Quý vị có quyền phê bình về dịch vụ chăm sóc của
mình
Nếu quý vị muốn phê bình hoặc phàn nàn về dịch vụ của
chúng tôi:

• Hãy thảo luận với người quản lý hoặc người đảm
nhiệm việc chăm sóc cho quý vị vào lúc có vấn đề
• Bệnh viện và Cộng đồng Hưu trí:
Quý vị có thể viết thư, điện thoại hoặc gặp người quản
lý vào bất cứ lúc nào trong thời gian quý vị ở tại cơ sở
hoặc sau đó.
Chăm sóc Cộng đồng: Gọi đến 1300 660 022 và yêu
cầu nói chuyện với giám đốc của trung tâm dịch vụ
• Nếu quý vị không hài lòng với kết quả xử lý việc phàn
nàn của mình, hãy liên lạc Tổng giám đốc Điều hành
(CEO) của Dịch vụ Calvary thích ứng hoặc Văn phòng
Quốc gia. Chi tiết liên lạc có ở mặt sau của tập hướng
dẫn này
• Nếu chưa có thể giải quyết vấn đề, quý vị có thể liên lạc
cơ quan Tiểu bang, Lãnh thổ hoặc Liên bang thích ứng,
chẳng hạn như Đơn vị tiếp nhận Phàn nàn về Chăm
sóc Y tế, Kiểm sát viên (Ombudsman), Bộ Y tế Tiểu
bang, Ủy viên Dịch vụ Y tế.
Hãy yên tâm rằng:

• Calvary mong muốn giải quyết các quan tâm của quý
vị một cách thỏa đáng cho quý vị
• Quý vị có thể kỳ vọng bất cứ phàn nàn nào sẽ được xử
trí một cách nhanh chóng và công bằng

Chi tiết liên lạc
NATIONAL OFFICE
Little Company of Mary Health Care
Limited Level 12, 135 King Street
Sydney NSW 2000
ĐT: 02 9258 1700
www.calvarycare.org.au
HOSPITALS
Calvary Public Hospital Bruce
ĐT: 02 6201 6111
www.calvaryact.org.au
Calvary Bruce Private Hospital
ĐT: 02 6245 3100
www.calvarybruceprivate.org.au
Calvary John James Hospital
ĐT: 02 6281 8100
www.calvaryjohnjames.org.au
Calvary Health Care South Australia 		
Shared Services
Hospitals ĐT: 08 8405 3506
Community Care ĐT: 08 8271 7212
www.calvarysa.org.au
Calvary Adelaide Hospital
ĐT: 08 8227 7000
www.calvaryadelaide.org.au
Calvary North Adelaide Hospital
ĐT: 08 8239 9100
www.calvarynorthadelaide.org.au
Calvary Central Districts Hospital
ĐT: 08 8250 4111
www.calvarycentraldistricts.org.au
Calvary Lenah Valley Hospital
ĐT: 03 6278 5333
www.calvarylenahvalley.org.au
Calvary St John’s Hospital
ĐT: 03 6223 7444
www.calvarystjohns.org.au
Calvary St Luke’s Hospital
ĐT: 03 6335 3333
www.calvarystlukes.org.au
Calvary St Vincent’s Hospital
ĐT: 03 6332 4999
www.calvarystvincents.org.au
Calvary Riverina Hospital
ĐT: 02 6925 3055
www.calvaryriverina.org.au

• Phàn nàn của quý vị sẽ không có ảnh hưởng bất lợi
đến dịch vụ mà quý vị đang nhận

Calvary Mater Newcastle
Public Hospital
ĐT: 02 4921 1211
www.calvarymater.org.au

• Phàn nàn của quý vị sẽ được xử lý một cách hoàn toàn
bảo mật.

