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ஆதலார ஆவணஙகள்

பிரதலான ஆவணம்
• உரிமைகள் பற்றிய அறிகமக (Statement of Rights)

‘மனந் ஆரரலாக்கிய சட்டம் 2016’ இன படியலான உஙகளது 
உரிமமகள்

வழிகலாட்டலகள்
• ந�ோயோளியின் உரிமைகளுககோன வழிகோட்டி 

• ைன�ல ஆந�ோககியத்திற்கோன முன்கூட்டிய உடல�லக கட்டமை  
வழிகலாடடியும் முனகூடடிய உ்டலந்க் கட்டமளப் படிவமும்

• பபயரபைோழியபபட்டுள்ை உதவியோைரகள் 
வழிகலாடடியும் நியமனப் படிவமும்

தகவர்டுகள் 
• ரநலாயலாளியின உரிமமகள் 

• பபயரபமலாழியப்படடுள்ள உதவியலாளரின பபலாறுப்பு

• குடும்பத்தினர, கவனிப்பலாளரகள் மற்றும்  
ஏமனய உதவியலாளரகளுக்குள்ள உரிமமகள்

• முனகூடடிய உ்டலந்க் கட்டமளகள் மற்றும்  
குமைந்த கடடுப்பலாடுள்ள சிகிச்மச வழிமுமை 

சிற்ரைடுகள்
• முனகூடடிய உ்டலந்க் கட்டமளகள் 

• உதவியலாளரகள்

இவவலாவணஙகமளப் பலாரமவயி்ட அல்து ரம்திக 
தகவலகளுக்குச் பசலக:

www.health.qld.gov.au/mental-health-act



உதவியலாளரகளின பஙகு
குடும்பத்தவரகள், கவனிப்பலாளரகள் மற்றும் உதவியலாளரகளின 
முக்கியத்துவத்மத ‘மனந்ச் சட்டம் 2016’ அஙகீகரிக்கினைது. 

உதவியோைரின் பபோறுபபுகளில பின்வருவன உள்ைடங்கும்:

• நீஙகள் சிகிச்மச மற்றும் கவனிப்மபப் பபறும் ரவமளயில உஙகளு்டன 
பதலா்டரபு பகலாள்ளல

• உஙகளது சிகிச்மச மற்றும் கவனிப்பு பற்றிய தீரமலானஙகளில பஙரகற்ைல

• உஙகளது சிகிச்மச, கவனிப்பு மற்றும் குணமம்டதல பற்றிய மிகச் 
சரியலான தகவலகமள உரிய ரநரத்தில பபற்றுக் பகலாள்ளல. 

• அறிவுமர ஆர்லாசமன மற்றும் சமூகக் கவனிப்பு உள்ளிட்ட ஆதரவுச் 
ரசமவகமள ஏற்பலாடு பசயதல.

பபயர்பமலாழியப்பட்ட உதவியலாளரகள்
நீஙகள் சுகயீனமுற்று விருப்பலாற்ைலுக்குடப்டலாத ஒரு ரநலாயலாளியலாகிவிட்டலால 
‘மனந்ச் சட்டம் 2016’ இன கீழ் உஙகளுக்கு உதவுவதற்கலாக உஙகளது 
பபயர்பமலாழியப்பட்ட உதவியலாளரகளலாக ஒருவமர அல்து இருவமர  
நீஙகள் நியமிக்க்லாம். 

ஒரு பபயரபைோழியபபட்ட உதவியோைர: 

• ‘சட்டத்தின’ படி உஙகளுக்கு கட்டலாயம் பகலாடுக்கப்ப்ட ரவண்டிய  
சக் அறிவித்தலகமளயும் கட்டலாயம் பபற்றுக்பகலாள்ள ரவண்டும்.

• உஙகளுக்கலான சிகிச்மச மற்றும் கவனிப்பு பற்றிய அந்தரஙகமலான 
வி்டயஙகமள அவர உஙகளுக்கு சிகிச்மசயளிக்கும் குழுவினரு்டன 
க்ந்துமரயலா்ட்லாம். 

• மனந் மறு ஆயவு மனைத்தின விசலாரமணகளினரபலாது 
அவர உஙகளுக்கு ஆதரவலாக இருப்பலார அல்து உஙகமளப் 
மிரதிநிதித்துவப்படுத்துவலார. 

