
CÁC QUYỀN HẠN VÀ
TRÁCH NHIỆM CỦA QUÝ VỊ
Quý vị có quyền được:
• nhận các dịch vụ có chất lượng

• đối xử với sự tôn trọng, phẩm cách và lịch sự

• thẩm định các nhu cầu để quyết định loại dịch vụ thích 
hợp với mình

• thông báo và tham gia trong các quyết định ảnh hưởng 
đến quý vị

• có người đại diện cho quý vị (một nhân viên đại diện bênh 
vực hay người hỗ trợ) tham gia trong các quyết định liên 
quan đến việc chăm sóc quý vị nếu quý vị không có khả 
năng

• tôn trọng sự riêng tư và bảo mật của mình

• truy cập các thông tin cá nhân của quý vị

• khiếu nại nếu chúng tôi không đáp ứng được những sự kỳ 
vọng của quý vị mà không sợ bị trừng phạt

Trách nhiệm của quý vị là phải:
• đối xử với các nhân viên và những người khác với sự tôn 

trọng và lịch sự

• có trách nhiệm đối với các hành động và quyết định của 
chính mình

• cung cấp đầy đủ thông tin để giúp các nhân viên thẩm 
định và quyết định về những dịch vụ thích hợp

• thông báo cho các nhân viên của chúng tôi biết nếu tình 
trạng của quý vị có sự thay đổi

Sự cam kết của chúng tôi đối với quý vị là:
• tôn trọng các niềm tin, sự riêng tư và bảo mật của quý vị

• đối xử với quý vị với sự tôn trọng và lịch sự

• thừa nhận và lưu tâm đến tất cả những người mà quý vị 
chọn thay mặt cho quý vị  

• công nhận, quảng bá và đánh giá cao vai trò của những 
người có liên quan đến việc chăm sóc quý vị

• thông báo cho quý vị biết đầy đủ mọi dịch vụ và các dịch 
vụ liên quan của những tổ chức khác

• tôn trọng và đánh giá cao các nhu cầu ngôn ngữ và văn 
hóa của quý vị

• giúp quý vị tiếp cận với dịch vụ thông ngôn nếu cần thiết

• thừa nhận mọi sự khiếu nại và điều tra một cách công 
bằng và kín đáo với tinh thần giải quyết vấn đề một cách 
nhanh chóng

VIETNAMESE/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


