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অদ্রেদ্িযার স্াস্্য অদ্িকার সনদে (Australian Healthcare Charter 
of Rights) বদ্ দ্েি দ্নদেদে িনা অনযাযধী স্াস্্যদসবা গ্রহ্কাদি ব ু দু্ধি-প্রদ্িবন্ধী 
ব্যদ্তিদের দ্নরাপত্া ও সসবাসহাযিা পাওযার অদ্িকার রদযদে। 

অদ্রেদ্িযার স্াস্্য অদ্িকার সনদে (Australian 
Healthcare Charter of Rights) স্রাস্্যদসবরার 
সবপযরাদয় প্রদযরাজ্য সকল মরািদষর অদ্িকরারসমহ বরিরা 
কররা হদয়দে। 

সিেটিদি আপিরার বরা অি্য ককউ দ্যদ্ি আপিরার কসবরার 
আওিরায় থরাদকি, কসবরালরাভ করাদল উভদয়র প্রি্যরািরাসমহ 
বরিরা কররা হদয়দে। 

দ্নদেদে দ্িকাটি বদু্ধি-প্রদ্িবন্ধী ব্যদ্তি, সসবাোিা, পদ্রবারবরদে এবং 
সহাযিাপ্রোনকারধী ব্যদ্তিদের জন্য প্রস্তুি করা হদযদে। এই িথ্যপত্রটির 
উদদেি্য হ’ল আপদ্ি যখি হরাসপরািরাদল এবং অি্যরাি্য স্রাস্্যদসবরা পদ্রদবদি থরাকদবি 
িখি আপিরাদক সুরদ্ষিি ররাখরা এবং সরাহরায্য পরাওয়রার দ্বষদয় আরও িথ্য প্রেরাি কররা। 

বদু্ধি-প্রদ্িবন্ধী ব্যদ্তিদের গ্রাহক দ্িদেদে দ্িকরা | 2 



      

    
       

         
     

         
       

       
          

       

      
         

 

বদু্ধি-প্রদ্িবন্কিা বিদি দ্ক বঝুায? 
দ্িদমনদ্িযা বা স্মৃদ্ি সিাপ, সিদ্িদ্রযাম বা মানদ্সক ববকি্য, মদ্তিদকে 
আঘাি প্রাদ্তি, স্রোক বা বদু্ধিবমৃদ্ত্ক ববকি্য ইি্যাদ্ের কারদ্ সয সকানও 
বযদস সিাদকরা বদু্ধি-প্রদ্িবন্কিার দ্িকার হদি পাদর। 

বদু্ধি-প্রদ্িবন্কিার ফদি কাদরা স্মৃদ্ি সিাপ পাওযার মদিা স্াযধী অথবা 
মানদ্সক ববকদি্যর মদিা অস্াযধী অদ্িজ্ঞিা হদি পাদর। 

বদু্ধি-প্রদ্িবন্ধী ব্যদ্তিদের স্দ্িিদ্তিমৃ , আদবগ প্রকরাি, দ্িন্রার ষিমিরা ও কযরাগরাদযরাগ 
কররার কষিদত্র সমস্যরা হদি পরাদর। বদু্ধি-প্রদ্িবন্কিরা দ্বদ্ভন্ন প্রকরাদরর হদি পরাদর 
এবং প্রদ্িটি ব্যদ্তির অদ্ভজ্ঞিরা দ্ভন্ন হদি পরাদর। 

দ্িদমিদ্িয়রাসহ বদু্ধি প্রদ্িবন্কিরায় আক্রান্ ককরাি ব্যদ্তির, হরাসপরািরাদল 
অবস্রািকরাদল কিদ্লদ্রয়রাম বরা মরািদ্সক ববকদল্যর দ্িকরার হওয়রার সম্রাবিরাও 
কবদ্ি থরাদক। 

বদু্ধি-প্রদ্িবন্ধী ব্যদ্তিদের গ্রাহক দ্িদেদে দ্িকরা | 3 



      

