உடல் நல பராமரிப் இல் லங் கள் (HEALTH CARE
HOMES)
ேநாயாளர் தகவல்
தம நீ ண்டகால உடல் நலைனக் கவனிப் பதற் கான ஒ
ஆ ரக்கணக்கான அ ஸ்
ேர யர்க டன் இைணந்

ற்
ய ட்டத்
ெகாள் ள ம் .

ல் பங்

பற்

ம்

உடல் நல பராமரிப் இல் லங் கள் (Health Care Homes) ஆரம் பப் பராமரிப்
நிேயாக மா ரி
ந்
நன் ைமயைடவதற் நீ ங் கள் தைகைமையப் ெபற் க்ெகாள் ளக்
யவராக ம் அத் டன் பயனைடய
ம் பவராக ம் ம ப் டப்பட் ள் ளவராதலால் , இந் த உடல் நலப் பராமரிப் இல் லத் ட்டத் ல்
ேசர்த் க்ெகாள் வதற் காக அைழக்கப் ப
ர்கள் .
உடல் நல பராமரிப் இல் லங் க க் ரிய ஒ ேநாயாளி என் ற வைக ல் , உங் க க்ெகன ெசாந்தக் கவனிப் க்
இ க் ம் .உடல் நல பராமரிப் இல் லத் ற் ள் ம் , ெவளி
ம் , உங் க க்கான ஒ கவனிப் த் ட்டத்ைத இந்த
கவனிப் க்
னர் உ வாக் , உங் கள் கவனிப்ைப ஒ ங் ைணக்க உத வார்கள் .
இந் தத் ட்டத்
ள் அடங் ம் நன் ைமகளாவன:
• உங் கள் கவனிப் க்
த் ப்ேப வதற் கான வாய் ப் அ கம்
• உங் கள் கவனிப்ைப ஒ ங் ைணப்ப ல் வரக்
ய சர்ச்ைசையப் ேபாக் வதற் கான ஒ
இ க் ம்
• உங் கள் பராமரிப்
த்த ஆேலாசைனகைளப் ெப வதற் நலம் ேப
ம்
ைவ அ

நீ ங் கள் ெசய் ய ேவண்
உடல் நலகாப்

இல் லத்

வ

ம்

லபம் .

ய

ல் ேசர்வதன்

உடல் நலப் பராமரிப்

நலம் ேப

லம் நீ ங் கள் எ

க்க இணங்

ம் ப

ைறகைளக்

ள் ள படம் காட்

ற

:

இல் லங் கள் எைவ?

கப் படாத மற் ம் க்கலான உடல் நிைல டன்
ய மக்க க் கவனிப்ைப வழங் வதற் காக ஒ
மா ரியான
யற் ைய ேமற் ெகாள் ம் உடல் நல காப் இல் லங் கள் ட்டத்ைத அ ஸ் ேர ய அரசாங் க
Department of Health ஒ ங் ைணக் ற . அ ஸ் ேர யாைவச் ழ இ க் ம் 200 வைரயான ெபா ேசைவகள் மற் ம்
ர் க ச க கட் ப்பாட் லான காதார ேசைவகள் (‘ம த் வ ேசைவகள் ’ எனக்
ப் டப்பட்டைவ) இனிேமல்
உடல் நல பராமரிப் இல் லங் களாக வ ம் . சக்கைர யா , இ தய மற் ம் வாசப்ைப
யா கள் அத் டன் மன
ேநாய் ேபான் ற ெதாடர்ச் யான மற் ம் க்கலான நிைலைம
ள் ள ேநாயாளர்க க்காக, ரிவான காதாரக்
கவனிப்ைப ஒ ங் ைணப்ப இவ் வாறான உடல் நல பராமரிப் இல் லங் களின் ெபா ப்பா ம் .
நீ ங் கள் ெப ம் கவனிப் க்கான கட்டணத்ைத உடல் நல பராமரிப் இல் லம் அற டக்
ெமன் பைத நீ ங் கள்
அ ந்
க்க ேவண் ம் . இ உங் க டன் கலந் ைரயாடப்ப ம் . உங் கள நாள் பட்ட
யா சம் பந்தப்பட்ட
கவனிப் க்கான ஏதாவ கட்டணங் கள் உங் கள ‘ெம ெகயர்’ பா காப் டன் ேச ம் (Medicare Safety Net).
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இத்

