NEPALI
एज्ड केयर क्वालिटी एण्ड सेफ्टि (Aged Care Quality and Safety) मा रोयि कलमसन
(Royal Commission) को सोधखोज
एज्ड केयर (वृद्धवृद्धा हे रचाह) सेवाहरुको गुणस्तर र ती सेवाहरुले अष्ट्रेललयाबासी समु दायको आवश्यकताहरु
पुलति गरररहे का छन् लक छै नन् भनी हे नि रोयल कलमसनले सोधखोज गने गरी एज्ड केयर क्वाललटी एण्ड सेफ्टि
गठन गररएको छ । यस अन्तगित लनम्न लगायतहरु पदि छन् :
 घरमा बस्ने गरे का ज्ये ष्ठ मालनसहरुको लालग हे रचाह
 लिमे फ्टिया (Dementia-स्मरण समस्या) भएका मालनसहरु, र
 अपाङ्गता भएका युवाहरु लगायत आवालसय एज्ड केयरमा बस्ने गरे का मालनसहरु ।
कलमसनले शहरहरुका साथै क्षे लिय र दु गिम क्षे िहरुमा प्रदान गररएका हे रचाह सेवाहरुको जााँ च गने छ । त्यसले
भलवष्यमा कसरी वृद्धवृद्धा हे रचाह सेवाहरुको सुधार गनि सलकन्छ भनी सोधखोज गने छ।
कलमसनले तपाईको दु वै राम्रो र नराम्रो अनुभवहरु बारे सुन्न चाहन्छ । त्यसले वृद्धवृद्धा हे रचाह प्रणालललाई सुधार
गने तरीकाहरुको लालग तपाईको सुझावहरु पलन चाहन्छ । तपाईले कलमसनलाई आफ्नो कथा लनम्न तररकाले
बताउन सक्नुहुन्छ :






फोन गरे र : १८०० ९६० ७११ (लवहान ८:०० दे फ्टख सााँ झ ८:०० बजे सम्म अष्ट्रेललयाको पूवीय िे लाईट समय
अनु सार सोमबार - शु क्रबार, साविजलनक लबदाहरुमा बाहे क)। दोभाषे (Interpreter) सेवाहरु उपलब्ध हुन्छन्
।
लनम्न ठे गानामा ललफ्टखत पि पठाएर: GPO Box 1151, Adelaide SA 5001 (तपाईको पिलाई हामीले उल्था
गने छ )ौं
लनम्न वेबसाइटमा रहे को अनलाईन फाराम भरे र :
https://agedcare.royalcommission.gov.au/submissions/Pages/default.aspx
लनम्न ठे गानामा इमेल पठाएर: ACRCenquiries@royalcommission.gov.au
यलि तपाईको वृ द्धवृ द्धा हे रचाह सेवा सम्बफ्टित समस्या छ जसिाई तुरुन्तै किम चाल्नु पने छ भने
रोयल कलमसनले व्यफ्टिगत लववादहरु वा गुनासोहरुको समाधान गदै न । त्यसले हे रचाह प्रदान गने सौंस्था वा
व्यफ्टिलाई लनलित कारवाही गनि वा क्षलतपूलति लतराउन आदे श लददै न । तर पलन, वृद्धवृद्धा हेरचाह सेवाहरुको
लालग गुनासो सुन्ने एजे फ्टि भएको र अष्ट्रेललयाली सरकारद्धारा आलथि क अनु दान प्राप्त गने भएकोले एज्ड केयर
क्वाललटी एण्ड सेफ्टि कलमसनले यस्तो अवस्थामा सहायता गनि सक्छ ।
यलद तपाईले कुनै व्यफ्टिलाई अलहले प्रदान गररएको एज्ड केयर (वृद्धवृद्धा हे रचाह) सेवाहरुको गुणस्तर बारे
उजु री गनि चाहनु हुन्छ भने, तपाईले एज्ड केयर क्वाललटी एण्ड सेफ्टि कलमसनले को १८०० ९५१ ८२२ मा सम्पकि
गनि सक्नुहुन्छ वा agedcarequality.gov.au वे बसाइटमा हे नि सक्नु हुन्छ । दोभाषे (Interpreter) सेवाहरु
उपलब्ध हुन्छन् ।

https://agedcare.royalcommission.gov.au