     
       

          

            
          

          
     

       
          
        

   

      
     

      
     

       
  

আমাদক কধী কধী জানদি হদব? 
স্রাস্্যদসবরা প্রেরািকরারধী প্রদ্িষ্রািগুদ্লদক বদু্ধি-প্রদ্িবন্ধী ব্যদ্তিদের জি্য উচ্চমরাদির 
স্রাস্্য পদ্রদবি সরবররাহ এবং িরাদের সুরষিরা প্রেরাি দ্িদ্চিি করদি হদব। 

ষিদ্ির হরাি কথদক গ্রাহকদের সুরষিরা প্রেরাি এবং স্রাস্্যদসবরার মরাি উন্নি কররার জি্য 
জরািধীয় সুরষিরা এবং মরািসম্পন্ন স্রাস্্যদসবরার আটটি মরািেন্ড দ্িদ্নিি কররা হদয়দে। 
মরািেন্ডগুদ্ল কররাগধীদের জি্য যদনের মরাত্ররা দ্িিদেরারর কদর এবং স্রাস্্যদসবরা পদ্রদবদি 
এগুদ্লর উপদ্স্দ্ি দ্িদ্চিি কররা আবি্যক। 

স্াস্্যদসবা পদ্রদবদি বদু্ধি-প্রদ্িবন্ধী ব্যদ্তিদের দ্নরাপে রাখদি এবং 
িাদের সহাযিা পাওযা দ্নদ্চিি করদি দ্বদ্িন্ন সরাষ্ধী এক সাদথ কাজ 
করদে। এর মদি্য বদু্ধি-প্রদ্িবন্ধী, কসবরা করাদযদে সহরায়ক ব্যদ্তিবগ,দে পদ্রবরাদরর সেস্য 
এবং স্রাস্্যকমমীগর অন্ভদেু তি রদয়দেি। 

আপিরার ইন্ারদ্প্রটার বা সোিাষধী এবং অনবুাে 
পদ্রদষবাদ্ের সরাহরায্য পরাওয়রার অদ্িকরার রদয়দে। 
আপনার জন্য এই পদ্রদষবাগুদ্ির প্রদযাজন আদে 
দ্কনা, স্রাস্্যদসবরা কমমীদের িরা জরািরা খুব গুরুত্বপূর।দে 

সপ্রাদহ 7 দ্েি 24 ঘন্রা ইন্রারদ্প্রটরার বরা কেরাভরাষধী এবং অিবুরাে পদ্রদষবরাগুদ্ল 
পরাওয়রা যরায়ঃ ক�রাি 131 450 
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আদ্ম কধী কধী করদি পরাদ্র? 
মানদ্সক  ববকি্যসহ  বদ্ধিু   প্রদ্িবন্কিার  দ্িকার  ব্যদ্তিদের  জন্য  

িরাতিরার, িরাসদে এবং অি্যরাি্য স্রাস্্যদসবধীদের দ্িকট আপিরার বলরার অদ্িকরার রদয়দেঃ 

■	 যদ্ে কখদিরা আপদ্ি স্রাভরাদ্বক অিভুব িরা কদরি 

■	 কধী কধী সরাহরায্য আপিরার প্রদয়রাজি 

■	 আপিরার করাদে ককরাি দ্বষয়টি গুরুত্বপূরদে 
■	 আপিরার দ্িদ্কৎসরায় অগ্রাদ্িকরারসমহূ 
■	 আপিরার অদ্িক মরাদির যদনের পদ্রকল্পিরা 
■	 আপিরার বিদে মরাি ঔষিপথ্যসমহূ 

আপিরার অবস্রা, দ্বদ্ভন্ন পরধীষিরা এবং দ্িদ্কৎসরার সম্রাব্য উপকরাদ্রিরা এবং ঝঁু দ্ক 
সম্পদকদে স্পষ্ট িথ্য পরাওয়রার অদ্িকরার আপিরার রদয়দে, যরাদি আপদ্ি কজদিবদঝু 
সম্মদ্ি দ্েদি পরাদরি। 