ட்டம்

த்த ேம

ம் தகவல் கள்

உடல் நல பராமரிப் இல் லங் கள் ட்டம் , அத் டன் ஆட்ேசர்ப் ன் அர்த்தம் பற் ய அ க தகவல் க க்காகத்
தய ெசய் உங் கள் ம த் வ ேசைவ
ந் வழங் கப் பட்ட உடல் நல பராமரிப் இல் லங் கள் ர ரங் ைளப்
பார்ைவ ட ம் .
ன் வ ம் பக்கங் களி ள் ள தகவல் கள் , இத் ட்டத் ன் ம ப் ட் க் எவ் வா உபேயா க்கப்ப ம் , தங் களின்
அந்தரங் கம் எவ் வா பா காக்கப்ப ம் என் பைவ அடங் கலாக நீ ங் கள் தைகைமெபற் றால் மற் ம் உடல் நல
பராமரிப் இல் லங் கள் ட்டத் ல் நீ ங் கள் ேசர்ந் ெகாண்டால் உங் கள் ெசாந் தத் தகவல் க க் என் ன நடக் ெமன
பரிக் ன் றன.
இத் ட்டம் அல் ல இத் ட்டத்
healthcarehomes@health.gov.au

ஐத் ெதாடர் ெகாள் ள
ட்டம் பற்

ய ேகள்

உடல் நல பராமரிப்

ன் ம

ப்

ெதாடர்பாகத் தங் க

க்

ஏதாவ

ேகள்

கள் இ

ப்

ன் ,

ம் .

கள்

இல் லங் களில் நான் பங்

ெகாள் ள ேவண்

மா?

உடல் நல பராமரிப் இல் லங் கள் ட்டத் ல் நீ ங் கள் பங் பற் ற
ம்
ர்களா என் ப உங் கைளப்ெபா த்த .
ஆரம் ப காதாரக் கவனிப் ன்
ன் மா ரி ன் ழ் உடல் நல பராமரிப் இலங் க க்கான ட்டத் ற் காக ம் மற் ம்
காதாரேசைவகைளப் ெபற் க்ெகாள் ள ம் நீ ங் கள் ம ப்
ெசய் யப் பட/தைகைம ைடயவரா எனக்காண்பதற் ,
ள் ள ப
ல்
பரிக்கப்பட்ட ேபால் உங் கள் ெசாந்தத் தகவல் கைளச் ேசகரிக்க, உபேயா க்க, ெவளி ட
/ப ர்ந் ட நீ ங் கள் சம் ம க்க ேவண் ம் .
உங் கள் ெசாந்தத்தகவல் கைள வழங் க நீ ங் கள் சம் ம க்கா ட்டால் , இந் த உடல் நல பராமரிப் இல் லங் கள் ட்டத் ல்
நீ ங் கள் பங் பற் ற இயலா . உங் கள் ைவத் ய ேசைவ டனான தற் ேபாதய ெதாடர்ைப இ மாற் றா . வழைமேபால்
இன் ன ம் நீ ங் கள் காதார பராமரிப் ைப அவர்களிட
ந் ெபற
ம் .

இரக

யம் மற்

ம் உங் கள் தகவல் கள்

அ

ஸ் ேர ய அரசாங் க உடல் நல பராமரிப் இல் லங் கள் ட்டத் ல் தைகைம ெபற் , நீ ங் கள் ேசர்ந் ெகாள் ள
ம் னால் , இந்தப் ரி உங் கள் அந்தரங் கம் பற் ய
க் ய தகவல் கைளக் ெகாண் ள் ள . உடல் நல பராமரிப்
இல் லங் கள் ட்டம் மற் ம் ம ப் ட் ன் ஒ ப
யாக உங் கள் ெசாந் தத் தகவல் கள் (அதாவ , உங் கைளப்பற் ய
தகவல் கள் ) எவ் வா ேசகரிக்க, உபேயா க்க மற் ம் ெவளி ட/ப ர்ந் ெகாள் ளப்ப ெமன இ
பரிக் ற . ஒ
‘ெம ெகயர்’ (Medicare) ட்டம் ெதாடர்பாகச் ேசகரிக்கப்ப ம் ெசாந்தத்தகவல் கைள இ உள் ளடக்கலாம் . உங் கள
ெசாந்தத் தகவல் கைள எவ் வா அவர்கள் நிர்வ க் றார்கெளன் ப
த் உங் கள் ம த் வேசைவ ெகா க் ம்
ஏைனய இரக யம் ெதாடர்பான தகவல் கைள நீ ங் கள் கட்டாயம் வா க்கேவண் ம் .
என

