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شکایت ها
قدردانی ها
 نگرانی ها

)COMPLAINTS, COMPLIMENTS, CONCERNS (

 چگونه حرف خود را بیان کنید
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.
شبکه بیمارستان های کودکان سیدنی شکایات رسیده را در پایگاه اطالعاتی خاصی  نگهداری می کند تا فقط برای بررسی و تحلیل مورد 

استفاده قرار گیرند. مطمئن باشید که اطالعات فردی هرگز منتشر نخواهد شد.

 شماره تلفن های مهم:
(KEY CONTACTS:)

 دوست بیمار 	 
 در بیمارستان کودکان سیدنی، راندویک

تلفن : 0680 9382 (02)

 دوست بیمار 	 
 در بیمارستان کودکان سیدنی، وست مید

تلفن: 3535 9845 (02)

 اصول ما برای مدیریت کردن شکایت ها 
 (OUR COMPLAINT

MANAGEMENT PRINCIPLES)
شبکه بیمارستان های کودکان سیدنی موظف است که به شکایتهای 
شما بر طبق قوانین مربوطه کشوری و ایالتی رسیدگی کند. این ها 

شامل موارد زیر می باشند:

قانون مربوط به اطالعات خصوصی و شخصی ایالت نیوساوت 	 
ویلز سال 1998

قانون شکایت های مراقبت بهداشتی ایالت نیوساوت ویلز سال 	 
 1993

  قانون اطالعات دولتی )در دسترس عمومی( سال 2009 	 
)قانون جی آی پی آ( )جایگزین قانون آزادی اطالعات(

قانون ضد تبعیض ایالت نیوساوت ویلز سال 1977	 

 شما دارای حقوق زیر هستید: 
(YOU HAVE THE RIGHT TO:)

 دسترسی به اطالعات متناسب و قابل فهم در مورد رسیدگی به 	 
شکایت ها

آگاهی داشتن از پیشرفت رسیدگی به شکایت خود و تاریخ 	 
تکمیل آن

تحویل دادن شکایت خود بوسیله یکی از مددکاران و یا آشنایان 	 
تان

به همراه داشتن یک شخص برگزیده خود در تمام جلساتی که به 	 
خاطر شکایت تان شرکت می کنید

پس گرفتن شکایت خود در هر مرحله ای از کار	 
شکایت کردن از طریق مجاری دیگر، مثال کمیسیون شکایت های 	 

خدمات بهداشتی ایالت نیوساوت ویلز

 از شما انتظار می رود که : 
(YOU ARE EXPECTED TO:)

موارد نگرانی خود را در زودترین زمان ممکن اظهار کنید و 	 
اطالعات الزم را به کارکنان تحویل دهید تا  نتیجه مفیدی بدست 

آید. 
به نقش کارکنان و حق ایشان برای پاسخگویی به شکایات 	 

احترام بگذارید
با کارکنان با احترام و مالحظه برخورد کنید	 
ن دانسته شکایت های نادرست و بدخواهانه مطرح نکنید	 
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نگرانی خود  یا  و  بکنید  ندارد که شکایتی  اشکالی 
کنید اظهار   تان 

 (IT’S OK TO MAKE A COMPLAINT OR
EXPRESS YOUR CONCERNS)

شبکه بیمارستان های کودکان سیدنی ) که شامل بیمارستان کودکان 
سیدنی در راندویک و بیمارستان کودکان در وست مید می شود( از 

بیماران، خانواده ها و مالقات کنندگان دعوت می کند که نظرات خود 
را بیان کنند و به این نظرات احترام می گذارد.

نظر شما بدون توجه به اینکه مثبت و یا منفی باشد می تواند به ما 
کمک کند تا تشخیص دهیم که چه چیزی درست کار می کند و چه 

چیزی به اصالح نیاز دارد. 

ما به نگرانی های شما اهمیت می دهیم
 (WE TAKE YOUR CONCERNS SERIOUSLY) 

گروه ما آماده شنیدن است. در مورد همه نگرانی ها و شکایت ها 
گفتگومی شود، آنها  بررسی می شوند و به آنها به عنوان نقاط مثبت 

برای بهبود  خدمات مان نگاه می شود. 

شود نمی  کوتاهی  خدمات  انجام  در 
(CARE WILL NOT BE COMPROMISED) 
عرضه بهترین خدمات ممکن به هر کودکی برای ما مهم است. خاطر 
جمع باشید که بیان نظرات تان هیچگونه تاثیری بر درمان کودک شما 

نمی گذارد.

