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Nếu baṇ quan tâm vê ̀môṭ dịch vu ̣y tê ́cung 
câṕ cho baṇ, haỹ noí chuyêṇ với chuyên viên y 
tế caǹg sớm caǹg tôt́. Thông thường đây là
phương caćh nhanh chońg và hữu hiêụ nhât́ 
hâù giaỉ quyêt́ những môí âu lo.

Khiêú naị thông thường la ̀kêt́ qủa cuả sự hiểu 
lâm̀ giữa bêṇh nhân va ̀chuyên viên y tê.́ Khi 
baṇ baỳ to ̉môí lo âu, chuyên viên y tê ́se ̃cô ́
gắng giaỉ quyêt́ đa số cać trường hợp. Những 
phương caćh thê ́naò hâù giaỉ quyêt́ mối lo âu 
trực tiêṕ cuả baṇ với chuyên viên y tê ́có thê ̉
lâý từ trang maṇg
www.hccc.nsw.gov.au/publications.

Trong vaì trường hợp baṇ co ́thê ̉không haì 
loǹg với sự tra ̉lời cuả chuyên viên y tê.́ Baṇ 
nên liên lạc Dịch Vu ̣Điêù Tra cuả Uỷ Ban Giaỉ 
Quyêt́ Khiêú Naị vê ̀Dịch Vụ Y Tê ́ (The Inquiry 
Service of the Health Care Complaints
Commission ) qua sô ́ (02) 9219 7444 hoặc 
qua sô ḿiêñ phi 1́800 043 159.

Nếu baṇ khiêú naị vê ̀vâń đề liên quan đêń 
hiêṕ dâm hoặc haǹh hung hoặc liên quan đêń
sức khoẻ hoặc sự an toaǹ của môṭ người, baṇ 
nên lâp̣ tức liên lac̣ ngay với Uỷ Ban.

Uỷ Ban Điêù Tra Khiêú Naị Vê ̀Dịch Vu ̣Y Tê ́
(Health Care Complaints Commission) là
gì?
Uỷ Ban Điêù Tra Khiêú Naị Vê ̀Dịch Vu ̣Y Tế 
(Health Care Complaints Commission) la ̀môṭ 
cơ quan đôc̣ lập giaỉ quyêt́ những khiêú naị vê ̀
cać dic̣h vu ̣y tê ́tại tiêủ bang NSW.

Uỷ Ban lam̀ viêc̣ môṭ caćh vô tư, không thiên vị 
hâù baỏ vê ̣sức khoẻ va ̀an toaǹ cuả công 
chuńg.

Thâm̉ quyêǹ cuả Uỷ Ban co ́ghi rõ trong Đaọ 
Luật  Khiêú Naị Vê ̀Dịch Vụ Y Tê ́1993 (Health
Care Complaints Act 1993)

Ai co ́thê ̉khiêú naị?
Bất cứ ai cũng co ́thê ̉khiêú naị. Người này co ́thê ̉
la:̀
• bêṇh nhân đang được điêù trị
• cha me ̣hoặc người giám hộ
• người thân, baṇ bè hoặc người đaị diêṇ do 

bêṇh nhân choṇ.
• chuyên viên y tê ́hoặc những người liên hê ̣

khać.

Tôi co ́thê ̉khiêú naị vê ̀ai?
Uỷ Ban giaỉ quyêt́ những khiêú naị về bât́ cứ 
chuyên viên y tê ́naò taị tiêủ bang NSW. 
Những người naỳ gôm̀ co:́
• chuyên viên y tê ćo đ́ăng ky ńhưbác si ,̃ y

ta v́a ǹha sĩ.
• chuyên viên y tê ḱhông đăng ky ńhư

chuyên viên châm cứu, chuyên viên điều trị 
bằng phương phaṕ tự nhiên, chuyên viên 
tâm ly ́tri ̣liêụ

• những dic̣h vu ̣y tế như những bêṇh viêṇ 
công va ̀tư hoặc trung tâm y tê.́

Tôi co ́thê ̉khiêú naị bằng caćh naò?
Bạn phaỉ điêǹ đơn khiếu naị va ̀gửi đêń Uỷ Ban. 
Bạn co ́thể lâý đơn từ trang mạng cuả chuńg tôi 
www.hccc.nsw.gov.au hoặc baṇ
co ́thê ̉đơn gian̉ viết môṭ lá thư.

Trước khi viêt́ đơn khiêú naị, baṇ co ́thể
muôń liên lac̣ Dic̣h Vu ̣Điêù Tra cuả Uỷ Ban 
(Commission’s Inquiry Service) qua sô (́02) 9219
7444 hoặc qua sô ́miêñ phí 1800 043 159 để baǹ 
thaỏ vâń đề cuả bạn.
Đôi khi có những phương caćh thích hợp hơn va ̀
nhanh chóng hơn đê ̉giải quyêt́ môí quan tâm cuả 
baṇ thay vì nôp̣ đơn khiếu naị.
Nhân viên dịch vu ̣điêù tra sẽ giuṕ y ́kiêń
bằng cách naò tốt  nhât́ baṇ co ́thê ̉giaỉ quyêt́vâń 
đê ̀cuả miǹh.