தனிப் பட்ட தகவல் கைள என

ைவத்

ய ேசைவைய என்ன ெசய்

ன் வ வன உட்பட உங் கள் ஆேராக் ய மற் ம் சம் பந் தப் பட்ட ெசயற் பா
தனிப்பட்ட தகவல் கைள உங் கள் ைவத் ய ேசைவ உபேயா க் ம் அல் ல

ம் .
கைளச் சரிக்கட்
ெவளி
ம் :

•

ட்ட டப்படாத ைவத் யசாைல அ ம யால் வரக்
வரிைச’ ம ப் ட்டால் ர நி த் வம் ெசய் யப்ப
ற

•

உங் க க் உதவக்
ய, மற் ம்
ேசைவகைள அைடயாளம் காணல் ,

•

உடல் நல பராமரிப் இல் லங் கள் ட்டத் ன் ழ் , தங் க க் வழங் கப் பட்ட கவனிப் க்காக உடல் நல பராமரிப்
இல் லங் களில் தங் கைளப் ப
ெசய் வ டன் , அ ஸ் ேர ய அரசாங் கத் ட
ந் பணத்ைதக் ேகா ம் .
இதைனச் ெசய் வதற் , உங் கள் ெபயர், றந்த க , ‘ெம ெகயர்’ அட்ைட இலக்கம் மற் ம்
ப் ட் லக்கம்
மற் ம் உங் கள் அபாய வரிைச ம ப்
உட்படச் ல பரங் கைள உங் கள ைவத் ய ேசைவ, அ ஸ் ேர ய
அரசாங் கத் ன் மானிட ேசைவகள் ைணக்களத் ற் வழங் ம் .

•

அத் டன் , இணக்க நடவ க்ைகக க்காக, ேதைவப் ப ம் ேபா உங் கள் தனிப்பட்ட தகவல் கைள Department of Health
க் ெவளிப்ப த் வ அடங் கலாக, காதாரக்காப் இல் லங் கள் ட்டத் ன் ழ் , பங் பற் வதற் காக அதன்
கடப்பா கைள இணங் ஏற் நடக்கேவண் ம் .

என

ட்ட

தனிப் பட்ட தகவல் கைளக்ெகாண்

ய உங் கள் அபாயத்ைதத்
).

வதற் காக உங் கள்

டப்படாத ைவத்

யசாைல அ

அரசாங் கம் என்ன ெசய்

உங் கள் தனிப்பட்ட தகவல் கைள Department of Human Services உபேயா
ன் ழ் நீ ங் கள் ெபற்
தல் ,

க்

ர்க்கக்

ய ைவத்

ய

ம் ?
ம் அல் ல

காதார ேசைவக

ன் வ

ேவா க்

க்காக உங் கள் ம

த்

ெவளி

வ ேசைவக்

ம் :

இந் தத் ட்டத்
பணம் ெச த்

•

இந் தத்

ட்டத்

ல் உங் கள் ம

•

இந் தத்

ட்டத்

ைன நிர்வ

•

உங் கள் மாநிலம் அல் ல
ரேதசத் ல் ைவத் யசாைலகளால் உங் க க்
நிேயா க்கப்பட்
க்கக்
ய
கவனிப் ன் ஒ ங் ைணப்ைப இல வாக்க, நீ ங் கள் உடல் நல பராமரிப் இல் லங் கள் ட்டத் ல்
ேசர்ந் ெகாண்டைத உங் கள் மாநிலம் அல் ல
ரேதசத்
ள் ள காதாரத் ைணக்களத் ற் ஆேலாசைன
வழங் தல் ,