Calvary Health Care Kogarah
Public Hospital
ĐT: 02 9553 3111
www.calvarykogarah.org.au
Calvary Health Care Bethlehem
Public Hospital
ĐT: 03 9596 2853
www.calvarybethlehem.org.au

CALVARY AGED AND
COMMUNITY CARE
Calvary Retirement Communities
Shared Services
ĐT: 02 4954 1800 / 1800 222 000
www.calvaryretirement.org.au
Calvary Community Care Head Office
ĐT: 03 9271 7333 / 1300 660 022
www.calvarycommunitycare.org.au
Calvary Haydon Retirement
Community
ĐT: 02 6264 7400

Quyền hạn &
Trách nhiệm

Vietnamese

của người nhận được sự chăm sóc

Rights & Responsibilities
of the person receiving care

Calvary Flora McDonald Retirement
Community
ĐT: 08 8159 7000		
Calvary St Catherine’s Retirement
Community
ĐT: 08 8582 1444
Calvary Ryde Retirement Community
ĐT: 02 8878 1400
Calvary Cessnock Retirement
Community
ĐT: 02 4993 9000		
Calvary St Joseph’s Retirement
Community
ĐT: 02 4967 0600		
Calvary Cooinda Retirement
Community
ĐT: 02 6572 1537		
Calvary Mt Carmel Retirement
Community
ĐT: 02 4932 0350		
Calvary Muswellbrook Retirement
Community
ĐT: 02 6542 4800		
Calvary Nazareth Retirement
Community
ĐT: 02 4947 0047 		
Calvary St Francis Retirement
Community
ĐT: 02 4942 7477		
Calvary St Martin de Porres
Retirement Community
ĐT: 02 4968 2244 		
Calvary St Paul’s Retirement
Community
ĐT: 02 6553 9219		
Calvary Tanilba Shores Retirement
Community
ĐT: 02 4984 5922		
Calvary Ephesus Retirement
Community
ĐT: 1800 222 000 		
Calvary St Luke’s Retirement
Community
ĐT: 1800 222 000 		
Calvary Tours Terrace Retirement
Community
ĐT: 1800 222 000
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Tiếp tục Sứ mệnh của các Nữ tu dòng Little Company of Mary

Sơ lược về Calvary
Calvary là một tổ chức Công giáo phi lợi nhuận với
hơn 12.000 nhân viên và thiện nguyện viên, 15 bệnh
viện công và tư, 14 cơ sở Chăm sóc người Cao niên
và Hưu trí và một mạng lưới toàn quốc gồm các
trung tâm Chăm sóc Cộng đồng. Chúng tôi hoạt
động khắp sáu tiểu bang và lãnh thổ tại Úc.

Tôi có thể mong đợi gì từ Calvary?
Các quyền hạn của tôi
Tiếp cận
Tôi có quyền nhận được sự
chăm sóc y tế.

Được các Nữ tu dòng Little Company of Mary thành lập vào
năm 1885, sứ mệnh của chúng tôi là cung ứng chăm sóc y
tế cho những người yếu thế nhất, kể cả những người sắp
từ giã cõi đời. Chúng tôi chăm sóc người cao niên và cộng
đồng, chăm sóc y tế cấp tính và bán cấp tính, chăm sóc cận
tử chuyên môn và chăm sóc toàn diện cho dân chúng.

