
 

 

அவசர ��சை்சப் �ரி�க்� (EDக்�) உங்கைள 
வரேவற்�ேறாம் 
Wanju wanju, nidja 
நாங்கள் பணி�ரி�ம் நிலத்�ன் பாரம்பரிய பா�காவலரக்ள், �ங்கர ்ேதசத்�ன் வாட்ஜுக் மக்கள் 
என்பைத நாங்கள் ஏற்�க்ெகாள்�ேறாம், ேம�ம் கடந்த காலத்��ம் நிகழ்காலத்��ம் 
ெபரியவரக்�க்� நாங்கள் மரியாைத ெச�த்��ேறாம். 

ேபரத்் �ள்ைளகள் ம�த்�வமைன PCH என்�ம் அைழக்கப்ப��ற�. அவசர ��சை்சப் �ரி� ED என்�ம் 
அைழக்கப்ப��ற�. 

உங்கள் �ள்ைள தனக்�த் ேதைவயான 
பராமரிப்ைபப் ெபற  உதவ நாங்கள் இங்ேக  
இ�க்�ேறாம். 
நாங்கள் ம�த்�வ அல்ல� உளநல  அவசர நிைலைமகைளக் ெகாண்ட 15 அல்ல� அதற்� �ைறந்த 
வய�ைடய �ள்ைளகைளப் பராமரிக்�ேறாம். இ� ஆஸ்�ேர�ய ��மக்கள் அல்ல� 
����ப்பாளரக்�க்� இலவசமா�ம். 

ஏற்கனேவ இ�க்�ம் ஒ� வ�த்தத்�ற்காக உங்கள் �ள்ைள இன்ன�ம்  PCH இல் பராமரிப்�ப் 
ெப�வதானால்  மற்�ம் அ� ேபான்ற ஒ� ேநாய் நிைலக்காக அவசர ��சை்சப் �ரி�க்� வ�ைக 
த�வதாக இ�ந்தால், இதைன 18 வய� வைர நீ�க்கலாம். 

 

  
 உங்களால் �ரிந்�ெகாள்ள ��ய�ல்ைல எனின் ஒ� உைரெபயரப்்பாளர ்ேவண்�ம் எனக் ேகா�ங்கள் 

அல்ல� உங்க�க்� உதவ எங்க�டன் ேப�ங்கள். இந்தச ்ேசைவ இலவசமான�. 

காத்��ப்� ேநரங்கள் 
அ�கமான ேநாய்வாய்ப்பட்ட �ள்ைளகள் ைவத்�யைரப்பாரக்்கக்  காத்��ப்பதனால் அவசர ��சை்சப் 
�ரி�ல் ேவைல நிரம்�க் காணப்படலாம். �க�ம் ேநாய்வாய்ப்பட்ட �ள்ைளகள் �த�ல் 
பாரக்்கப்ப�வாரக்ள். நீங்கள் ஆம்�லன்ஸ் �லம் வந்தால் ஒ�ங்� மற்�ம் காத்��ப்� ேநரங்கள் ஒேர 
�தமாக இ�க்�ம். காத்��க்�ம் அைறகளில் உள்ள �ைரகளில் தற்ேபாைதய அ�கபட்ச காத்��ப்� 
ேநரத்ைத நீங்கள் சரிபாரக்்கலாம். 

உங்கள் �ள்ைளக்� நாங்கள் ��சை்ச அளிப்பதற்� �ன்� நீங்கள் ெவளிேயறத் �ட்ட����ரக்ளா 
என்பைத எங்களிடம் தய�ெசய்� ��ங்கள். 

உைரெபயர்ப்பாளர ்



 

அவசர ��சை்சப் �ரி�ல் என்ன நடக்�ற� 

  

��சை்ச ஒ�ங்� 
உங்கள் �ள்ைள எவ்வள� �ைரவாக ம�த்�வரிடம் காட்டப்பட ேவண்�ம் என்பைதத் �ரம்ானிப்பதற்� 

பணியாளரக்�க்� ��சை்ச ஒ�ங்� உ��ம். அவரக்ள் உங்கள் �ள்ைளையச ்ேசா�த்�, உங்களிடம் 

�ல ேகள்�கைளக் ேகட்பாரக்ள். 

