp một văn bản khiếu nại hoặc 
khen ngợi. 

Quí vị có thể liên lạc Patient Friend này trong giờ làm 
việc từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Bệnh viện Nhi Sydney, Randwick
ĐT: (02) 9382 0680

Bệnh viện Nhi ở Westmead
ĐT: (02) 9845 3535

Nếu quí vị muốn, nhân viên có thể đại diện quí vị liên 
lạc với Patient Friend.

Hộp thư Góp ý (Suggestion Box)
Quí vị cũng có thể sử dụng một trong các hộp thơ góp 
ý đặt ở mỗi khu. Ý kiến phản hồi dấu tên có thể được 
cung cấp bằng cách này và sẽ được nhân viên ‘Patient 
Friend’ xem xét. Sau đó, ý kiến phản hồi sẽ được 
chuyển đến nhân viên liên hệ và Đơn vị Quản trị Lâm 
sàng để xem xét và có hành động.

Ý kiến Phản hồi trên mạng (Online Feedback)
Ý kiến Phản hồi có thể cung cấp qua trang mạng của 
chúng tôi:  
schn.health.nsw.gov.au/contact-us

Nếu quí vị muốn làm đơn khiếu nại chính thức, xin gởi 
mối quan tâm của quí vị bằng văn bản đến:
Director of Clinical Governance
Sydney Children’s Hospitals Network
Locked Bag 4001,  
Westmead 2145, NSW 

NẾU CÓ BẤT KỲ PHẢN HỒI 
VỀ TRẢI NGHIỆM CỦA QUÍ VỊ, 

CHÚNG TÔI MUỐN NGHE.