আপিরার দ্সধিরান্ গ্হদর অংি কিওয়রার এবং কসটি করদি সমথদে হওয়রার জি্য 
সরাহরায্যলরাদভর অদ্িকরার রদয়দে। আপদ্ি যদ্ে দ্িদ্কৎসরায় সম্মদ্ি দ্েদি অসমথদে হি, 
িদব জরুরধী অবস্রা ব্যিধীি অি্য কষিদত্র আপিরার দ্বকল্প বরা আইিগিভরাদব ববি 
দ্সধিরান্ গ্হরকরারধীর করাে কথদক দ্িদ্কৎসরার সম্মদ্ি গ্হর কররা দ্িদ্কৎসরাকমমীদের জি্য 
আবি্যক। 

যদ্ে আপদ্ি িরাি, িদব কসবরাপ্রেরািকরারধী, পদ্রবরাদরর ককরািও সেস্য বরা সহরায়িরাকরারধী 
ব্যদ্তিদক (দ্িদ্কৎসরাকরাদয)দে অন্ভদেূ তি করদি আপদ্ি বলদি পরাদরি। 

দ্িররাপে, িরান্ ও মযদে ূ দে পদ্রদবদি দ্িদ্কতসরালরাদভ আপিরার অদ্িকরার আদে। রােরাপর 

আপিরার কসবরাকরাদল ককরাি ত্রুটি হদল আপিরার কসটি জরািরার অদ্িকরার রদয়দে। 

বদু্ধি-প্রদ্িবন্ধী ব্যদ্তিদের গ্রাহক দ্িদেদে দ্িকরা | 5 



      

     

        
         

           
         

     

   

         
          

          
           
  

         
        

   

পদ্রবাদরর সেস্য এবং সসবা প্রোনকারধীদের জন্য 

পদ্রবরাদরর সেস্য বরা কসবরাপ্রেরািকরারধী দ্হসরাদব, আপদ্ি দ্িররাপে এবং উঁিুমরাদির 
কসবরা দ্িদ্চিদি অবেরাি ররাখদি পরাদরি এবং স্রাস্্যদসবরা পদ্রদবদি থরাকরাকরালধীি 
আপিরার যনে কিওয়রা ব্যদ্তিটির প্ররাপ্য কসবরা এবং দ্িররাপত্রা দ্িদ্চিদি সরাহরায্য করদি 
পরাদরি। কসবরাপ্ররাপ্ ব্যদ্তির প্রদয়রাজি এবং পেদদের অগ্রাদ্িকরার কসবরাকরাদযদে আপিরার 
অংিগ্হদর সবদেেরা প্রদ্ি�দ্লি হওয়রা উদ্িৎ। 

আপিরার েরাদ্য়ত্ব হদলরাঃ 

■	 ভদ্িদে র সময় বরা হরাসপরািরাদল অবস্রািকরাদল ককরািও সময় আপিরার কসবরা 
লরাভকরারধী ব্যদ্তি দ্িদজর স্রাভরাদ্বক অবস্রায় িরা থরাকদল কসটি স্রাস্্যদসবরা কমমীদের 
জরািরাি। 

■	 উতি ব্যদ্তির বেিদ্দেি করাযদেক্ম, ককরাি িরদরর কসবরা সহরায়ক হদি পরাদর এবং 
আপিরার অিু ুপদ্স্দ্িদি কধীভরাদব িরাদের সুষ্ কসবরা দ্িদ্চিি কররা যরায় কস সম্বদন্ 
স্রাস্্যদসবরা কমমীদের জরািরাি। 