• பலாரதூரமலான குற்ைச்சலாடடு ஒனறிற்கு நீஙகள் ஆளலானலால அவர ஒரு 
மனந் மருத்துவரின அறிக்மகமயக் ரகலார்லாம்.

பபயர்பமலாழியப்பட்ட உதவியலாளர — வழிகலாடடி மற்றும் நியமனப் பத்திரம்  
எனை படிவத்தின மூ்ம் நீஙகள் ஒரு பபயர்பமலாழியப்பட்ட உதவியலாளமர  
நியமிக்க்லாம். இது மனந் ரசமவ ஒனறில அல்து ‘மனந் சட்டம் 2016’  
- இன வம்த்தளத்தில கிம்டக்கும். 

தகவல பபறும் உரிமம
பின்வரும் சநதரபபங்களிலன்றி, முககியைோன விடயங்கமை உங்கள் 
உதவியோைருடன் கலநதும�யோடும்படியும் விைககும்படியும் சட்டம் 

ைருத்துவரகமை நவண்டுகிறது:

• அவவலாறு நிகழ்வமத நீஙகள் விரும்பலாதிருத்தல (அத்து்டன அது  
பற்றித் தீரமலானிக்க உஙகளுக்கு அவரவமளயில இயலுமலாயிருத்தல) 

• நியலாயமலான கலாரணத்திமன முனனிடடு உஙகள் உதவியலாளர 
அவரவமளயில இல்லாதிருத்தல

• உஙகள் ஆரரலாக்கியத்திற்கும் ந்னிற்கும் அத்தமகய பதலா்டரபலா்டல 
தீஙரகற்படுத்தக் கூடுமலாயிருத்தல 

உஙகளது சிகிச்மச மற்றும் கவனிப்மப முனனிடடும் அல்து உஙகளது 
ஆரரலாக்கியத்திலும் ந்னிலும் உஙகளும்டய உதவியலாளருக்குக் கணிசமலான 
கரிசமன இருந்தலாலும், அந்தரஙகமலான வி்டயஙகமளப் பற்றி மருத்துவர 
உஙகள் உதவியலாளரு்டன க்ந்துமரயலா்டக் கூடும்.

‘உரிமமகள் பற்றிய அறிக்மக’
‘மனந்ச் சட்டம் 2016’ - இன கீழ் ரநலாயலாளரகள் மற்றும் 
உதவியலாளரகளுக்குள்ள உரிமமகமள ‘உரிமமகள் பற்றிய அறிக்மக’ 
விளக்குகிைது. உதவியலாளரகள் இவவுரிமமகமளத் பதரிந்துபகலாள்ள 
ரவண்டியது முக்கியமலாகும். 

‘உரிமமகள் பற்றிய அறிக்மக’ யின பிரதிபயலானமை மனந் ரசமவ 
ஊழியபரலாருவரி்டமிருந்து நீஙகள் ரகடடுப் பபை்லாம்.

ஏமனய உரிமமகள்

உதவியோைரகளுககுள்ை உரிமைகள்:

• ரநலாயலாளரகமளத் தரிசிப்பதற்கு பபலாதுவலான ஒரு உரிமம 

• ரநலாயலாளரகளு்டன பதலா்டரபலாடுவதற்கலான ஒரு பபலாதுவலான உரிமம 

• ஒரு ரநலாயலாளர சலாரபலாக இரண்்டலாம் அபிப்பிரலாயபமலானமைக் ரகலார்லாம் 
எனபதற்கலான உரிமம.

‘மனந்ச் சட்டம் 2016’

உதவியலாளரகளுக்குள்ள உரிமமகள் பற்றி ரமலும் 
அறிய ரவண்டுமலாயின எஙகிருந்து உதவி பபை்லாம்?

பின்வருநவோரிடமிருநது நைலதிக தகவல பபறலோம்:

• பபலாது மனந் ரசமவபயலானறிலுள்ள ஒரு ‘ரநலாயலாளி உரிமமகள் 
குறித்த சுதந்திர ஆர்லாசகர’ (Independent Patient Rights Adviser)

• மனந் ரசமவபயலானறிலுள்ள ஓர ஊழியர

• ‘மனந் ஆரரலாக்கிய சட்டம் 2016’  
- இன வம்த்தளம்