வ ேசைவ

ம்

ையத் த

ம் (1, 2, 3 ‘ஆபத்

•

த்

க்ெகாள்

ம

ர்மானிக்

ப்

ன் பங் களிப்ைப அவதானித்தல் ,

த்தல் ,
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•

Centrelink ச ைகெப ம் நிலவரத்ைதப் ெபற் அதைன Department of Health க்
ஒ ேவைள ெகாள் ைக ேமம் பாட் ற் காகப் பயன் ப த்தத
் ப் ப வ டன் ,

•

காதாரேசைவ நி யம் , காைமத் வம் , ட்ட டல் மற் ம் ம ப் டல் , ஆராய் ச் ேநாக்கங் க க்காகத்
தங் க ைடய தனிப் பட்ட தகவல் கைள காமன் ெவல் த் தகவல் பா காப் இைணப்
ரி க் - Australian Institute of
Health and Welfare (AIHW) வழங் ம் . இவ் வைகயான ெசாந் தத் தகவல் கள் ஒ ேவைள Department of Human Services
ைவத்
க் ம் தங் க ைடய Medicare ெதாடர் த் தகவல் களி
ந் ெபறப்படலாம் . தங் கள எந்தெவா
ெசாந் தத்தகவல் க ம் AIHW ஆல் ெவளி டப்படமாட்டா .
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உடல் நல பராமரிப்

இல் லங் கள்

ட்டம் அைடயாளம் அ

க் கப் பட்ட தகவல் கைள உபேயா

க்

மா?

உங் கள் இரக யத்ைதப் பா காப் பதற் , இந்த ஆவணத் ல் ேவ
தமாகச்
ப் டப்பட்டாலன் , உடல் நல
பராமரிப் இல் லங் கள் ட்டத்ைத அவதானிக்க ம் , ம ப் ட ம் அைடயாள ழந்த ஆவணங் கள் பா க்கப்ப ம் .
உடலாேராக் யம் ெதாடர்பான ஆராய் ச் ேநாக்கங் க க்காக ம் அைடயாள ழந்த ஆவணங் கள்
பா க்கப்படக்
ம் ‘அைடயாள ழந்த’ ஆவணங் கள் என் பதன் அர்த்தம் என் னெவன் றால் , தகவல் களி
ந்
உங் கள் ெபயர், லாசம் , றந்த க மற் ம் ‘ெம ெகயர் காட்’ இலக்கம் என் பன அகற் றப்பட் ள் ளைமயா ம் .
ேநாயாளைர அைடயாளம் காண்பதற் காக அைடயாள ழந் த தகவல் களின் பாவைன ல் வ
ைறப்பதற் எ க்கேவண் ய சகல நடவ க்ைககள் மற் ம் கவனிப் எ க்கப்ப
ற .
ெவளிநா

களில் என

தனிப் பட்ட தகவல் கள் காப்

ல் ைவக் கப் ப

ம் ஆபத்ைதக்

மா?

Department of Human Services, Department of Health, AIHW, உடல் நல பராமரிப் இல் லங் கள் ட்டத் ன் அல் ல உங் கள் மா
நிலம் அல் ல
ரேதசத்
ள் ள காதாரத் ைணகள ம ப் ட்டாளர்கேளா அல் ல ேவ எவ ேமா
ெவளிநா களில் உங் க ைடய ெசாந்தத் தகவல் கைளக் காப் ல் ைவத்
க்கமாட்டார்கள் .

ட்ட ம
இந் தத்

ட்டம்

ப்
த்த

ன்

ட்த்

ைன ஏன் நான் வழங் கேவண்

ம் ?