■	 কপ্রসদ্ক্পিি অিু দে দে ঔষি ও িরাদের যরায়ধী এবং কপ্রসদ্ক্পিি বদ্হভু ি ব্যবহরায 
মরাত্ররাগুদ্লর সবদেদিষ িরাদ্লকরা হরাসপরািরাদল সরবররাহ করুি এবং কসসমস্ত 
ঔষিগুদ্ল হরাসপরািরাদল দ্িদয় আসুি। 

বদু্ধি-প্রদ্িবন্ধী ব্যদ্তিদের গ্রাহক দ্িদেদে দ্িকরা | 6 



      

      

    
     

     
   

  
     

   

  
    
  

   
  

   
    

সূ ুত্র কেখি। 

আত্ধীয এবং সসবাপ্রোনকারধী অন্যরা দ্ক করদি পাদরন? 

স্রাস্্যদসবরা কমমীদের সরাদথ 
কথা বিুন যদ্ে আপিরার 
যনে কিওয়রা ব্যদ্তিটি স্রাভরাদ্বক 
অবস্রায় িরা থরাদকি 

আপিরার দ্প্রয়জিদক দ্েি, 
িরাদ্রখ এবং পদ্রদ্স্দ্ি সম্পদকদে 
স্র্ কদ্রদয দ্েন 

িিমরা, শ্রবর যন্ত্র, িলরাদ�ররায় 
সরাহরায্যকরারধী বস্তু এবং আলগরা 
েরাঁ ুনি হরাদির করাদে রাখ 

বিদে মরাদি ব্যবহরায্য ঔষিগুদ্লদে 
আপিরার সদগে আননু 

আত্ধীয়, বনু্ এবং পদ্রদ্িি 
দ্বষয়সমহূ দ্িদয় আিাপ করুন 

বদু্ধি-প্রদ্িবন্ধী ব্যদ্তিদের গ্রাহক দ্িদেদে দ্িকরা | 7 



      

         
    

          
   

           
          

         
     

           
           
            
        

          
           

   

স্রাস্্যদসবরা গ্হিকরাদল বদু্ধি-প্রদ্িবন্ধী ব্যদ্তিদের দ্সধিরান্ গ্হদরর কষিদত্র সহরায়িরা প্রেরাি 
কররা একটি সদ্ি্যকরাদরর সমস্যরা। 

■	 দ্সধিরান্ গ্হদরর ষিমিরা সম্পন্ন ব্যদ্তির দ্িজস্ জধীবি সম্পদকদে স্ািধীন দ্সধিরান্ 
কিওয়রার অদ্িকরার রদয়দে। 

■	 যদ্ে ককরািও ব্যদ্তি দ্িদজর দ্সধিরান্ দ্িদি সমথদে িরা হি, িদব িরাদের সরাহরায্য 
পরাওয়রার অদ্িকরার রদয়দে এবং দ্সধিরান্ গ্হদরর কষিদত্র িরার পেদদের একজি 
সরাহরায্যকরারধী ব্যদ্তি কযমি পরাদ্রবরাদ্রক পদ্রিযদে ুরাকরারধী বরা বন্র সহরায়িরা লরাদভর 
অদ্িকরার রদয়দে - এটিদক সমদ্থদেি দ্সধিান্ত গ্রহ্ বদি।. 

■	 যখি ককরািও ব্যদ্তির দ্সধিরান্ গ্হদরর ষিমিরা থরাদক িরা িখি আগরাম অি্য 
করাউদক উতি ব্যদ্তি বরা ট্রাইব্ুযিরাল দ্রাররা দ্িদয়রাগ কররা কযদি পরাদর, অথবরা যদ্ে 
করাউদক দ্িযুতি কররা িরা হদয় থরাদক িদব ররাষ্ট্র ও আঞ্চদ্লক আইদির অিধীদি 
করাউদক দ্িদয়রাগ কররা কযদি পরাদর, - এটিদক দ্বকল্প দ্সধিান্ত গ্রহ্ বদল। 