An toàn

Quyền hạn và trách nhiệm của quý vị

Tôn trọng

Ban giám đốc và Nhân viên của Calvary hỗ trợ các Hiến
chương và nghĩa vụ luật pháp thích đáng liên quan đến
việc cung ứng dịch vụ chăm sóc cho quý vị, gồm có:
Hiến chương các Quyền hạn về Chăm sóc Y tế của
Úc - Hiến chương này diễn tả các quyền hạn của bệnh
nhân và những người khác sử dụng hệ thống y tế tại Úc.
Các quyền hạn này thiết yếu nhằm để đảm chắc rằng, ở
bất cứ nơi nào và lúc nào có cung ứng chăm sóc, thì việc
chăm sóc này luôn có chất lượng cao và được an toàn.
Hiến chương về Quyền hạn và Trách nhiệm của Những
người nhận được sự Chăm sóc - Chăm sóc Nội trú –
Hiến chương này nêu ra quyền hạn và trách nhiệm của
những người nhận được sự Chăm sóc Cao niên Nội trú.
Hiến chương về Quyền hạn và Trách nhiệm của những
người nhận dịch vụ Chăm sóc Tại gia - Hiến chương
này công nhận quyền hạn và trách nhiệm của quý vị và
của gia đình quý vị và những người chăm sóc. Theo Hiến
chương này, dịch vụ phải được cung ứng trong cung cách
đầy tôn trọng. Hiến chương cũng nêu rằng người chăm
sóc phải được xem là đối tác trong việc chăm sóc, và có
thể tham gia việc quyết định trong các tình huống khi
mà người được chăm sóc không thể quyết định được.
Hiến chương giúp mọi người cùng nhau hợp tác để
hướng đến việc chăm sóc an toàn và có chất lượng
cao. Sự hợp tác chân thành giữa cư dân, thân chủ,
bệnh nhân và cơ sở chăm sóc là điều quan trọng nhằm
để mọi người đạt được kết quả tốt nhất khả dĩ.

Điều này có nghĩa gì

Tôi có quyền nhận được sự
chăm sóc chất lượng cao và an
toàn

Tôi có quyền nhận được sự tôn
trọng, phẩm cách và sự quan
tâm.

Các trách nhiệm của tôi

Điều này có nghĩa gì

Thành thật và cởi mở
Tôi có quyền tiếp cận các dịch
vụ để họ chăm lo các nhu cầu
về y tế và chăm sóc của tôi.

Tôi có trách nhiệm trả lời các
câu hỏi về sức khỏe của tôi
một cách cởi mở và đầy đủ.

Tôi nhận được sự chăm sóc chất
lượng cao và an toàn bởi khả
năng và sự chăm sóc chuyên
nghiệp của Nhân viên Calvary.

Tuân thủ

Sự chăm sóc mà Nhân viên
Calvary cung ứng cho thấy sự
tôn trọng đối với tôi và văn hóa,
niềm tin/tín ngưỡng, giá trị và cá
tính của tôi.

Liên lạc/thông báo
Tôi có quyền được nhân viên
cho biết về các dịch vụ, chữa
trị, các chọn lựa và phí tổn theo
cách thức minh bạch và công
khai.

Calvary có thể mong đợi những gì nơi quý vị?

Tôi nhận được sự giao tiếp cởi
mở, đúng lúc và thích đáng
từ Nhân viên Calvary về việc
chăm sóc cho tôi, với cung cách
truyền đạt để tôi có thể hiểu
được.

Tôi có trách nhiệm tuân thủ
với các chữa trị đã được kê toa
hoặc thông báo cho nhân viên
y tế hoặc nhân viên hỗ trợ nếu
tôi không định làm như thế.

Tôi sẽ tiết lộ tất cả thông tin về
nhu cầu y tế và chăm sóc của
tôi một cách cởi mở và đầy đủ
với Nhân viên Calvary.

Nếu tôi không muốn nhận sự
chữa trị đã được đề nghị cho
tôi, tôi sẽ thảo luận với nhân
viên hỗ trợ hoặc nhân viên
chăm sóc y tế của Calvary.

Tôn trọng
Tôi có trách nhiệm tôn trọng
nguồn gốc văn hóa của những
người khác.

Tôi sẽ nhã nhặn, ân cần và tôn
trọng đối với những người
khác.

An toàn
Tôi có trách nhiệm tôn trọng
việc người khác có quyền được
cảm thấy an toàn.

Tôi sẽ hành xử theo cách thức
nhằm giúp cho chính tôi và
những người khác được an
toàn.

Tham gia
Tôi có quyền được tham gia vào
các quyết định và chọn lựa về
việc chăm sóc cho tôi.

Tôi có thể tham gia quyết định
và chọn lựa về việc chăm sóc
cho tôi và trong việc hoạch định
dịch vụ.

