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Դուք  իրաւունք ունիք.

• ստանալու որակեալ սպասարկութիւններ

• յարգալիր, արժանապատիւ եւ քաղաքավար վարմունք

• ձեր կարիքներու գնահատման՝ որոշելու համար ձեզի 
համար ճիշդ սպասարկութիւնը

• տեղեակ ըլլալու եւ մասնակցելու ձեզի ազդող 
որոշումներու մասին

• ունենալ մէկը որ ձեզ ներկայացնէ (փաստաբան 
մը կամ աջակցող անձ մը) մէկը որ մասնակցի ձեր 
խնամքին վերաբերող որոշումներուն, եթէ դուք չունիք 
կարողութիւնները

• ձեր անձնայնութիւնն ու գաղտնապահութիւնը 
յարգուելու

• ձեր մասին պահուած անձնական տեղեկութեան 
մատչելիութիւն

• բողոքելու առանց հատուցման՝ եթէ մենք չենք 
համապատասխաներ ձեր ակնկալութիւններուն

Ձեր պատասխանատուութիւնն է.

• վարուիլ անձնակազմի եւ ուրիշներու հետ յարգանքով եւ 
քաղաքավարութեամբ

• հաշուետու ըլլալ ձեր սեփական արարքներուն եւ 
որոշումներուն համար

• ապահովել բաւարար տեղեկութիւն եւ աջակցիլ 
անձնակազմին գնահատելու ե ւ որոշելու 
համապատասխան սպասարկութիւններ

• տեղեկացնել մեր անձնակազմը եթէ ձեր վիճակին մէջ 
որեւէ փոփոխութիւն ըլլայ

Մեր յանձնառութիւնն է ձեզի հանդէպ.

• յարգել ձեր անձնական համոզմունքները, 
անձնայնութիւնն ու գաղտնապահութիւնը

• ձեզի հետ վարուիլ քաղաքավարութեամբ եւ յարգանքով

• ընդունիլ եւ ներառել ոեւէ անձ զոր դուք կ›ընտրէք ձեզ 
ներկայացնելու

• ճանչնալ, աջակցիլ եւ գնահատել դերը անոնց որոնք 
խնամքի յարաբերութեան մէջ են ձեզի հետ

• տեղեկացնել ձեզ մեր լրիւ սպասարկութիւններու եւ 
այլ կազմակերպութիւններու  համապատասխան  
սպասարկութիւններու մասին:

• յարգել  եւ գնահատել ձեր լեզուն եւ մշակութային 
կարիքները:

• ձեզի մատչելի դարձնել թարգմանիչներ եթէ պահանջուի
• ընդունիլ եւ արդարօրէն ու գաղտնաբար քննել որեւէ 

գանգատ հարցը անյապաղ լուծելու նպատակով

ARMENIAN/ENGLISH



YOUR RIGHTS AND 
RESPONSIBILITIES
You have a right to :

• receive quality services 

• be treated with respect, dignity and courtesy

• have your needs assessed to determine the   
 right service for you

• be informed about and participate in the    
 decisions that affect you

• have someone represent you (an advocate or   
 support person) who participates in decisions   
 relating to your care if you do not have the   
 capacity

•	have	your	privacy	and	confidentiality	respected

• access personal information kept about you

• make a complaint, without retribution, if we do not  
 meet your expectations

It is your responsibility to :

• treat staff and others with respect and courtesy

• be accountable for your own actions and  decisions  

• provide enough information to assist staff to   
 assess and determine appropriate services

• inform our staff if there is any change in  
 your condition

Our commitment to you is to: 

• respect your personal beliefs, privacy and   
	 confidentiality

• treat you with courtesy and respect 

• acknowledge and include any person you choose  
 to act on your behalf 

• recognise, promote and value the role of  people in  
 care relationships with you

• inform you of our full range of services and   
 relevant services of other organisations

• respect and value your language and cultural needs 

• provide you with access to interpreters if required

• have any complaint acknowledged and    
	 investigated	fairly	and	confidentially	with	a	view			
 to resolving the issue promptly