 

அவசர ��சை்சப் �ரி�ல் �ைழதல் 
நீங்க�ம் உங்கள் �ள்ைள�ம் அவசர ��சை்சப் �ரி�ற்�ள் ஒ�  அைற (க்��கல்) அல்ல� காத்��ப்� 
அைறக்�ச ்ெசல்�ரக்ள். ஒ� எ��நர ்உங்களிடம் �ல ேகள்�கைளக் ேகட்பார.் ஒ� டாக்டர ்உங்கைளப் 
பாரக்்�ம் வைர ��� ேநரம் காத்��க்க ேவண்� ஏற்படலாம். உங்கள் �ள்ைள�ன் நிைலைம 
ேமாசமா� வ��ற� என்� நீங்கள் கவைலப்பட்டால் தய�ெசய்� எங்க�க்� அ��க்க�ம். 

நீங்கள் காத்��க்�ம் ேபா�, உங்களால் ��ந்தால், �ன்வ�ம் ேகள்�க�க்� நீங்கள் �றக்��ய 
ப�ல்கைளப் பற்�ச ்�ந்��ங்கள். 

இன்� உங்கள் �ள்ைள 
ம�த்�வமைனக்� வரக் காரணம் 
என்ன? 

• இ� எவ்வள� காலமாக நடக்�ற�? அதற்� என்ன காரணம் 
என்� நிைனக்��ரக்ள்? அவ�க்� இதற்� �ன்� இந்த நிைல 
ஏற்பட்�ள்ளதா? 

• அவ�க்� வ� ஏற்ப��ன்றதா? 
• அவர ்சாப்�ட்டாரா / ��த்தாரா / க�ப்பைறக்�ச ்ெசன்றாரா? 
• இந்தப் �ரச�்ைனக்காக  ேவ� ஒ� ம�த்�வைரப் 

பாரத்்�ரக்ளா? 
• அவசர ��சை்சப் �ரி�க்� வ�மா� யாராவ� உங்க�க்� 

��னாரக்ளா? 
• அவசர ��சை்சப் �ரி�க்� வ�வதற்� �ன்னர ்ஏேத�ம் 

பரிேசாதைனகள் ெசய்�ரக்ளா அல்ல� எக்ஸ் க�ரப்்படங்கள் (x 
rays) எ�த்�ரக்ளா?  

உங்கள் �ள்ைள�ன் ம�த்�வ 
வரலா� என்ன? 

• அவர ்தற்ேபா� ஒ� �காதார நி�ணரிடம் ��சை்ச 
ெப��றாரா? (உள ஆேராக்�ய�ம் இ�ல் அடங்�ம்) 

• அவ�க்� தற்ேபா� ேவ� என்ன  ேநாய் நிைலைமகள் அல்ல� 
ேநாய்கள் உள்ளன? (�ழந்ைதகைளப் ெபா�த்தவைர, 
ஊ�யரக்ள் அவரக்ளின் �றப்� பற்� ேகட்கலாம்) 

• அவ�க்� �ன்� என்ன ேநாய்நிைலைமகள், ேநாய்கள் இ�ந்தன 
அல்ல� அ�ைவ ��சை்சகள் ெசய்யப்பட்டனவா? 

• அவ�க்� த�ப்��கள்  இன்�வைர உரிய ேநரத்�ல் 
வழங்கப்பட்�ள்ளனவா? 



 

• நீங்கள் எங்க�டன் ப�ரந்்� ெகாள்ள ��ம்�ம் 
ேநாய்நிைலைமகள் அல்ல� ேநாய்கள் பற்�ய ��ம்ப வரலா� 
ஏேத�ம் உள்ளனவா? 

உங்கள் �ள்ைள என்ன 
ம�ந்�கைள எ�க்�றார்? 