Quyền riêng tư
Tôi có quyền hạn đối với sự
riêng tư và bảo mật về thông tin
cá nhân của tôi.

Quyền riêng tư cá nhân của tôi
được duy trì và có sự đảm bảo
về việc xử lý an toàn thông tin
cá nhân và hồ sơ y tế của tôi.

Vui lòng hỏi nhân viên để được giúp đỡ thêm nếu quý vị có khó
khăn hoặc cần giúp đỡ để hiểu thông tin trong tập hướng dẫn
này.

Các bản dịch

Phê bình góp ý
Tôi có quyền phê bình về việc
chăm sóc cho tôi và các quan
tâm của tôi được xử trí.

Quý vị có cần giúp đỡ để hiểu tập hướng dẫn này?

Tôi có thể phê bình hoặc than
phiền về việc chăm sóc của
tôi và các quan tâm của tôi
được giải quyết đúng cách và
nhặm lẹ.

Để có các bản dịch đa ngữ của tập hướng dẫn này, xem trang
mạng www.calvarycare.org.au
Để được trợ giúp dịch thuật thông tin của tập hướng dẫn này,
xem trang mạng
www.calvarycare.org.au/contact/language

Quý vị có quyền phê bình về dịch vụ chăm sóc của
mình
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sóc Y tế, Kiểm sát viên (Ombudsman), Bộ Y tế Tiểu
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Tiếp cận
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chăm sóc này luôn có chất lượng cao và được an toàn.
Hiến chương về Quyền hạn và Trách nhiệm của Những
người nhận được sự Chăm sóc - Chăm sóc Nội trú –
Hiến chương này nêu ra quyền hạn và trách nhiệm của
những người nhận được sự Chăm sóc Cao niên Nội trú.
Hiến chương về Quyền hạn và Trách nhiệm của những
người nhận dịch vụ Chăm sóc Tại gia - Hiến chương
này công nhận quyền hạn và trách nhiệm của quý vị và
của gia đình quý vị và những người chăm sóc. Theo Hiến
chương này, dịch vụ phải được cung ứng trong cung cách
đầy tôn trọng. Hiến chương cũng nêu rằng người chăm
sóc phải được xem là đối tác trong việc chăm sóc, và có
thể tham gia việc quyết định trong các tình huống khi
mà người được chăm sóc không thể quyết định được.
Hiến chương giúp mọi người cùng nhau hợp tác để
hướng đến việc chăm sóc an toàn và có chất lượng
cao. Sự hợp tác chân thành giữa cư dân, thân chủ,
bệnh nhân và cơ sở chăm sóc là điều quan trọng nhằm
để mọi người đạt được kết quả tốt nhất khả dĩ.

Điều này có nghĩa gì

Tôi có quyền nhận được sự
chăm sóc chất lượng cao và an
toàn

Tôi có quyền nhận được sự tôn
trọng, phẩm cách và sự quan
tâm.

Các trách nhiệm của tôi

Điều này có nghĩa gì

Thành thật và cởi mở
Tôi có quyền tiếp cận các dịch
vụ để họ chăm lo các nhu cầu
về y tế và chăm sóc của tôi.

Tôi có trách nhiệm trả lời các
câu hỏi về sức khỏe của tôi
một cách cởi mở và đầy đủ.

Tôi nhận được sự chăm sóc chất
lượng cao và an toàn bởi khả
năng và sự chăm sóc chuyên
nghiệp của Nhân viên Calvary.

Tuân thủ

Sự chăm sóc mà Nhân viên
Calvary cung ứng cho thấy sự
tôn trọng đối với tôi và văn hóa,
niềm tin/tín ngưỡng, giá trị và cá
tính của tôi.

Liên lạc/thông báo
Tôi có quyền được nhân viên
cho biết về các dịch vụ, chữa
trị, các chọn lựa và phí tổn theo
cách thức minh bạch và công
khai.

