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Wangaratta
45-47 Mackay Street,
Wangaratta, VIC 3677
टेलिफोन: (03) 5723 2000
फ्ाकस: : (03) 5722 2313

Wodonga
155 High Street,
Wodonga, VIC 3690
टेलिफोन: (02) 6022 8888
ननःशुलक फोन: 1800 657 573
फ्ाकस: : (02) 6024 5792

Myrtleford
32 Smith Street,
Myrtleford, VIC 3737
टेलिफोन: (03) 5731 3500

ई्ेि: info@gatewayhealth.org.au
gatewayhealth.org.au

तपाईंले हामीसँग तपाईंले हामीसँग 
दोभाष ेमाग्न दोभाष ेमाग्न 
सक्ननुहनुन्छसक्ननुहनुन्छ

बहहरा, सुनन नसकने वा बोलन नसकने 
हुनुहन्छ? ऐकसेसहब (Accesshub) ्ाफ्फ त 
फोन किहरू गनु्फहोस ्र प्ापत गनु्फहोस।्
https://bit.ly/3KsJfrk
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्ो िानकारी ्हाँ 
सुननुहोस ्



तपाईंको अधिकारहरूतपाईंको अधिकारहरू हामीहामी तपाईंका जिममेवारीहरूतपाईंका जिममेवारीहरू

गनुणसतरीय गनुणसतरीय 
सेवाहरुमा पहनुँचसेवाहरुमा पहनुँच

सम्भव ्भएसम् तपाईंका आवश्कताहरू पूरा गनने 
सेवाहरू्ा तपाईंिाई रोिाइ र पहँुच हिन्छौँ।

तपाईंको आवश्कताहरू पररवत्फन ्भए्ा 
हा्ीिाई बताउने। ्हि तपाईं तपाईंको 
अपोइनट्ेनट्ा आउन सकनुहुनन ्भने 
हा्ीिाई खबर गनने।

सनुरक्ा र सनुरक्ा र 
हेरववचारहेरववचार

सुरक्षित र हेरचाहसहहतको वातावरण्ा सेवाहरू प्िान 
ग्छछौँ।

तपाईं र अरूिाई सुरक्षित हुन ्द्दत गनने 
तररकािे का््फ गनने।

आदरसहहतको  आदरसहहतको  
वयवहारवयवहार

ववनम्र हुन्छौँ र तपाईंको ववचार, ्नतव् र व्जकतगत 
अवस्ा िसततै तपाईंको उ्ेर; सांसककृ नतक पकृष्ठ्भूल्; 
पाररवाररक पररजस्नत; अपांगताको जस्नत; आस्ा ; 
लिङग, ितैङधगक पहहचान वा अनतरलिङगी जस्नत; र 
ितैङधगक झुकाविाई सम्ान गनने्छौँ।

हाम्रो सा्ान-समपज्त र हाम्रा सेवाहरू प््ोग 
गनने अन् व्जकतहरूको सम्ान गनने।

िा्नकारीिा्नकारी
तपाईंिे बुझने तररकािे तपाईंको आवश्कताहरू पूरा गनने 
िानकारी प्िान गनने्छौँ।

हा्ीिाई पूण्फ र सही िानकारी हिने।

तपाईंलाई  तपाईंलाई  
के हनुन्छ के हनुन्छ 
न्नण्णय ग्ननेन्नण्णय ग्नने

सेवाहरू र उपचार ववकलपबारेको ननण््फ हरू्ा तपाईंिाई 
स्ावेश गनने्छौँ र तपाईंको तफ्फ बाट बोलन अकको व्जकतिाई 
ल्ाउने अनु्नत हिने्छौँ। ्ो सा्ी, पररवारको सिस् वा 
प्लशक्षित वकाित का््फकता्फ हुन सक्छ।

तपाईं र अरूिाई सुरक्षित हुन ्द्दत गनने 
तररकािे का््फ गनने।

गोपयता र गोपयता र 
गोप्नीयतागोप्नीयता

तपाईंको व्जकतगत िानकारी सुरक्षित गनने्छौँ र सही 
कारणहरूको िाधग ्ात्र प््ोग गनने्छौँ।

का््फक्र् र सेवाहरू्ा ्भाग लिने अरू 
व्जकतहरूको गोपनी्ताको किर गनने।

प्रनतक्रियाप्रनतक्रिया
तपाईंिे हा्ीिाई कसरी प्नतक्क्र्ा हिन सकनुहुन्छ 
तपाईंिाई बताउने्छौँ।

हा्ीिाई सुिार गन्फ ्द्दत गन्फ इ्ानिार 
प्नतक्क्र्ा हिने वा हा्ीिे राम्रो का् गिा्फ 
हा्ीिाई प्ो्साहन हिने।

सेवाग्रहीको अधिकार र जिममेवारीहरुसेवाग्रहीको अधिकार र जिममेवारीहरु