• கடந்த �ல நாட்களாக (�ண்��ர ்எ�ரப்்� 
(ஆன்�பயா�க்�கள்) உட்பட) என்ன ம�ந்�கைள அவர ்
எ�த்தார?் 

• ம�ந்�ன் ெபயர,் அதன் ம�ந்�ன் அள� மற்�ம் அதைன 
எத்தைன �ைற அவர ்எ�க்�றார?் 

• உங்கள் �ள்ைள இன்� என்ன �ைணம�ந்�கள், 
ைவட்ட�ன்கள் அல்ல� ��ைககைள எ�த்தார ்அல்ல� 
வழைமயாக எ�க்�றார?் 

• அண்ைம�ல் அவர ்ஏேத�ம் ம�ந்�கள் எ�ப்பைத 
நி�த்��ட்டாரா? 

உங்கள் �ள்ைளக்� என்ன 
ஒவ்வாைம இ�க்�ற�? 

• உண�, ம�ந்�, �ச�்க் க�கள் மற்�ம் ேலட்ெடக்ஸ் அல்ல� 
கட்�ப்ேபா�ம் ெபா�ட்கள் ேபான்ற ெபா�ட்க�க்கான 
எ�ர�்ைனகள் இ�ல் அடங்�ம் (இைவ 
உ��ப்ப�த்தப்பட்டைவயாக அல்ல� 
சந்ேத�க்கப்ப�பைவயாக இ�க்கலாம்). 

நாங்கள் ெதரிந்� ெகாள்ள 
ேவண்�ம் என்� நீங்கள் 
நிைனக்�ம் ேவ� ஏதாவ� 
உள்ளனவா? 

• உங்கள் �ள்ைளக்� அவரின் ம�த்�வ பராமரிப்� அல்ல� 
��சை்ச ெதாடரப்ான ஏேத�ம் உணாரவ்�ரச்�் 
ஏற்பட்�ள்ளதா? 

• உங்க�க்� அல்ல� உங்கள் �ள்ைளக்� கலாசச்ார, ச�க, 
ெமா�, ��ம்பம் அல்ல� நடத்ைத சாரந்்த ஏேத�ம் ேதைவகள் 
உள்ளனவா? 

• உங்கள் �ள்ைள கைட�யாக எப்ேபா� ஏதாவ� சாப்�ட்டார ்
அல்ல� ��த்தார?் 

 

 

ெச��யரால் அல்ல� ம�த்�வரால் பாரக்்கப்ப�தல். 
என்ன �ரச�்ைன என்பைத அ�ந்� ெகாள்ள உத�ம்�கமாக அவரக்ள்  உங்கள் �ள்ைளையக் 
ேகள்�கள் ேகட்� சரிபாரப்்பாரக்ள். 

நீங்கள் உங்கள் �ள்ைள இல்லாத நிைல�ல் ம�த்�வரிடம் ேப�வதற்�க் ேகட்கலாம். 

வயதான இளம் ப�வத்�னர ்தங்கள் ெபற்ேறார ்இல்லாத நிைல�ல் �ல� ம�த்�வரிடம்/ெச��யரிடம் 
ேப�வதற்�க் ேகட்கலாம். 

 
உங்கள் ெச��யரிடம் அல்ல� ம�த்�வரிடம் 
ேப�ங்கள் 



 

�ரச�்ைன என்ன, உங்கள் �ள்ைளக்� என்ன ேதைவ என்பைத ம�த்�வர ்அல்ல� ெச��யர ்
�ளக்�வார.் 

எந்த ேநரத்��ம் எங்களிடம் ேகள்�கைளக் ேக�ங்கள். 