Calvary có thể mong đợi những gì nơi quý vị?

Tôi nhận được sự giao tiếp cởi
mở, đúng lúc và thích đáng
từ Nhân viên Calvary về việc
chăm sóc cho tôi, với cung cách
truyền đạt để tôi có thể hiểu
được.

Tôi có trách nhiệm tuân thủ
với các chữa trị đã được kê toa
hoặc thông báo cho nhân viên
y tế hoặc nhân viên hỗ trợ nếu
tôi không định làm như thế.

Tôi sẽ tiết lộ tất cả thông tin về
nhu cầu y tế và chăm sóc của
tôi một cách cởi mở và đầy đủ
với Nhân viên Calvary.

Nếu tôi không muốn nhận sự
chữa trị đã được đề nghị cho
tôi, tôi sẽ thảo luận với nhân
viên hỗ trợ hoặc nhân viên
chăm sóc y tế của Calvary.

Tôn trọng
Tôi có trách nhiệm tôn trọng
nguồn gốc văn hóa của những
người khác.

Tôi sẽ nhã nhặn, ân cần và tôn
trọng đối với những người
khác.

An toàn
Tôi có trách nhiệm tôn trọng
việc người khác có quyền được
cảm thấy an toàn.

Tôi sẽ hành xử theo cách thức
nhằm giúp cho chính tôi và
những người khác được an
toàn.

Tham gia
Tôi có quyền được tham gia vào
các quyết định và chọn lựa về
việc chăm sóc cho tôi.

Tôi có thể tham gia quyết định
và chọn lựa về việc chăm sóc
cho tôi và trong việc hoạch định
dịch vụ.

Quyền riêng tư
Tôi có quyền hạn đối với sự
riêng tư và bảo mật về thông tin
cá nhân của tôi.

Quyền riêng tư cá nhân của tôi
được duy trì và có sự đảm bảo
về việc xử lý an toàn thông tin
cá nhân và hồ sơ y tế của tôi.

Vui lòng hỏi nhân viên để được giúp đỡ thêm nếu quý vị có khó
khăn hoặc cần giúp đỡ để hiểu thông tin trong tập hướng dẫn
này.

Các bản dịch

Phê bình góp ý
Tôi có quyền phê bình về việc
chăm sóc cho tôi và các quan
tâm của tôi được xử trí.

Quý vị có cần giúp đỡ để hiểu tập hướng dẫn này?

Tôi có thể phê bình hoặc than
phiền về việc chăm sóc của
tôi và các quan tâm của tôi
được giải quyết đúng cách và
nhặm lẹ.

Để có các bản dịch đa ngữ của tập hướng dẫn này, xem trang
mạng www.calvarycare.org.au
Để được trợ giúp dịch thuật thông tin của tập hướng dẫn này,
xem trang mạng
www.calvarycare.org.au/contact/language

Sơ lược về Calvary
Calvary là một tổ chức Công giáo phi lợi nhuận với
hơn 12.000 nhân viên và thiện nguyện viên, 15 bệnh
viện công và tư, 14 cơ sở Chăm sóc người Cao niên
và Hưu trí và một mạng lưới toàn quốc gồm các
trung tâm Chăm sóc Cộng đồng. Chúng tôi hoạt
động khắp sáu tiểu bang và lãnh thổ tại Úc.

Tôi có thể mong đợi gì từ Calvary?
Các quyền hạn của tôi
Tiếp cận
Tôi có quyền nhận được sự
chăm sóc y tế.

Được các Nữ tu dòng Little Company of Mary thành lập vào
năm 1885, sứ mệnh của chúng tôi là cung ứng chăm sóc y
tế cho những người yếu thế nhất, kể cả những người sắp
từ giã cõi đời. Chúng tôi chăm sóc người cao niên và cộng
đồng, chăm sóc y tế cấp tính và bán cấp tính, chăm sóc cận
tử chuyên môn và chăm sóc toàn diện cho dân chúng.

