
SEUS DIREITOS E
RESPONSABILIDADES
Você tem o direito de:

• receber serviços de qualidade 

• ser tratado com respeito, dignidade e cortesia 

• ter suas necessidades avaliadas para determinarmos o 
melhor serviço 

• ser informado e participar de decisões que possam 
afetá-lo

• ter alguém para representá-lo (um representante ou 
pessoa para prestar assistência) e que participe na 
tomada de decisões relacionadas com seu cuidado 
caso você não seja capaz

• ter sua privacidade e confidencialidade respeitadas

• acessar informações pessoais mantidas a seu respeito

• fazer uma reclamação, sem retribuição, se nós não 
atendermos a suas expectativas

É sua responsabilidade:

• tratar os funcionários e outros com respeito e cortesia 

• ser responsável por suas ações e decisões 

• fornecer informações suficientes para ajudar os 
funcionários a avaliar e determinar os serviços mais 
apropriados 

• informar nossos funcionários caso haja alguma 
mudança em sua condição 

Nos comprometemos a:

• respeitar suas crenças pessoais, privacidade e 
confidencialidade 

• tratá-lo com respeito e cortesia 

• reconhecer e incluir qualquer pessoa que você escolha 
para atuar em seu nome 

• reconhecer, promover e dar valor ao papel das 
pessoas que cuidam de você

• informá-lo sobre todos nossos serviços e também 
serviços relevantes de outras organizações

• respeitar e valorizar sua língua e cultura 

• dar-lhe acesso a intérpretes se necessário

• reconhecer e averiguar qualquer reclamação de 
maneira justa e confidencial com o intuito de resolver 
a questão rapidamente
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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