 

ேசாதைனகள் மற்�ம் ��சை்ச 
�ரச�்ைன என்ன என்பைதக் கண்ட�ய உங்கள் �ள்ைளக்� இரத்தப் பரிேசாதைன, எக்ஸ்ேர அல்ல� 
ேவ� �ல ேசாதைனகள் ேதைவப்படலாம். அவசர ��சை்சப் �ரி�ல் இ�க்�ம் ேபா�ம் அவர ்��சை்ச 
ெபறலாம். பரிேசாதைன ���க�க்காக அல்ல� உங்கள் �ள்ைள ��சை்சக்� எவ்வா� 
எ�ரி�ைனயாற்��றார ்என்பைதப் பாரக்்க நீங்கள் காத்��க்க ேவண்� ஏற்படலாம்.  

 

�ட்�ற்�ச ்ெசல்�தல் அல்ல� ம�த்�வமைன�ல் 
அ�ம�க்கப்ப�தல் 
உங்கள் �ள்ைள�ன் நிைலையப் ெபா�த்�, நீங்கள் �ட்�ற்�ச ்ெசல்லலாம், உங்கள் ம�த்�வர ்உங்கள் 
�ள்ைளைய அவதானிப்பதற்காக நீண்ட ேநரம் தங்���க்க ேவண்� ஏற்படலாம் அல்ல� 
ம�த்�வமைன�ல் அ�ம�க்கப்படலாம். 

�ட்�க்�ச ்ெசல்�தல் 
உங்கள் �ள்ைள �ட்�ற்�ச ்ெசல்லத் தயாராக இ�க்�ம் ேபா�, ம�த்�வர ்அல்ல� ெச��யர ்உங்கள் 
�ள்ைளையக் கவனிக்க நீங்கள் என்ன ெசய்ய ேவண்�ம் என்ப� பற்�ய �ல தகவல்கைளத் த�வாரக்ள், 
அ�ல் உங்கள் �ள்ைள�ன் நிைல ��த்த தகவல் தா�ம் உங்கள் உள்�ர ்ம�த்�வ�க்கான க�த�ம் 
இ�க்கலாம். உங்க�க்ேகா அல்ல� உங்கள் �ள்ைளக்ேகா ம�த்�வச ்சான்�தழ் ேதைவப்பட்டால், 
நீங்கள் ம�த்�வமைனவைய �ட்� ெவளிேய�வதற்� �ன்னர ்உங்கள் ம�த்�வரிடம் அல்ல� 
ெச��யரிடம் �ற�ம். உங்க�க்� ஏேத�ம் ேகள்�கள் இ�ந்தால் எங்களிடம் ேக�ங்கள்.  

நீங்கள் �ட்�ல் இ�க்�ம் ேபா�, ம�த்�வர ்உங்க�க்� வழங்�ய ஏேத�ம் அ���த்தல்களப் 
�ன்பற்�ங்கள். உங்கள் �ள்ைள�ன் நிைல �ணமைடய�ல்ைல என்� நீங்கள் கவைலப்பட்டால், 
நீங்கள் �ன்வ�வனவற்�ல் ஒன்ைறச ்ெசய்யலாம்: 

• உங்கள் உள்�ர ்ம�த்�வைரப் ேபாய்ப்பா�ங்கள் 
• 1800 022 222 ஊடாக ேநர�யாக �காதாரத் �ைறைய அைழக்கலாம் 
• GP அவசர பராமரிப்� �ளினிக் இற்�ச ்ெசல்�ங்கள் 
• அவசரகால நிைலைம  இ�ந்தால், 000ஊடாக ஆம்�லன்ஸுக்� அைழ�ங்கள் அல்ல� 

அவசர ��சை்சப் �ரி�க்� �ண்�ம் வா�ங்கள் 

https://www.healthdirect.gov.au/australian-health-services/urgent-care


 