An toàn

Quyền hạn và trách nhiệm của quý vị

Tôn trọng

Ban giám đốc và Nhân viên của Calvary hỗ trợ các Hiến
chương và nghĩa vụ luật pháp thích đáng liên quan đến
việc cung ứng dịch vụ chăm sóc cho quý vị, gồm có:
Hiến chương các Quyền hạn về Chăm sóc Y tế của
Úc - Hiến chương này diễn tả các quyền hạn của bệnh
nhân và những người khác sử dụng hệ thống y tế tại Úc.
Các quyền hạn này thiết yếu nhằm để đảm chắc rằng, ở
bất cứ nơi nào và lúc nào có cung ứng chăm sóc, thì việc
chăm sóc này luôn có chất lượng cao và được an toàn.
Hiến chương về Quyền hạn và Trách nhiệm của Những
người nhận được sự Chăm sóc - Chăm sóc Nội trú –
Hiến chương này nêu ra quyền hạn và trách nhiệm của
những người nhận được sự Chăm sóc Cao niên Nội trú.
Hiến chương về Quyền hạn và Trách nhiệm của những
người nhận dịch vụ Chăm sóc Tại gia - Hiến chương
này công nhận quyền hạn và trách nhiệm của quý vị và
của gia đình quý vị và những người chăm sóc. Theo Hiến
chương này, dịch vụ phải được cung ứng trong cung cách
đầy tôn trọng. Hiến chương cũng nêu rằng người chăm
sóc phải được xem là đối tác trong việc chăm sóc, và có
thể tham gia việc quyết định trong các tình huống khi
mà người được chăm sóc không thể quyết định được.
Hiến chương giúp mọi người cùng nhau hợp tác để
hướng đến việc chăm sóc an toàn và có chất lượng
cao. Sự hợp tác chân thành giữa cư dân, thân chủ,
bệnh nhân và cơ sở chăm sóc là điều quan trọng nhằm
để mọi người đạt được kết quả tốt nhất khả dĩ.

Điều này có nghĩa gì

Tôi có quyền nhận được sự
chăm sóc chất lượng cao và an
toàn

Tôi có quyền nhận được sự tôn
trọng, phẩm cách và sự quan
tâm.

Các trách nhiệm của tôi

Điều này có nghĩa gì

Thành thật và cởi mở
Tôi có quyền tiếp cận các dịch
vụ để họ chăm lo các nhu cầu
về y tế và chăm sóc của tôi.

Tôi có trách nhiệm trả lời các
câu hỏi về sức khỏe của tôi
một cách cởi mở và đầy đủ.

Tôi nhận được sự chăm sóc chất
lượng cao và an toàn bởi khả
năng và sự chăm sóc chuyên
nghiệp của Nhân viên Calvary.

Tuân thủ

Sự chăm sóc mà Nhân viên
Calvary cung ứng cho thấy sự
tôn trọng đối với tôi và văn hóa,
niềm tin/tín ngưỡng, giá trị và cá
tính của tôi.

Liên lạc/thông báo
Tôi có quyền được nhân viên
cho biết về các dịch vụ, chữa
trị, các chọn lựa và phí tổn theo
cách thức minh bạch và công
khai.

Calvary có thể mong đợi những gì nơi quý vị?

Tôi nhận được sự giao tiếp cởi
mở, đúng lúc và thích đáng
từ Nhân viên Calvary về việc
chăm sóc cho tôi, với cung cách
truyền đạt để tôi có thể hiểu
được.

Tôi có trách nhiệm tuân thủ
với các chữa trị đã được kê toa
hoặc thông báo cho nhân viên
y tế hoặc nhân viên hỗ trợ nếu
tôi không định làm như thế.

Tôi sẽ tiết lộ tất cả thông tin về
nhu cầu y tế và chăm sóc của
tôi một cách cởi mở và đầy đủ
với Nhân viên Calvary.

