
எனது உடல்நலப் 
பதிவேடுகள்
எனது உரிமைகள்

எனக்குள்்ள 
உரிமைகள் யாமே?
 இருப்பில் வைக்கப்்பட்டிருககும் உங்கவைப் 
்பற்றிய உடல்்நலத் த்கைல்்கள் யாவை, அவை 
எவைாறு மற்றும் ஏன் சே்கரிக்கப்்பட்டன, மற்றும் 
அவை எதற்்கா்கப் ்பயன்்படுத்தப்்படுகின்்றன என்று 
ததரிந்துத்காள்ைதற்்கான உரிவம உங்களுககுள்ைது. 
உங்கவைப் ்பற்றிய உடல்்நலப் ்பதிவு்கவைப் ்பாரக்க 
சைண்டும் என்றும், அவை தை்றா்க இருந்தால் 
அைற்வ்றத் திருத்த சைண்டும் என்றும் ச்கட்்பதற்்கான 
உரிவம உங்களுககுள்ைது. உங்கவைப் ்பற்றிய 
உடல்்நலத் த்கைல்்கவை இன்தனாரு சு்காதார 
சேவை ைழஙகு்நருககு அனுப்பி வைக்கசைண்டும் 
எனவும் நீங்கள் ச்கட்்கலாம். இந்த சைண்டுச்காள்்கள் 
மறுக்கப்்பட்டால், எழுத்துமூலமான விைக்கம் 
தரப்்படசைண்டிய தவ்கவம உங்களுககுள்ைது. 

சமலதி்கத் த்கைல்்களுககு அல்லது ஒரு 
முவ்றப்்பாட்வட இவையத் தைப் ்படிைத்தில்  
நிரப்புைதற்கு நீங்கள் ்பாரக்க சைண்டியது:  
hcc.vic.gov.au

உங்கைது முவ்றப்்பாட்டிவனப் ்பற்றிக 
்கலந்துவரயாட திங்கள் முதல் தைள்ளி ைவர 
முற்்ப்கல் 9.00 மணியிலிருந்து பிற்்ப்கல் 5.00 மணி 
ைவர 1300 582 113-ஐ அவழயுங்கள். 

பாதுகாப்பானதும் ந்நறி முமையானதுைான ைருத்துேப் 
பராைரிப்புக்கான ஆதரவு ேழஙகல
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எனமனப் பற்றிய உடல்நலத் 
தகேலகம்ள இருப்பில 
மேத்திருப்பது யார்?
்பாடோவல்கள், ்காப்பீட்டாைர்கள் மற்றும் அரோங்க மு்கவம்கள் 
ச்பான்்ற சு்காதாரம் ோராத சேவை ைழஙகு்நர்களும், 
மருத்துைமவன்கள் மற்றும் ்பல்மருத்துைர்கள் ச்பான்்ற 
சு்காதார சேவை ைழஙகு்நர்கள் ச்பான்்ற அவனைரும் 
உடல்்நலத்வதப் ்பற்றிய த்கைல்்கவைச் சே்கரிப்்பர. 
உங்களுவடய மருத்துை ைரலாறு்கள், சோதவன முடிவு்கள், 
ச்நாய் விடுப்புச் ோன்்றளிப்பு்கள், மருந்துப் ்பட்டியல்்கள் மற்றும் 
அச்ந்க விடயங்கவை இைர்கள் இருப்பில் வைத்திருக்கலாம். 
இப் ்பதிவு்கவை அைர்கள் உருைாககியிருந்தால், அவை 
அைர்களுககுச் தோந்தம். 

அேர்க்ளது கடப்பாடுகள் 
எனன?
உங்களுவடய ேம்மதத்சதாடு மட்டுசம உடல்்நலத் த்கைல்்கள் 
சே்கரிக்கப்்படசைண்டும், மற்றும் அவை சே்கரிக்கப்்பட்ட 
ச்நாக்கத்திற்்கா்க மட்டுசம அவை ்பாவிக்கப்்படசைண்டும். 
ேம்்பந்தப்்படாத ச்நாக்கத்திற்்கா்க அவதப் ்பாவிக்க, 
உங்களுவடய அனுமதி அைர்களுககுத் சதவை.  