بگویید ما  به  خود  مثبت  تجربه  یک  از  لطفا 
 (SHARE A POSITIVE 

EXPERIENCE WITH US)
لطفا هرگاه که یکی از کارکنان ما کارش را به خوبی انجام می دهد و 

یا وقتی که شما خاطره خوبی از عملکرد کلی بیمارستان دارید به ما 
خبر دهید. ما همیشه مشتاقیم که از عملکرد عالی کارکنان خود مطلع 

شده وآن را مورد قدردانی قرار دهیم.

 یک شکایت باید شامل  چه اطالعاتی باشد؟
 (WHAT INFORMATION SHOULD I

INCLUDE IN A COMPLAINT?)

هر قدر که اطالعات عرضه شده توسط شما بیشتر باشد ما هم می 
توانیم بررسی جامع تری انجام داده و اقدامات متناسب تری انجام 

دهیم. اگر شما مطمئن نیستید که چه چیزهایی را در شکایت خود قرار 
دهید با  دوست بیمار تماس بگیرید آنها میتوانند به شما کمک کنند.

اگر شما از عملکرد ما در رسیدگی به شکایات 
راضی نباشید

اگر شما از عملکرد ما در رسیدگی به شکایت خود راضی نباشد و یا 
اگر نخواهید که نگرانی خود را مستقیما با ما در میان بگذارید ، شما 
می توانید با کمیسیون شکایت های خدمات بهداشتی نیوساوت ویلز با 

آدرس زیر تماس بگیرید:
NSW Health Care Complaints Commission

Locked Mail Bag 18
Strawberry Hills NSW 2012

هاتف: 159 043 1800
hccc.nsw.gov.au

 چگونه نظرات خود را اظهارکنید
(HOW TO PROVIDE FEEDBACK)

 با بخش مربوطه در میان بگذارید 
)Let the area concerned know(

شما می توانید با مدیر بخش پرستاری، رییس بخش و یا یکی از 
کارکنانی که در درمان کودک تان نقشی داشته حرف بزنید  

با “دوست بیمار” تماس بگیرید
)Contact the Patient Friend( 

اگر ترجیح می دهید که با شخصی حرف بزنید که عضو تیم درمان 
کننده کودک شما نباشد، دوست بیمار به موارد نگرانی شما گوش 

می دهد تا به نمایندگی ازطرف شما با کارکنان مربوطه بیمارستان 
گفتگو کند. آن ها همچنین می توانند شما را راهنمایی کنند تا شکایت 

یا تقدیر کتبی خود را تحویل دهید.

دوست بیمار در طول ساعات کاری روزهای دوشنبه تا جمعه در 
دسترس شما می باشد.

 بیمارستان کودکان سیدنی، راندویک 
Sydney Children’s Hospital, Randwick

تلفن: 0680 9382 (02)

 بیمارستان کودکان در وست مید
The Children’s Hospital at Westmead

تلفن: 3535 9845 (02)

اگر ترجیح می دهید  یکی از کارکنان می تواند از جانب شما با 
دوست بیمار تماس بگیرد.

)Suggestion Box( صندوق پیشنهادات
شما همچنین می توانید از صندوق های پیشنهادات که در محل های 

مختلف نصب شده اند استفاده کنید. از این طریق شما می توانید نظر 
خود را به صورت ناشناس بیان کنید تا توسط دوست بیمار مالحظه 

شود. پس از آن نظر شما برای مالحظه و اقدامات بیشتربرای 
کارمند مربوطه  و واحد مدیریت درمانگاهی ارسال می شود.

)Online Feedback( آنالین  اظهارنظر 
 اظهارنظر آنالین از طریق سایت زیر در دسترس می باشد. 

schn.health.nsw.gov.au/contact-us

اگر می خواهید بطور رسمی  شکایت کنید، لطفا نقطه نظرات خود 
را نوشته و به آدرس زیر ارسال کنید:

Director of Clinical Governance
Sydney Children’s Hospitals Network

Locked Bag 4001,  
Westmead 2145, NSW 

اگر شما در مورد تجربه خود
اظهارنظری دارید، 

ما دوست داریم آن را بشنویم.

(IF YOU ARE NOT HAPPY WITH HOW
WE MANAGE THE COMPLAINT)