Nếu tôi không muốn nhận sự
chữa trị đã được đề nghị cho
tôi, tôi sẽ thảo luận với nhân
viên hỗ trợ hoặc nhân viên
chăm sóc y tế của Calvary.

Tôn trọng
Tôi có trách nhiệm tôn trọng
nguồn gốc văn hóa của những
người khác.

Tôi sẽ nhã nhặn, ân cần và tôn
trọng đối với những người
khác.

An toàn
Tôi có trách nhiệm tôn trọng
việc người khác có quyền được
cảm thấy an toàn.

Tôi sẽ hành xử theo cách thức
nhằm giúp cho chính tôi và
những người khác được an
toàn.

Tham gia
Tôi có quyền được tham gia vào
các quyết định và chọn lựa về
việc chăm sóc cho tôi.

Tôi có thể tham gia quyết định
và chọn lựa về việc chăm sóc
cho tôi và trong việc hoạch định
dịch vụ.

Quyền riêng tư
Tôi có quyền hạn đối với sự
riêng tư và bảo mật về thông tin
cá nhân của tôi.

Quyền riêng tư cá nhân của tôi
được duy trì và có sự đảm bảo
về việc xử lý an toàn thông tin
cá nhân và hồ sơ y tế của tôi.

Vui lòng hỏi nhân viên để được giúp đỡ thêm nếu quý vị có khó
khăn hoặc cần giúp đỡ để hiểu thông tin trong tập hướng dẫn
này.

Các bản dịch

Phê bình góp ý
Tôi có quyền phê bình về việc
chăm sóc cho tôi và các quan
tâm của tôi được xử trí.

Quý vị có cần giúp đỡ để hiểu tập hướng dẫn này?

Tôi có thể phê bình hoặc than
phiền về việc chăm sóc của
tôi và các quan tâm của tôi
được giải quyết đúng cách và
nhặm lẹ.

Để có các bản dịch đa ngữ của tập hướng dẫn này, xem trang
mạng www.calvarycare.org.au
Để được trợ giúp dịch thuật thông tin của tập hướng dẫn này,
xem trang mạng
www.calvarycare.org.au/contact/language

Quý vị có quyền phê bình về dịch vụ chăm sóc của
mình
Nếu quý vị muốn phê bình hoặc phàn nàn về dịch vụ của
chúng tôi:

• Hãy thảo luận với người quản lý hoặc người đảm
nhiệm việc chăm sóc cho quý vị vào lúc có vấn đề
• Bệnh viện và Cộng đồng Hưu trí:
Quý vị có thể viết thư, điện thoại hoặc gặp người quản
lý vào bất cứ lúc nào trong thời gian quý vị ở tại cơ sở
hoặc sau đó.
Chăm sóc Cộng đồng: Gọi đến 1300 660 022 và yêu
cầu nói chuyện với giám đốc của trung tâm dịch vụ
• Nếu quý vị không hài lòng với kết quả xử lý việc phàn
nàn của mình, hãy liên lạc Tổng giám đốc Điều hành
(CEO) của Dịch vụ Calvary thích ứng hoặc Văn phòng
Quốc gia. Chi tiết liên lạc có ở mặt sau của tập hướng
dẫn này
• Nếu chưa có thể giải quyết vấn đề, quý vị có thể liên lạc
cơ quan Tiểu bang, Lãnh thổ hoặc Liên bang thích ứng,
chẳng hạn như Đơn vị tiếp nhận Phàn nàn về Chăm
sóc Y tế, Kiểm sát viên (Ombudsman), Bộ Y tế Tiểu
bang, Ủy viên Dịch vụ Y tế.
Hãy yên tâm rằng:

• Calvary mong muốn giải quyết các quan tâm của quý
vị một cách thỏa đáng cho quý vị
• Quý vị có thể kỳ vọng bất cứ phàn nàn nào sẽ được xử
trí một cách nhanh chóng và công bằng

