
សិទ្ិ នងិការទទលួខុសត្រូវ
របស់លោកអ្នក
លោកអ្នកមានសិទ្លិ�ើម្បីៈ

•	 ទទលួបានកិច្ចបលំរ ើដ�លមានគុណភាព

•	 ត្រូវបានលគតបតពរ្ឹ ្តមកលលើលោយការលោរព	ភាពថ្ល្ៃ ្ននូរ	និងសុភាពរាបសារ

•	 ឲ្យលគពនិិ្ ្យវាយ្ថមលៃលលើលសចក្តបត្រូវការរបស់លោកអ្នក	ល�ើម្បកណំ្កិ់ច្ចបលំរ ើ				
ដ�លត រ្ឹមត រ្ូវសតមាបល់ោកអ្នក

•	 ត្រូវបានលគផ្តល់ព័្ ម៌ានចបាស់ោស់អពំប	នងិចនូលរមួក្នុងការសលតមចចិ្្តដ�ល	
បះ៉ពាល់�ល់លោកអ្នក

•	 ឲ្យនរណាមា្ន ក់្ ណំាងលោកអ្នក	(អ្នកោតំទ	ឬអ្នកផ្្គ ផ់្គង)់	ដ�លចនូលរមួក្នុង	
លសចក្តបសលតមចចិ្្តទាកទិ់ននរឹងការលមើលដ្លោកអ្នក	តបសិនលបើលោកអ្នក	
ពំុមានសម ្្ថភាពលទ

•	 ឲ្យលគលោរពចលំពាះភាពឯកជន	និងលរឿងសមាងា ្រ់បស់លោកអ្នក

•	 លតបើតបាស់ព័្ ម៌ានផ្ទា ល់ខលៃនួអំពបលោកអ្នកដ�លលគរកសាទុក

•	 ល វ្ើការ្វ៉ាលោយោមា នការល វ្ើលទាស	តបសិនលបើលយើងពំុបានបំលពញតាមការរពំរឹង
ទុក	របស់លោកអ្នកលទ។

លនះគឺជាការទទលួខុសត្រូវរបស់លោកអ្នក	ដ�លត្រូវីៈ

•	 តបតពរ្ឹ ្តមកលលើបគុ្គលិក	និងអ្នក�ថទលទៀ្លោយការលោរព	និងសុភាពរាបសារ

•	 ទទលួខុសត្រូវចលំពាះសកមមាភាព	និងលសចក្តបសលតមចចិ្្តរបស់លោកអ្នកផ្ទា ល់

•	 ផ្តល់ព័្ ម៌ានតគបត់ោនស់តមាបជ់យួ�បគុ្គលិកល�ើម្បពនិិ្ ្យវាយ្ថមលៃ	និងកណំ្	់	
កចិ្ចបំលរ ើឲ្យបានសមរម្យ

•	 ផ្តល់ព័្ ម៌ានលៅបគុ្គលិករបស់លយើង	តបសិនលបើមានការផ្លៃ ស់ប្តនូរណាមយួក្នុង	
សា្ថ នភាពរបស់លោកអ្នក។

ការលប្តជាញា របស់លយើងចំលពាះលោកអ្នកគឺីៈ

•	 លោរពលសចក្តបជលំនឿផ្ទា ល់ខលៃនួ	ភាពឯកជន	និងលរឿងសមាងា ្រ់បស់លោកអ្នក

•	 តបតពរ្ឹ ្តមកលលើលោកអ្នកលោយសុភាពរាបសារ	នងិការលោរព

•	 ទទួលសា្គ ល់	នងិរាបប់ញ្ចនូលអ្នកណាមា្ន កដ់�លលោកអ្នកលតជើសលរ ើសល�ើម្បឲ្យ	
ចា្ដ់ចងកិច្ចការក្នុងនាមលោកអ្នក

•	 ទទលួសា្គ ល់	ជរំញុទរឹកចិ្្ត	និងលលើក្ថមល្ៃ នួាទបថនមនុស្សដ�លលៅក្នុងទនំាក	់
ទំនងលមើលដ្ជាមយួលោកអ្នក

•	 ផ្តល់ព័្ ម៌ានជនូនលោកអ្នកអពំបកចិ្ចបលំរ ើទាងំអស់		នងិកិច្ចបលំរ ើពាកព់ន័រ្បស់	
អង្គការ�ថទលទៀ្

•	 លោរព	និងលលើក្ថមលៃលសចក្តបត្រូវការដផ្នកភាសា	នងិវប្្មរ៌បស់លោកអ្នក

•	 ផ្តល់ជនូនលោកអ្នកននូវលទភ្ាពទទលួបានអ្នកបកដតបភាសា	តបសិនលបើត្រូវការ

•	 ទទួលសា្គ ល់ការ្វ៉ាណាមយួ	នងិអលងក្េ ពនិិ្ ្យលោយសមរម្យ	
នងិលោយសមាងា ្	់ក្នុងបំណងលោះតសាយបញ្ហា ភាលៃ មៗ។
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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