ேநாயாள க்கான உடல் நல பராமரிப் இல் லங் கள் ட்டத் ன் ெப ம ைய ம ப்
ெசய் வதற் உங் க ைடய
க த் க்க ம் , அ ப் ராயங் க ம் உத ம் . இந் தத் ட்டத் ன் ம ப் ட் ல் பங் ெகாள் வதனால் தங் க க் த்
தனிப்பட்ட
ைற ல் எந்த த பய ம் இ க் ெமன எ ர்பார்க்க ல் ைல. ராத ேநா டனான ேநாயாளிகளின்
ேதைவகைள றம் பட ேநர்ெகாள் வதற் காக இத் ட்டத்ைத நல் ல ைற ல் வ வைமக்க இத்தகவல் கள்
எ ர்காலத் ல் பயன் ப த்தப்ப ம் .
இத்

ட்டத்

ன் ம

ப் ட் ல் நான் கலந்

ெகாள் ள ேவண்

மா?

இந் த உடல் நல பராமரிப் இல் லங் கள் ட்டத்ைத ம ப்
ெசய் வதற் , க த் க்கணிப் , ேநர்காணல் கள் அல் ல
கவன ர்ப் க்
க்களில் கலந் ெகாள் மா நீ ங் கள் அைழக்கப்படலாம் . இந்தச் ெசயற் பா களில் நீ ங் கள்
பங் ெகாள் ள
ம் பா ட்டால் , நீ ர் வர ேவண் ய ல் ைல.
பங் ெகாள் வ ல் ைலெயன் ற உங் கள்
, தங் க க் வழங் கப் பட் வ ம் காதார கவனிப்ைப இ
எந்தவைக
ம் பா க்கா .
கலந்
ன்

ெகாள் ள
ட்டம் வழங்

ம்

னால் , உங் கள் மனைத மாற் றலாம் அத்

ம் ப

எவ் வா

நான் ேகட்கப் ப

டன் எந் த ேநரத்

ம்

ளப்ெபறலாம் .

ேவன்?

உடல் நல பராமரிப் இல் லங் கள் ட்டத் ன் - Health Policy Analysis Pty Ltd (HPA) ம ப் ட்டாளர்க க் உங் கள் ெதாடர் த்
தகவல் கைள (உங் கள் ெபயர், கவரி, ன் அஞ் சல்
கவரி மற் ம் ெதாைலேப இலக்கம் ) உங் கள் ைவத் ய ேசைவ
ெவளி
ம் . ஒ க த் க்கணிப் அல் ல ேநர்காண ல் பங் பற் ற அல் ல கவனஈர்ப் க்
க்
ப லளிக் மா உங் கைள அைழக்க ம ப் ட்டாளர்க க் இ வ ெசய் ம் . ேநர்காணல் அல் ல கவனஈர்ப் க்
ல் பங் பற் வதற்
ன் மா ரிக்கான ேநாயாளர் மட் ேம அைழக்கப் ப வார்கள் .
அவர்கள ஒப்பந்த ஏற் பா களின் ழ் Department of Health க் உங் கள ெதாடர் த் தகவல் கைள ெவளி
வதற் HPA
ேகட்கப் படலாம் . உங் கள Medicare Benefits Schedule (MBS)1 ேகாரிக்ைககள் , Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS)2 ேகாரிக்ைககள்
அல் ல உங் கள ம த் வ ேசைவ தகவல் க க் எந்த தத்
ம் இத்தகவல் கள்
லம் ெதாடர் ெகாள் ள
யா
என் பதைனத் தய ெசய் கவனிக்க ம் .
இத்

ட்டத்

ன் ம

ப் ட்

மா

ரி அங்

கரிக்கப் பட்

ள் ளதா?

ஆம் , காதாரத் ைணக்கள மானிட ஆராய் ச் ஒ க்காற் க் க ட் யால் (Department of Health Human Research Ethics Committee
[Project 04-2017] காதார பராமரிப்
ட் த் ட்ட ம ப்
அங் கரிக்கப் பட் ள் ள . ெசப்ெடம் பர் 2018 இல் , ம ப் ட் ற் கான
ெந
ைற சாரைணகள் ACT காதார மானிட ஆராய் ச் ெந
ைறக் க ட் க் இடமாற் றம் ெசய் யப்பட் ள் ள . இந்த
ம ப் ட் ன் ஒ க்க நடவ க்ைக பற் ய கார்கள் ACT காதார மானிட ஆராய் ச் ெந
ைறக் க ட் க்
எ த் ல்
ேமற் ெகாள் ளப்படேவண் ம் (ethics@act.gov.au).