ம�த்�வமைன�ல் அ�ம�க்கப்ப�தல் 
அவசரகால �� அல்ல� ஒ� �றப்� ம�த்�வரின் �ழ் உங்கள் �ள்ைள ேமல�க பரிேசாதைனக�காக 
மற்�ம்/அல்ல� ��சை்சக்காக ம�த்�வமைன�ல் அ�ம�க்கப்படலாம். உங்கள் �ட்�ற்� 
அ�காைம�ல் பராமரிப்ைப வழங்�வேத எங்கள் ேநாக்கம், எனேவ நாங்கள் உங்கள் �ள்ைளைய 
��சை்சக்காக உங்கள் உள்�ர ்ம�த்�வமைன�ல் உள்ள �ள்ைளகள் வார�்க்� ��சை்சக்காக 
மாற்றலாம் அல்ல� �ட்� ம�த்�வமைன (HiTH) ெச��யரக்ள் உங்கள் �ள்ைளையப் 
பராமரிப்பதற்காக�ம் பரிேசா�ப்பதற்காக�ம் உங்கள் �ட�்க்� வரலாம். 

நீங்கள் ேபரத்் �ள்ைளகள் ம�த்�வமைன�ல் தங்க ேவண்���ந்தால், நீங்கள் எங்கள் அவசரகால 
���ய தங்�ம் �ரி�க்� (ESSU) அல்ல� ம�த்�வமைன வார�்க்� மாற்றப்படலாம். 
 
உங்கள் �ள்ைள ESSU இல் அ�ம�க்கப்பட்டால், அவர ்அவசரகாலக் ���ன் பராமரிப்�ல் இ�ப்பார.் 
உங்கள் �ள்ைளக்� ேம�ம் ��சை்ச அல்ல� அ�ைவ ��சை்ச ேதைவப்பட்டால், அவர ்ம�த்�வமைன 
வார�்ல் அ�ம�க்கப்ப�வார.் 

உங்கள் �காதாரக் ��ைவச ்சந்��ங்கள் 
உங்கள் �ள்ைளையப் பராமரிக்க உத�வதற்� நிைறய ேபர ்இ�க்�றாரக்ள். 

 

உங்கள் ��சை்சக் �� 

ெச��யர் ெச��யர் 
ஒ�ங்�ைண

ப்பாளர் 

ம�த்�வர் �த்த 
ம�த்�வர் 

ெதாண்டர் எ��நர் ேநாயாளர் 
ஆதர� 

உங்கள் ஆதர�க் �� 



 

 

எங்களிடம் ஒ� அேபாரி�னல் �காதார ஊ�யர ்இ�க்�றார,் அவர ்ெப�ம்பாலான வார நாட்களில் 
அவசர ��சை்சப் �ரி�க்�ள் பராமரிப்� வழங்க உத�வார.் நீங்கள் அவரக்ைளப் பாரக்்க ��ம்�னால் 
தய�ெசய்� ேக�ங்கள். 

உங்கள் �ள்ைளக்� வ� உள்ளதாக 
நீங்கள் நிைனத்தால் 
தய� ெசய்� ஒ� ெச��யரிடம் ேப�ங்கள், அவர ்உங்கள் �ள்ைளைய பரிேசா�த்� த�ந்த வ� 
நிவாரணத்ைத ஏற்பா� ெசய்வார.் 

உங்கள் �ள்ைள�ன் நிைல ேமாசமா� 
வ�வதாக நீங்கள் கவைலப்ப���ரக்ளா? 
நாங்கள் அ�ய ��ம்��ேறாம் 
உங்கள் �ள்ைள�ன் ேநாய் அ�கரித்�ள்ளதாகத் ெதரிந்தால் அல்ல� வழக்கத்�ற்� மாறாக நடந்� 
ெகாண்டால், உடன�யாக எங்களிடம் ��ங்கள். உங்கள் �ள்ைளைய நீங்கேள நன்றாக அ��ரக்ள். 
நீங்கள் ��வைத நாங்கள் ேகட்ேபாம். 

 



 

 

உங்க�க்� ��தளேவ ஆங்�லம் ேபச ���மாக இ�ந்தால், 'எமரெ்ஜன்� ெவ�ட்�ங் �ம்' என்� 
அல்ல� உங்கள் அைற எண்ைணக் ��ங்கள். 

எங்ேக... 

