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  واطلب اإلسعاف000في حاالت  الطوارئ اتصل على الرقم 
IN AN EMERGENCY DIAL 000 AND ASK FOR AMBULANCE 

 

 
 أنت وخدمة اإلسعاف

YOU AND YOUR AMBULANCE SERVICE 
 

 غايتنا
  خدمة الرعایة قبل دخول المستشفىتحقيق التفو ق في

 
 رسالتنا

زء ا ال یتجز أ من نظام الرعایة الصحية في الوالیة فإننا نوفر رعایة سریریة عالية النوعية في الحاالت الطارئة مع توفير خدمات بوصفنا ج
 :الدعم لنقل المرضى واإلنقاذ والتخليص

o جودة في الخدمة 
 تلبية احتياجات المجتمع •
 احترام قيمة شعبنا •
 .أداء تنظيمي •

 
 قيمنا المؤسساتية

 :ضانا أوال  وذلك عن طریقإننا نضع مر
o الرعایة 
 احترام الناس •
 العمل المشترك •
 إظهار المساءلة والمسؤولية •
 الترآيز على رضى الجمهور •
 تشجيع التفو ق التقني والمهني •
 .ضمان المساواة في تقدیم الخدمات •

 
 أهدافنا
o تقدیم خدمات الرعایة السریریة عالية النوعية والدعم لنقل المرضى والتخليص. 
 .ل بالمشارآة مع المجتمع ومؤسسات الخدمات الصحية وخدمات الطوارئ األخرى والمعنيين لدیناالعم •
 .تطویر ومؤازرة هيئة موظفين لقيادة وإدارة وتقدیم رعایة سریریة عالية المستوى قبل دخول المستشفى •
 .نظمة إلى أعلى حدالتحسين المستمر لألداء وقيمة الخدمة بتحسين الهيكل التنظيمي وإجراءات العمل واأل •

 
 أو نقلك/ات خاذ قرار بشأن عالجك و

 .یقع على عاتق موظفي اإلسعاف واجب رعایة المجتمع لضمان توفير العالج السریري المناسب
 

 أو النقل/رفض العالج و
ك توقيع إعفاء من المسؤولية ینص وإذا لم تت بع النصيحة التي یقدمونها لك ی طلب من. ال یقوم موظفو اإلسعاف بنقلك إلى المستشفى ضد إرادتك

 . على أنك رفضت النصيحة التي ق دمت لك
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 االط الع على سجالتك

 ملتزمة بتقدیم خدمة عالية النوعية لك، بما في ذلك حمایة خصوصياتك وضمان معرفتك لحقوقك Ambulance Service of NSWإن 
 Health Records and) 2001ية السجالت والمعلومات الصحية لعام ونحن م لز مون بالتقي د بقانون حمایة خصوص. ومسؤولياتك

Information Privacy Act 2001)وعلى وجه العموم فإنك تستطيع االط الع . ، الذي یحدد المبادئ المتعلقة بحمایة معلوماتك الخاصة
 مكتب السجالت الطبية الخاصة بخدمة اإلسعاف یتعي ن عليك تقدیم طلب خطي إلى. على سجالت خدمة اإلسعاف الخاصة بك بناء  على طلبك

(Ambulance Service Medical Records) هناك رسوم لقاء ذلك( للحصول على نسخة من معلوماتك.( 
 

 (Freedom of Information – FOI)آيف تستخدم حرية المعلومات 
 :لقيام بما یلي، إذا أردت االط الع على ملفاتك تحتاج ل(FOI)بموجب قانون حریة المعلومات 

o  آتابة رسالة إلى منسقFOIالمسؤول عن خدمة اإلسعاف التي تحتفظ بملفاتك؛  
  دوالر ا؛15 دوالر ا عن آل طلب إال  إذا آنت تتلق ى إحدى اإلعانات، حيث ینخفض الرسم إلى 30على وجه العموم دفع  •
 .دفع رسم معاملة إذا تطل ب األمر تحقيقات واسعة •

 
 :FOIمنسق 

Ambulance Service of New South Wales 
Locked Bag 105 

Rozelle NSW 2039 
 

 مديكير
 .ال یغطي نظام مدیكير خدمات اإلسعاف

 
 اإلعراب عن الثناء أو تقديم شكوى

م شكوى أو ویمكنك تقدی. وقد یكون ذلك إما ثناء  أو شكوى. یمكنك اإلعراب عن رأیك بشأن الرعایة أو الخدمة التي تلق يتها من خدمة اإلسعاف
 .اإلعراب عن الثناء إما شفهي ا أو خطي ا، علم ا بأن أیة شكوى تقدمها ست درس بجدیة وتعام ل بسریة

 
 Professional Standards and)إذا لم تكن راضي ا عن طریقة معالجة الشكوى اتصل بوحدة المقایيس والتصرفات المهنية 

Conduct Unit) لدى Ambulance Service of NSWأو لقاء أجرة مكالمة محلية على الرقم 7777 9320 (02)ى الرقم  عل 
 ). بعد الظهر5 صباح ا إلى 9اإلثنين إلى الجمعة من الساعة  (200 655 1300

 
 خدمة السكان األصليين والمتحدرين من جزر مضيق تورز

ى مسؤول االستخدام واالرتباط الخاص بالسكان یمكن توجيه االستفسارات الخاصة بالسكان األصليين والمتحدرین من جزر مضيق تورز إل
 .200 655 1300األصليين لقاء أجرة مكالمة محلية على الرقم 

 
 عدم التسامح إطالق ا

آما أن للمرضى وسواهم الحق في تلق ي .  الحق في العمل في بيئة عمل خالية من العنفAmbulance Service of NSWإن لموظفي 
لذلك تبن ت خدمة اإلسعاف مبدأ عدم التسامح إطالق ا تجاه آل أنواع . لية من أیة أخطار على سالمتهم الشخصيةالرعایة الصحية في بيئة خا

 . العنف في أماآن الخدمات الصحية أو في أیة أمكنة أخرى تجري فيها أعمال متعلقة بالشؤون الصحية