தங் கள்

பரங் கைள மாற்

தல் அல் ல

ைறப்பா

ஒன்

ைன ேமற் ெகாள் ளல்

இந் த ஆவணத் ல்
ப் டப்பட் ள் ள எந்தெவா ப
லாவ ைவத் க்ெகாள் ளப்பட்
க் ம்
ெசாந்தத்தகவல் கைளப் பார்ைவ ட,
த் யைமக்க அல் ல ஒ
காைர ேமற் ெகாள் ள Department of Health
healthcarehomes@health.gov.au ஐ எவ் வா இதைனச் ெசய் யலாெமன் ப பற் ய தகவ க்காக நீ ங் கள்
ெதாடர் ெகாள் ளலாம் .
மாறாக, ேழ
பரிக்கப்பட் ள் ளவா , ேநர யாக இந்த ஆவணத் ல்
ப் டப்பட் ள் ள நி வனங் க
தகவல் பா காப் க் ெகாள் ைககைள நீ ங் கள் ெபற் க்ெகாள் ளலாம் .
• Department of Health – www.health.gov.au/privacy இல் தகவல் பா காப் க் ெகாள் ைகக் ப் ேபாக ம்

1
2

க்கான

உங் கள் ைவத் யரின் வ ைக மற் ம் அத டன் ெதாடர் பட்ட ெசல கள்
த் MBS அைமப் தகவல் கைளச் ேசகரிக் ம் .
ம ந் தகங் களில் (pharmacies) நீ ங் கள் வாங் ய ைவத் யர்
ப் ட்ட ம ந் கள் பற் ய தகவல் கைள PBS அைமப் ேசகரிக் ம் .
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•
•
•
•
•

உங் கள் ைவத் ய ேசைவ – அவர்கள ஆவணங் கள் பா காப் க் ெகாள் ைக மற் ம் இந்த
டயங் கள் பற்
உங் க க் ேவண் ய ஏேத ம் தகவல் களின் ஒ
ர ையக் உங் கள் ைவத் ய ேசைவ டம் ேகட்க ம்
Department of Human Services – www.humanservices.gov.au/privacy இல் உங் கள் தகவல் பா காப் உரிைமகள்
வைலத்தளத் ற் ப் ேபாக ம்
Australian Institute of Health and Welfare – www.aihw.gov.au/privacy/ இல் தகவல் பா காப் க் ெகாள் ைகக் ப் ேபாக ம்
Health Policy Analysis Pty Ltd (HPA) – info@healthpolicy.com.au, மற் ம்
உங் கள் மாநிலம் அல் ல
ரேதசத்
ள் ள காதாரத் ைணக்களம் – இவர்கள தகவல் பா காப்
ெகாள் ைக ன்
ர ையப் ெப வதற் இந்த நி வனங் கைளத் தய ெசய் ெதாடர் ெகாள் ள ம் .
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உடல் நல பராமரிப் இல் லங் கள்
ேநாயாளர் ஆட்ேசர்ப் / சம் மதப் ப வம்
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