க�ப்பைறகள்  
• அவசர ��சை்சப் �ரி�ன் உள்ேள �ைழவா��ன் இட��றத்�ல் அைனவரா�ம் 

அ�கக்��ய க�ப்பைற அைமந்�ள்ள� 
• அவசர ��சை்சப் �ரி�ன் �ன்�றம் ேநாக்�ச ்ெசன்�, Pod C காத்��ப்� அைறைய 

அ�த்�, ��பான சாைலக்�ப் �ன்னால் 

உங்க�க்� உ��யாகத் ெதரிய�ல்ைல என்றால் தய� ெசய்� அைடயாளங்கைளப் 

�ன்பற்ற�ம் அல்ல� ஒ� ஊ�யரிடம் ேக�ங்கள். 

ெபற்ேறார ்அைற 
• அவசர ��சை்சப் �ரி�ல் அைனவரா�ம் அ�கக்��ய க�ப்பைறைய அ�த்�, 

நீலத் �ைரக்�ப் �ன்னால் ஒ� உைடமாற்றல் ேமைச உள்ள�. 

• மற்�ெமா� உைடமாற்றல் ேமைச Pod C க்� அ���ள்ள �ளியலைறெயான்�ல் 
உள்ள�. 

ஊற்� நீர ்அ�ந்�தல் 
Pod C காத்��ப்�ப் ப��க்� அ���ள்ள ��பானப் ப���ல் தண்ணீர ்�ைடக்�ம். 

உங்கள் �ள்ைள�ன் நிைல�ல் ஏற்பட்�ள்ள 
மாற்றங்கள் பற்� கவைலயா? எங்களிடம் 

��ங்கள். 

இன்�ம் கவைலயாக உள்ளதா? ஒ� �த்த 

ஊ�யரிடம் ேப�ங்கள் 

உங்கள் கவைல அவசரமானதாக இ�ப்�ன்,  

6456 0337 க்� அைழ�ங்கள் 

ப��
ைற  

1 

ப��
ைற  

2 

ப��
ைற  
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உண� மற்�ம் பானம் 
• அவசர ��சை்சப் �ரி�ன் உள்ேள Pod C காத்��ப்� ப��க்� அ��ல் ��பான 

ப���ல் இலவச ேதநீர ்மற்�ம் கா� வச�கள் உள்ளன. 
• �ன்பண்டங்கள் மற்�ம் பானங்கள் �ற்�ம் �ற்பைன இயந்�ரங்கள் அவசர 

��சை்சப் �ரி�க்� ெவளிேய ப�ைம �ன்�யரத்்� (Green lifts )க�க்� அ��ல் 
அைமந்�ள்ளன 

• �ட்�ல் லயன் கஃேப’ தைர மா� �ரதான �ைழவா��க்� அ��ல் உள்ள� 
• த ஃ�ட ்ேஹால்’ 1 ஆம் மா��ல் அைமந்�ள்ள�, ஊதா �ன்�யரத்்�கள் �லம் 

அல்ல� தைர மா��ல் ‘�ட்�ல் லயன் கஃேப’க்� ெவளிேய உள்ள ப�களின் ஊடாக 
அதைன அ�கலாம் 

• ஒ� ��ய ச�ைகக் கைட, Xpress Zone, QEIIஇன் தைர மா��ல் மல்�ெடக் வாகனத் 
தரிப்�டத்�ல் அைமந்�ள்ள�, அ� �ங்கள் �தல் சனி வைர காைல 7 மணி �தல் 
மாைல 8 மணி வைர �றந்��க்�ம்.  

கட்டணம் ெச�த்�ம் ெபா�த் 
ெதாைலேப�கள் 
அவசர ��சை்சப் �ரிைவ ம�த்�வமைன�டன் இைணக்�ம் தாழ்வாரத்�ல் அவசர 

��சை்சப் �ரி�க்� ெவளிேய அைமந்�ள்ள�. 

ஏ�எம் (ATM) 
அவசர ��சை்சப் �ரிைவ ம�த்�வமைன�டன் இைணக்�ம் தாழ்வாரத்�ல் அவசர 

��சை்சப் �ரி�க்� ெவளிேய அைமந்�ள்ள�. 