কযখরাদি সম্ব, দ্িদ্কৎসরা এবং িলমরাি কসবরা সম্পদকদে দ্সধিরাদন্ অংি দ্িদি আপিরার 
যনে কিওয়রা কসই ব্যদ্তির করাে কথদক সম্মদ্ি কিওয়রা উদ্িি। আদলরািিরায় যিটরা 
সম্ব ব্যদ্তিদক যুতি করুি। 
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আদ্ম কধী কধী আিা করদি পাদ্র? 
স্াস্্যদসবা  কমমীদের  কাে  সথদক 

সকল স্রাস্্যদসবরা কমমীগর যখিই প্রদয়রাজি হদব ককরািও কেরাভরাষধী বরা অিবুরাে 
পদ্রদষবরাগুদ্লদি িরাদের সরাহরায্যলরাদভর সুদযরাগ সহ বদু্ধি-প্রদ্িবন্ধী ব্যদ্তিদের জি্য 
দ্িররাপে, সম্মরািজিক এবং উচ্চ মরাদির কসবরা প্রেরাি করদবি। 

সকল স্রাস্্যদসবরা সংস্রাগুদ্লদক যখি কররাগধীর বদু্ধি-প্রদ্িবন্কিরা থরাদক িখি িরাদক 
সিরাতি করদি হয় এবং উতি ব্যদ্তি, কসবরােরািকরারধী এবং পদ্রবরাদরর সরাদথ দ্িররাপে, 
িরান্ ও সম্মরািজিক পদ্রদবদি করাজ করদি হয়। 

জরািধীয় সু ুরষিরা এবং মরািসম্পন্ন স্রাস্্যদসবরার মরািেন্ড অিযরায়ধী, সকল স্রাস্্যদসবরা 
সংস্রার বদু্ধি-প্রদ্িবন্কিরা সিরাদতির পরধীষিরা কররা এবং কররাগধীর বদু্ধিমরাত্ররার 
পদ্রবিদে ি অিযরায়ধী প্রদয়রাজিধীয় ব্যবস্রা গ্হর কররা প্রদয়রাজি। স্রাস্্যদসবরা কমমীদেরু 
মরািদ্সক ববকদল্যর ঝঁু দ্কদি থরাকরা ব্যদ্তিদের সিরাতি করদি হদব এবং অবি্যই 
স্্যরান্ডরািদে দে ু ূ5: সবরাত্ক কসবরামরাদির প্রদয়রাজি অিযরায়ধী ষিদ্ির মরাত্ররা ি্যিিম ররাখরায় 
পেদষিপ গ্হর করদি হদব। 
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যদ্ে পদ্রকল্পিরাগুদ্ল করাজ িরা কদর? 
মিামি এবং অদ্িদযার জানাদনার প্রদ্রিযা 

হরাসপরািরাল সহ স্রাস্্যদসবরা প্রদ্িষ্রািগুদ্ল আপিরার মিরামদির মলূ্য কেয়। এটি 
প্রদ্িষ্রািদক িরাদের ভরাদলরা করাজ গুদ্ল সম্পদকদে এবং আর কধী উন্নদ্ি করদি হদি 
পরাদর কস সম্পদকদে জরািদি সরাহরায্য কদর। আপিরার যনে সম্পদকদে বরা আপিরার যনে 
কিওয়রা ব্যদ্তি সম্পদকদে যদ্ে অদ্ভদযরাগ থরাদক িদব সররাসদ্র স্রাস্্যদসবরা সংস্রার সরাদথ 
এটি সমরািরাি কররার কিষ্টরা করুি। যদ্ে সংস্রাটি ককরািও প্রদ্িদ্ক্য়রা িরা জরািরায় বরা 
আপদ্ি কয প্রদ্িদ্ক্য়রা কপদয়দেি িরাদি সন্তুষ্ট িরা হি িদব আপদ্ি দ্িজ ররাদজ্যর স্রাস্্য 
কিমৃদে পদষির অদ্ভদযরাগ সংক্রান্ দ্বভরাদগ কযরাগরাদযরাগ করদি পরাদরি। 