அைர்கைது த்கைல்்கள் துல்லியமானவையா்கவும், 
்நடப்பு்நாள் ைவரககும் ேரியானவையா்கவும், இைற்வ்ற யார 
சே்கரிககி்றார்கசைா அைர்கைது ்காரியத்திற்கு ஏற்்றவையா்கவும் 
இருத்தல் சைண்டும். உங்கைது அந்தரஙத் தன்வமவயப் 
்பாது்காப்்பதற்்கா்க இத் த்கைல்்கவை அைர்கள் ்பாது்காப்்பான 
முவ்றயில் இருப்பில் வைக்கவும், இடமாற்்றம் தேய்யவும், 
இறுதியில் இல்லாமல் தேய்யவும் சைண்டும். உங்களுவடய 
சேவை ைழஙகு்நர இடம் மாறினால், அல்லது தனது 
ைரத்த்கத்திவன மூடினால், த்பாது அறிவிப்பு ஒன்றிவன 
அைர்கள் தைளியிட சைண்டும்.   

எனது பதிவுகம்ள எனனால 
எப்படி அணுக இயலும்?
உங்களுவடய உடல்்நலப் ்பதிவு்கவை வைத்திருப்ச்பாருடன் 
நீங்கள் ததாடரபு த்காள்ைது முதல் ்படி. அைர்கைது 
மறுதமாழியில் உங்களுககுத் திருப்தியில்வல என்்றால், நீங்கள் 
முவ்றப்்பாடு ஒன்றிவனச் தேய்யலாம். 

விகசடாரிய மாநிலத்தில் உடல்்நலத்வதப் ்பற்றிய 
த்கைல்்கவை இருப்பில் வைத்திருககும் சு்காதாரக ்கைனிப்புச் 
சேவை ைழஙகுனர்கள் அல்லது எவதைாரு தனியார 
அவமப்பினவரயும் ்பற்றிய முவ்றப்்பாடு்கவை Health 
Complaints Commissioner (சு்காதார முவ்றப்்பாட்டு 
ஆவையர) வ்கயாள்ைார. 

த்பாது அவமப்பு்கைால் உடல்்நலப் ்பதிசைடு்கள் 
வ்கயாைப்்படும் விதம் குறித்த முவ்றப்்பாடு்கள் ‘த்கைல் சுதந்திர 
ஆவைய’(Freedom of Information Commissioner)ருககு 
அனுப்்பப்்படும்.

உங்களுவடய உடல்்நலப் ்பதிவு்கவை அணு்க, அல்லது 
அைற்றில் திருத்தம் தேய்யவும், விைக்கங்கள், மன்னிப்புக 
ச்காரல்்கள் மற்றும் ததாவ்க மீைளிப்பு்கவைப் த்ப்றவும், அல்லது 
ஒரு சேவை நிறுைனம் உடல்்நலத் த்கைல்்கவைக வ்கயாளும் 
விதத்திவன மாற்்றவும் கூட எமது அலுைல்கத்தினால் 
உங்களுககு உதை இயலும். 

எமது சேவை்கள் இலைேமானவை, இர்கசியமானவை மற்றும் 
்பார்பட்ேமற்்றவை.

இத் த்கைல்்கள் த்பாதுைானவை, ேட்ட ஆசலாேவன என்்ற ச்நாக்கத்தில் தரப்்பட்டவை அல்ல

தேவிப்புலனற்்ற அல்லது ்காது ச்கட்்பதில் ்பலவீனமான 
அல்லது ச்பச்சில் தடுமாற்்றம்  ்காைப்்படின்?  
relayservice.gov.au

தமாழித்பயரத்துவரப்்பாைர சதவைப்்படின்:  
TIS National: 131 450

எம்முடன நதாடர்பு நகாள்க
சமலதி்கத் த்கைல்்களுககு அல்லது ஒரு முவ்றப்்பாட்வட 
இவையத் தைப் ்படிைத்தில்  நிரப்புைதற்கு நீங்கள் ்பாரக்க 
சைண்டியது:  hcc.vic.gov.au
உங்கைது முவ்றப்்பாட்டிவனப் ்பற்றிக ்கலந்துவரயாட திங்கள் 
முதல் தைள்ளி ைவர முற்்ப்கல் 9.00 மணியிலிருந்து பிற்்ப்கல் 
5.00 மணி ைவர 1300 582 113-ஐ அவழயுங்கள். 

Level 26, 570 Bourke Street, Melbourne Victoria 3000 
எனும் விலாேத்தில் எம்வமச் ேந்தியுங்கள், அல்லது எமககு 
எழுதுங்கள்.