Nêú baṇ gặp phải kho ́khăn khi điêǹ đơn khiêú naị, 
baṇ co ́thể yêu câù nhân viên Dịch Vu ̣Điêù Tra 
(Inquiry Service Staff) giuṕ đỡ.
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Uỷ Ban xử duṇg dịch vu ̣thông dịch viên
hâù giuṕ đỡnhững người noí tiêńg Anh
không phaỉ la ̀tiêńg me ̣đe.̉Nêú baṇ câǹ
thông dic̣h viên, haỹ liên lac̣ Dịch Vu ̣Phiên 
Dịch và Thông Ngôn (TIS National) qua số 131
450  va ̀yêu câù được noí chuyêṇ với Uỷ Ban 
Giải Quyêt́ Khiêú Naị Vê ̀Dic̣h Vu ̣Y Tê ́(Health 
Care Complaints Commission) qua sô 1́800
043 159 (ThứHai đến thứSaú 9 giờsańg – 5
giờchiêù)

Những điêù gi t̀ôi nên ghi vaò đơn khiêú
naị?
Nói chung, đơn khiêú naị nên ghi ro ̃raǹg va ̀
chính xác sự kiêṇ xảy ra, nơi chôń va ̀thời điểm 
va ǹhững người liên can .

Kem̀ thêm vaò đơn những chi tiết khać
va ̀những taì liêụ câǹ thiêt́ Ghi vaò đơn những 
gì baṇ đa ̃thực hiện đê ̉giải quyêt́ vâń đê ̀của 
mình.

Viêc̣ gi ̀xaỷ ra kê t́iêṕ?
1. Khi Uỷ Ban nhâṇ đơn khiêú nại cuả  

baṇ, Uỷ Ban se ̃gửi thư baó cho bạn 
biêt́ va ̀cho bạn cać chi tiêt́ liên lac̣ cuả 
nhân viên đặc traćh vấn đê ̀cuả baṇ.

2. Thông thường, Uỷ Ban se ̃cung câṕ 
môṭ bản đơn khiêú naị cuả baṇ cho 
chuyên viên y tê ́đê ̉ho ̣co ́cơ hội tra ̉lời 
đơn khiêú naị.

3. Uỷ Ban co ́60 ngaỳ đê ̉duyêṭ xet́ đơn 
khiêú naị cuả baṇ. Uỷ Ban se ̃tham 
khaỏ tât́ ca ̉những chi tiêt́ được cung 
câṕ va ̀có thê ̉thâu thâp̣ thêm những chi 
tiêt́ câǹ thiết nhưcać hô s̀ơy khoa.

Ghi chu:́
Nếu baṇ tin rằng baó cho chuyên viên y tê ́biêt́ 
vê ̀viêc̣ khiêú nại se ̃gây nguy hiêm̉ cho môṭ 
người hoặc taọ thaǹh kiêń trong viêc̣ điều tra, 
baṇ phaỉ giaỉ thićh rõ raǹg ly ́do tại sao trong 
đơn khiêú nại.

Tôi co ́thê ̉được kêt́ qua ̉như thê ́naò?
Khi Uỷ Ban đa ̃duyêṭ xet́ tất ca ̉cać chi tiêt́ câǹ 
thiêt́, Uỷ Ban se ̃quyêt́ điṇh caćh tôt́ nhât́ đê ̉
giaỉ quyêt́ đơn khiêú naị cuả bạn.

Uỷ Ban co ́môṭ sô ́phương phaṕ giaỉ quyêt́.. Nhân
viên đặc traćh se ̃baó cho baṇ biết  vê ̀quyêt́ định 
naỳ.
Tât́ ca ̉những ai liên can se ̃được gửi thư báo cho 
biêt́ vê ̀quyêt́ định trong voǹg 14 ngaỳ sau khi Uỷ 
Ban lâp̣ quyêt́ định.

Câǹ biêt́ thêm chi tiêt́
Câǹ biêt́ thêm chi tiêt́ vê ̀Uỷ Ban, haỹ viêńg trang 
maṇg
www.hccc.nsw.gov.au.

Liên lac̣ với Uỷ Ban
Nêú baṇ muôń baǹ thaỏ vê ̀bât́ cứ vâń đê ̀naò nêu 
trên, haỹ liên lac̣ Dịch Vu ̣Điêù Tra cuả Uỷ Ban 
Giaỉ Quyêt́ Khiêú Naị Về Dic̣h Vu ̣Y Tế (Health 
Care Complaints Commission’s Inquiry Service)

Điạ chỉ văn phoǹg
Level 13, 323 Castlereagh Street,
SYDNEY NSW 2000

Giờ văn phoǹg làm viêc̣
9 giờsańg đêń 5 giờchiêù
thứHai đến thứSaú

Điạ chỉ hôp̣ thư
Locked Mail Bag 18
STRAWBERRY HILLS NSW 2012

Điêṇ Thoaị : (02) 9219 7444
Sô đ́iêṇ thoại miêñ phí
taị NSW : 1800 043 159
Fax : (02) 9281 4585
E-mail : hccc@hccc.nsw.gov.au
Những ai xử duṇg maý đańh chữ điện thoaị, vui 
loǹg goị sô (́02) 9219 7555

Dic̣h Vu ̣Thông Dic̣h Viên
Nêú baṇ câǹ thông dịch viên, vui loǹg liên lac̣ Dịch 
Vụ Thông Ngôn va ̀Phiên Dịch
( Translating and Interpreting Service) -
(TIS National ) qua sô 1́31 450 và yêu câù được 
noí chuyêṇ Uỷ Ban Giaỉ Quyêt́ Khiêú Naị Vê ̀Dịch 
Vụ Y Tê ́(Health Care Complaints Commission)
qua sô 1́800 043 159 ( thứHai đêń thứSaú – 9
giờsańg đêń 5 giờchiêù )