உடல் நல பராமரிப் இல் லங் கள் ட்டத் ல் பங் ெகாள் வதற் ச் சம் ம ப் பதற் கான ேநாயாளர் தகவல்
ற் ைற
வா த் , ேபா யள
ளங் க்ெகாண்ேடன் . ஏதாவ ேகள் கைளக் ேகட்பதற் கான வாய் ப் வழங் கப்பட் ,
நான் ெபற் க்ெகாண்ட ப ல் களில்
ப் ெகாண் ள் ேளன் (தைகைம ெகாண்
ப் ன் ).
உடல் நல பராமரிப் இல் லங் கள் ட்டத் ல் ேசர்ந் ெகாள் வ தன் னிச்ைசயான , பங் ெகாள் வதற் எவ் த
கடப்பா ம் எனக் இல் ைல அத் டன் பங் ெகாள் வ ல் ைலெயன் ற ஒ
எந்தவைக
ம் என தற் ேபாதய
ம த் வ
ச்ைசையப் பா க்கா என் பைத நான்
ளங் க்ெகாள் ேறன் .
நான் ஒ வயதாேனார் பராமரிப் நிைலயத் ல் வ ப் பவரல் லர் அத் டன் Coordinated Veterans’ Care ட்டத் ல் நான்
ேசர்க்கப் பட ல் ைலெயன ெவளிப்ப த்
ேறன் .
ெதாடர்ச் யான
ைற ல் என
காதார காப் இல் ல ேசைவ
ந் பராமரிப்ைப நாட ம் , என
ஆேராக் யத்ைத நல் ல
ைற ல் நிர்வ க் ம் ேதைவக்காக ம் , என
க்ேகாைள அைடயாளம் காண ம்
என
காதார பராமரிப்
டன் க மமாற் ற பற்
டன் நான் இணங்
ேறன் .
உடல் நல பராமரிப் ல் ல ேநாயாளரிட
ந் அற
ம் கட்டணம் பற் ய தகவல் கைள என ைவத் ய ேசைவ
எனக் த் தந் ள் ள .
ேநாயாளர் தகவல்
ற் ல் ெதரி க்கப் பட் ள் ளவா என ெசாந் தத் தகவல் களின் ேசகரிப் , பாவைன
அத் டன் / அல் ல ெவளி ட் க் நான் இணங்
ேறன் .
என மற் ம் ஏைனய காதார காப் ல் லங் களில் பங் பற் ேவார் ெதாடர்பான அைடயாளம் அ க்கப்பட்ட
தகவல் கள் , காதார காப் ல் லங் கள் ட்டம் மற் ம் ஆேராக் யம் ெதாடர்பான ஆய் க்காக அவதானிக்க ம் ,
ம ப் ட ம் பயன் ப த்தப்ப ெமன் பைத நான் அ ேவன் .
காதார காப் ல் லங் கள் ட்ட த் ல் என பங் பற் றல் ெதாடர்பான ஒ ம ப்
, ேநர்காணல் அல் ல
கவனஈர்ப் க்
ல் பங் பற் வதற் காக Department of Health சார்பாக உடல் நல பராமரிப் இல் லங் கள் ட்ட
ம ப் ட்டாளர்கள் என் டன் ெதாடர் ெகாள் ளக்
ம் என் பைத நான் அ ேவன் . இந்தச் ெசயற் பா களில்
பங் ெகாள் ளாமல் ட நான்
ம் பலாம் .

ேநாயாளரின்

ம் பப்ெபயர்: ___________________________________

ற

த

: ____ /
____ / ____
க

ள

ேநாயாளரின் இரண்டாவ

ன் அஞ் சல்

ெபயர்: _____________________________

கவரி: __________________________________________

Medicare அட்ைட இலக்கம் : ___________________________________
தனிப்பட்ட

ட்

இலக்கம் : ______

ேநாயாளரின் ைகெயாப்பம் : ____________________________________
ெபா ப்பாக இ ப்பவர் ெபயர் (ெபா ந்
ட்த் ):
_____________________________________________________________

Enrolment/Consent Form

பா னம் : 
ஆண்

ெபண்

ேவ
வ
ட
கவரி:
________________
________________
_____________
________________
________________
________________
_____________
ெதாடர்
ெதாைலேப
இலக்கம் :
________________
_______________
Centrelink CRN:
________________
________________
________________
க : ____ /
____ / ____
ேநாயாள க்
ெபா ப் பாக
உள் ளவரின்
உற
ைற:
________________
________________
________________
_____________

PAGE 6 OF 4

ெபா

ம

ப்பாக உள் ளவரின் ைகெயாப் பம் :
____________________________________________________

த்

வேசைவ

ர்த்

ெசய் வதற்

க : ____ /
____ / ____

:

ஆபத் வரிைச (1, 2 அல் ல 3):
________________________________

ஆபத் சான் தழ் இலக்கம் :
____________________________________

தைலைம ைவத் யர்
ம் பப்ெபயர்:
____________________________

தைலைம ம த் வர் வழங் ேனார் இலக்கம் :
_____________________________________________________________

தைலைம ைவத் யர் தற் ெபயர்:
_______________________________

HCH ID: ______________________________________________________

Enrolment/Consent Form
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