காப்� மற்�ம் பா�காப்� 
உங்கள் காப்�ம் பா�காப்�ம் எங்க�க்� �க�ம் �க்�யமானைவ. உங்க�க்� 

கவைலயளிக்�ம் அல்ல� உங்கள் அல்ல� உங்கள் �ள்ைள�ன் பா�காப்�ல் தாக்கத்ைத 

ஏற்ப�த்தலாம் என நீங்கள் உண�ம் எந்தெவா� நடத்ைதைய�ம் நீங்கள் கண்டால், 

தய�ெசய்� உடன�யாக ஒ� ஊ�யைர அல்ல� PCH பா�காப்�ப் �ரிைவ6457 1399 ஊடாகத் 

ெதாடர�் ெகாள்ள�ம். 

�ஷ்�ரேயாகத்ைத அறேவ ச�க்க 
��யாைம  
அைனவரின�ம் பா�காப்ைப உ�� ெசய்வதற்காக, �ஷ்�ரேயாகம் மற்�ம் அத்��றல் 

ெதாடர�்ல் �ச�்ய ச�ப்�த் தன்ைமக் ெகாள்கைளப் �ன்பற்��ேறாம்.  

https://pch.health.wa.gov.au/For-patients-and-visitors/Amenities-and-facilities/Food-and-retail
https://pch.health.wa.gov.au/For-patients-and-visitors/Amenities-and-facilities/Food-and-retail
https://pch.health.wa.gov.au/For-patients-and-visitors/Amenities-and-facilities


 

உடல்ரீ�யாகேவா அல்ல� வாரத்்ைதகளாேலா �ஷ்�ரேயாகம் ெசய்�ம் அல்ல� அத்���ம் 

எவ�ம் உடன�யாக ெவளிேய�ம்ப� ேகட்கப்ப�வாரக்ள், ேதைவப்படட்ால் பா�காப்� 

ஊ�யரக்ள் அைழக்கப்ப�வாரக்ள்.  

�ைகப்படம் எ�த்தல் அல்ல� ��ேயா 
ெசய்தல் 
நீங்கள் PCH இல் இ�க்�ம்ேபா� எங்கள் ேநாயாளிகளின், ��ம்பங்களின், 

பராமரிப்பாளரக்ளின், ஊ�யரக்ளின் தனி�ரிைம மற்�ம் இரக�யத்தன்ைமையப் 

பா�காப்பதற்காக, �ைகப்படங்கள் அல்ல� ��ேயா எ�க்க ேவண்டாம்.  

பாராட்�க்கள் மற்�ம் �காரக்ள் 
உங்களின் ேநரம்ைறயான மற்�ம் எ�ரம்ைறயான �ன்�ட்டங்கள் உங்க�க்�ம் உங்கள் 

�ள்ைளக்�ம் �றந்த ேசைவைய வழங்க எங்க�க்� உத�ம். 

 

நீங்கள் அவசர ��சை்சப் �ரி�க்�� நீங்கள் வ�ைக தந்த �னன்ர,் MyVisit கணக்ெக�ப்� 

�லம் உங்கள் �ன்�ட்டத்ைதக் ேகட்க உங்க�க்� ஒ� ��ந்தகவல் அ�ப்பப்ப�ம். உங்கள் 

அ�பவத்ைதப் பற்� எங்க�க்�த் ெதரி�க்க, தய� ெசய்� இந்தக் ���ய 

க�த்�க்கணிப்ைபப் �ரத்்� ெசய்ய�ம். எம� இைணயதளத்�ன் ஊடாக�ம் ஒ� பாராட்ைட 

அல்ல� �காைர �ன்ைவக்கலாம். 

 

https://pch.health.wa.gov.au/For-patients-and-visitors/Compliments-and-complaints
https://pch.health.wa.gov.au/For-patients-and-visitors/Compliments-and-complaints
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