Chi tiết liên lạc
NATIONAL OFFICE
Little Company of Mary Health Care
Limited Level 12, 135 King Street
Sydney NSW 2000
ĐT: 02 9258 1700
www.calvarycare.org.au
HOSPITALS
Calvary Public Hospital Bruce
ĐT: 02 6201 6111
www.calvaryact.org.au
Calvary Bruce Private Hospital
ĐT: 02 6245 3100
www.calvarybruceprivate.org.au
Calvary John James Hospital
ĐT: 02 6281 8100
www.calvaryjohnjames.org.au
Calvary Health Care South Australia 		
Shared Services
Hospitals ĐT: 08 8405 3506
Community Care ĐT: 08 8271 7212
www.calvarysa.org.au
Calvary Adelaide Hospital
ĐT: 08 8227 7000
www.calvaryadelaide.org.au
Calvary North Adelaide Hospital
ĐT: 08 8239 9100
www.calvarynorthadelaide.org.au
Calvary Central Districts Hospital
ĐT: 08 8250 4111
www.calvarycentraldistricts.org.au
Calvary Lenah Valley Hospital
ĐT: 03 6278 5333
www.calvarylenahvalley.org.au
Calvary St John’s Hospital
ĐT: 03 6223 7444
www.calvarystjohns.org.au
Calvary St Luke’s Hospital
ĐT: 03 6335 3333
www.calvarystlukes.org.au
Calvary St Vincent’s Hospital
ĐT: 03 6332 4999
www.calvarystvincents.org.au
Calvary Riverina Hospital
ĐT: 02 6925 3055
www.calvaryriverina.org.au

• Phàn nàn của quý vị sẽ không có ảnh hưởng bất lợi
đến dịch vụ mà quý vị đang nhận

Calvary Mater Newcastle
Public Hospital
ĐT: 02 4921 1211
www.calvarymater.org.au

• Phàn nàn của quý vị sẽ được xử lý một cách hoàn toàn
bảo mật.

Calvary Health Care Kogarah
Public Hospital
ĐT: 02 9553 3111
www.calvarykogarah.org.au
Calvary Health Care Bethlehem
Public Hospital
ĐT: 03 9596 2853
www.calvarybethlehem.org.au

CALVARY AGED AND
COMMUNITY CARE
Calvary Retirement Communities
Shared Services
ĐT: 02 4954 1800 / 1800 222 000
www.calvaryretirement.org.au
Calvary Community Care Head Office
ĐT: 03 9271 7333 / 1300 660 022
www.calvarycommunitycare.org.au
Calvary Haydon Retirement
Community
ĐT: 02 6264 7400

Quyền hạn &
Trách nhiệm

Vietnamese

của người nhận được sự chăm sóc

Rights & Responsibilities
of the person receiving care

Calvary Flora McDonald Retirement
Community
ĐT: 08 8159 7000		
Calvary St Catherine’s Retirement
Community
ĐT: 08 8582 1444
Calvary Ryde Retirement Community
ĐT: 02 8878 1400
Calvary Cessnock Retirement
Community
ĐT: 02 4993 9000		
Calvary St Joseph’s Retirement
Community
ĐT: 02 4967 0600		
Calvary Cooinda Retirement
Community
ĐT: 02 6572 1537		
Calvary Mt Carmel Retirement
Community
ĐT: 02 4932 0350		
Calvary Muswellbrook Retirement
Community
ĐT: 02 6542 4800		
Calvary Nazareth Retirement
Community
ĐT: 02 4947 0047 		
Calvary St Francis Retirement
Community
ĐT: 02 4942 7477		
Calvary St Martin de Porres
Retirement Community
ĐT: 02 4968 2244 		
Calvary St Paul’s Retirement
Community
ĐT: 02 6553 9219		
Calvary Tanilba Shores Retirement
Community
ĐT: 02 4984 5922		
Calvary Ephesus Retirement
Community
ĐT: 1800 222 000 		
Calvary St Luke’s Retirement
Community
ĐT: 1800 222 000 		
Calvary Tours Terrace Retirement
Community
ĐT: 1800 222 000
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