যদ্ে সব দ্কেু পদ্রকল্পিরা মরাদ্�ক িরা ঘদট িদব ওদপন দ্িসদ্াজার িরাদম একটি 
আিষু্রাদ্িক প্রদ্ক্য়রা রদয়দে। ওদপি দ্িজদ্রাজরার হদছে স্রাস্্যদসবরা প্রেরািকরারধী সংস্রা 
এবং ষিদ্িগ্স্ ব্যদ্তি, িরাদের পদ্রবরার, িত্তরাবিরায়ক এবং অি্যরাি্য সহরায়িরাকরারধী 
ব্যদ্তির মদি্য কসবরাগ্হর করাদল সংগঠিি ককরাি ঘটিরা সম্পদকদে আদলরািিরা। ওদপি 
দ্িজদ্রাজরার সম্পদকদে মৃ ুঅদ্িকির জরািদি, েয়রা কদর পরবিমী পষ্রায় আরও িথ্য কেখি। 
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আদ্ম আরও িথ্য ককরাথরায় কপদি পরাদ্র? 
কদ্িপয প্রদযাজনধীয ওদযবসাইদটর ঠিকানা 
■	 অদ্রেদ্লয়রার স্রাস্্যদসবরা অদ্িকরার সিে ( Australian Healthcare Charter 

of Rights): safetyandquality.gov.au/australian-charter-
healthcare-rights 

■	 গ্রাহকদের জি্য ওদপি দ্িজদ্রাজরার সম্পদ্কদে ি িথ্যরাবলধীঃ safetyandquality. 
gov.au/our-work/clinical-governance/open-disclosure/ 
implementing-open-disclosure-framework/open-disclosure-
resources-consumers 

■	 কসই� কহলথ ককয়রার বরা দ্িররাপে স্রাস্্য কসবরা কপদি কদ্িপয় পররামিদেঃ: 
safetyandquality.gov.au/publications-and-resources/ 
resource-library/top-tips-safe-health-care 

■	 বদু্ধি-প্রদ্িবন্কিরায় কসবরা কপদিঃ: cognitivecare.gov.au 
■	 দ্িদমিদ্িয়রা অদ্রেদ্লয়রা (Dementia Australia): কহল্পলরাইি কসরামবরার কথদক শুক্বরার, 

সকরাল 8:00টরা কথদক ররাি 8:00টরা পযদেন্ 1800 100 500: dementia.org.au 
■	 এিভরান্স ককয়রার প্রাদ্িং অদ্রেদ্লয়রা (Advance Care Planning Australia): 

advancecareplanning.org.au/#/ 
■	 কগদ্িটিভ দ্ি্রাইি পরাটদে িরারিধীপ কসন্রার (Cognitive Decline Partnership centre): 

cdpc.sydney.edu.au/research/planning-decision-making-and-risk 
■	 অদ্রেদ্লয়রাি কিদ্লদ্রয়রাম এ্যরাদসরাদ্সদয়িি (Australian Delirium Association): 

delirium.org.au 
■	 করেইি  ইিজদ্র   অদ্রেদ্লয়রা (Brain Injury Australia): 1800 272 461: 

braininjuryaustralia.org.au 
ু

িথ্যসত্রঃূ 
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members and carers Sydney: CDPC; 2018. 

2. Dementia Australia কথদক সংকদ্লি। 

প্রাদ্তিস্ধীকার 

Dementia Australia, দ্িদমিদ্িয়রা বরা স্মৃ দেদ্ি দ্বভ্রদম আক্রান্ ব্যদ্তিবগ এবং িরাদের কসবরা প্রেরািকরারধীদের সমন্বদয় 
এই িথ্যসমহূ প্রস্তুি কররা হদয়দে। 

বদু্ধি-প্রদ্িবন্ধী ব্যদ্তিদের গ্রাহক দ্িদেদে দ্িকরা | 11 

https://www.safetyandquality.gov.au/australian-charter-healthcare-rights
https://www.safetyandquality.gov.au/australian-charter-healthcare-rights
https://www.safetyandquality.gov.au/our-work/clinical-governance/open-disclosure/implementing-open-disclosure-framework/open-disclosure-resources-consumers
https://www.safetyandquality.gov.au/our-work/clinical-governance/open-disclosure/implementing-open-disclosure-framework/open-disclosure-resources-consumers
https://www.safetyandquality.gov.au/our-work/clinical-governance/open-disclosure/implementing-open-disclosure-framework/open-disclosure-resources-consumers
https://www.safetyandquality.gov.au/our-work/clinical-governance/open-disclosure/implementing-open-disclosure-framework/open-disclosure-resources-consumers
https://www.safetyandquality.gov.au/publications-and-resources/resource-library/top-tips-safe-health-care
https://www.safetyandquality.gov.au/publications-and-resources/resource-library/top-tips-safe-health-care
https://cognitivecare.gov.au/
https://www.dementia.org.au/
https://www.advancecareplanning.org.au/#/
http://cdpc.sydney.edu.au/research/planning-decision-making-and-risk/
https://www.delirium.org.au/
https://www.braininjuryaustralia.org.au/


       
         

       

          
             

        
          

      

         
          

          
        

      

    

কদ্িপয  প্রদযাজনধীয  সংজ্ঞারঃ  

স্াস্্যদসবা পদ্রদবদির মদি্য রদয়দে সরকরারধী ও কবসরকরারধী হরাসপরািরাল, 
েধীবরাকরালধীি িল্য দ্বভরাগ বরা কি সরাজদে রাদ্র, বদ্হমুদেখধী পদ্রদষবরা, পুিবরাসি এবং কিন্রালদে 
হরাসপরািরাল এবং এই স্রাস্্যদসবরা পদ্রদবদির মদি্য গমিরাগমি। 

দ্িদমনদ্িযা বা স্মৃ দে দ্ি সিাপ হদলরা কদ্িপয় উপসদগর সমরাহরার যরা মদ্স্তস্কদক 
প্রভরাদ্বি কদর এমি ব্যরাদ্ি দ্রাররা সমৃ দেষ্ট হয়। এটি দ্িদ্েষ্ট ককরাি কররাগ িয়। দ্িদমিদ্িয়রা 
দ্িন্রাভরাবিরা, আিরর এবং প্রদ্িদ্েদির করাযদে সম্পরােি কররার ষিমিরাদক প্রভরাদ্বি 
করদি পরাদর। মদ্স্তদকের করাযদেকরাদ্রিরা যদথষ্ট দ্বদ্নিি হয় যরাদি ব্যদ্তির স্রাভরাদ্বক 
সরামরাদ্জক, আদবগময় বরা কমদেজধীবদি িরার প্রভরাব পদে। 

মানদ্সক ববকি্য একটি অস্রায়ধী অবস্রা। একজি ব্যদ্তি দ্বভ্ররান্, দ্েদিহরাররা এবং 
মদিরাসংদযরাদগ অষিম কবরাি করদি পরাদরি। দ্িদ্কতসরা িরা কররা হদল কিদ্লদ্রয়রাদমর 
গুরুির পদ্ররদ্ি হদি পরাদর, িদব করাররগুদ্ল খুদঁজ পরাওয়রা কগদল এবং দ্িদ্কতসরা 
কররা হদল কররাগমু ূদ্তি সম্ব হদি পরাদর। ঔষি, সংক্মর, পরাদ্িিি্যিরা বরা 
ককরাষ্করাঠিদি্যর করারদর মরািদ্সক ববকল্য হদি পরাদর। 

আদররা িদথ্যর জি্য পদ্রেিদেি করুি 
safetyandquality.gov.au/your-rights 

safetyandquality.gov.au/your-rights



