
 اںیکے حقوق اور ذمہ دار ضیمر
 Children’s Health ℠ کو فراہم کرده نگہداشت کو بامروت، قابل احترام، باعزت اور آرام ده انداز میں وصول کرنے کے حق  ’ہر مریض

حق حاصل ہے    ہیمجاز نمائنده کے طور پر، آپ کو  ای والده، نگہداشت کننده  ایکے والد   ضیمر ںیم Children’s Healthکی توثیق کرتا ہے
  ۔ں یجو اُن حقوق کے متعلق ہ  ںیکے متعلق معلومات وصول کر وںیسیپال  یکہ اپنے حقوق اور ہسپتال ک

 آپ کو حق حاصل ہے کہ: ن،ی بطور والد

 ۔ ںیم صلوںینگہداشت کے متعلق ف یطب یفعال طور پر اپنے بچوں ک  ںیحصہ ل •
کرده مشن اور قانون کے دائره  انیاستعداد، اس کے ب ی) کChildren’s Health(  لتھیچلڈرنز ہ ںیتوقع رکھ •

 ۔یمعقول درخواست کے معقول ردعمل ک یبھ یکس ےیخدمت کے ل یآنے وال ںیکار م
صحت کے نگہداشت کنندگان کے   گرینرسوں اور د ن،ینگہداشت کرنے والے معالج  یاپنے بچے ک ںیجان •

 نام۔
نگہداشت سے متعلقہ تمام مواصالت اور   یاپنے بچے ک ں،یحدود کے دائره کار م یقانون ک ںیبرقرار رکھ •

 کے اخفاء اور ان سے رازدارانہ سلوک کو۔ کارڈزیر
کے  یبحال یصحت ک ں،یزبان اور الفاظ م ی جانب سے آپ کو سمجھ آنے وال یجائے معالج ک ایآپ کو بتا •

 متعلق۔ عالج اور امکانات کے ،یماریب ےیل
  یآپ کو جتن ےیاسے رد کرنے کے ل ای نےید یرضامند یکرده عالج ک  زیتجو یبھ یکس ںیوصول کر •

 ہو وه سب۔ یضرورت ہو سکت  یمعلومات ک
نگہداشت کے متعلق، ہمارے بچوں کے ڈاکڻر کے مشورے کے   یصحت ک یاپنے بچے ک صلے،یف ںیکر •

حق اور اس طرح   افتہیرد کرنے کا قانوناً اجازت  اینگہداشت قبول  یطب لئےیاپنے بچے ک ںیمطابق۔ اس م
 شامل ہوتا ہے۔ یجانے کا حق بھ ےینتائج کے متعلق آگاه ک  ی طب ںیصورت م یرد کرنے ک

  ی"دوراِن زندگ کینامے (مثال کے طور پر، ا تیہدا  یشگ یپ افتہیاپنے بچے کے قانوناً اجازت  ںیمکمل کر •
  لیتعم ینامے ک  تیہدا سےیا ینگہداشت کنندگان سے کسصحت کے  ی") کو اور اپنے بچے ک تیوص

 ۔ںیتوقع کر  یکرنے ک
 ۔یکے مناسب انتظام ک فی تکل یاپنے بچے ک ںیتوقع رکھ •
 ۔ںیمسائل م ینگہداشت کے متعلق اخالق یاپنے بچے ک ںیشرکت کر •
 یطبکہ   ےیجاننے کے ل ہیاور  ے،یکا، کالز مالنے اور وصول کرنے کے ل  فونی لیڻ ںیاستعمال کر •

 جائے گا۔ ایک الیرکاوڻوں کے متعلق آپ کے ساتھ تبادلہ خ یبھ یکوئ یآنے وال شی بنا پر پ یوجوہات ک
 تک۔ کارڈزی ر یکے اندر اپنے بچے کے طب  ےیوقت کے معقول دوران ںیحاصل کر یرسائ •
نمائندے اور اپنے بچے کے معالج کو اپنے بچے کے  ایرکن  یکے خاندان یمرض یمطلع اپن ںیکروائ •

 اخلے کے متعلق۔د
آپ کے بچے   ںیعالج اپنے بچے کا آرام اور عزت کے ساتھ اگر وه بستر مرگ پر ہے۔ اس م ںیکروائ •

آپ کے بچے    ،یہوں اور آپ ک ںیکے درد کا نظم کرنا، ان عالمات کا عالج کرنا جو عالج کے ردعمل م
 شامل ہوتا ہے۔  کو پہچاننا اتیضرور یاور سوگ ک ی روحان ،یثقافت یاور خاندان ک

 سے پاک ہو۔ یبدسلوک ایجانے   ےیطرف سے ہراساں ک یک ینگہداشت جو کس یسیا ںیوصول کر •
 ہے۔ ںی طور پر ضرورت نہ یطب یبندشوں سے جن ک یطب ای یآزاد اپنے بچے کو اُن طبع ںیکروائ •
 یگامہن  یسے ماسوائے کس یتنہائ ایبندشوں  ےیکے ل میتنظ  یک ےیآزاد اپنے بچے کو رو  ںیکروائ •

 صورت حال کے۔
 نگہداشت۔ ںی محفوظ ماحول م ںیوصول کر •



 ای ،یمعذور الن،یم  یشناخت، جنس یجنس، مذہب، صنف ت،ینسل، رنگ، قوم ںیخود سے برتاؤ کروائ  •
 پس منظر سے قطع نظر مروت اور عزت کے ساتھ۔  یمیتعل ای یمعاش ،یثقافت

نگہداشت اور عالج پر  یجو آپ کے بچے ک کو نےیحصہ ل ںیم  کٹیپراج یقیتحق سےیا یکس ںیرد کر •
 اثرانداز ہو۔

 ۔ںیدرج کروانے اور رائے وصول کرنے م تینشکایآزاد رہ •
 مدد ںیخدمات سے رابطے م یحاصل ضرورت کے وقت حفاظت ںیکر •

 آپ کو حق حاصل ہے کہ:  ض،یبطور مر

 ۔ںیموجود ہ وںیکپر  ہاںیدرکار ہو کہ آپ  ےیسمجھنے کے ل ہیجائے وه سب کچھ جو  ایآپ کو بتا •
 محسوس ہو گا۔  سایک یواقع ہیجائے گا اور  ایک ا یک یجائے کہ واقع ایآپ کو بتا •
آنے والے   ںیخدشات کے سمجھ م  ایسواالت  یبھ یعالج کے متعلق آپ کے کس ںیجائ  ئےیآپ کو د •

 جوابات۔
اور آپ کے   ںیاور محسوس کرتے ہ سوچتے ایآپ ک ںیکو کہ اپنے عالج کے بارے م یہر کس ںیآپ بتائ •

 ہے۔  یگئ یک یمنصوبہ بند ایک ےیل
 ںیسن یوه آپ ک ںیبھال کر رہے ہ کھید یتو جو لوگ آپ ک ںیہوتے ہ ںیم فیکہ جب آپ تکل ںیجان رکھ •

 گے۔ ںیمدد د ںیگے اور آپ کو بہتر محسوس کرنے م
 ۔ںیاوقات اور جگہ ےیکے ل کھنےیاور س لنےیحاصل کھ ںیکر •
  یضرورت ہوت یآپ کا جسم چھونے ک ںیجانب سے واضح طور پر جنہ یجائے اُن لوگوں ک ایبتاآپ کو  •

 گے۔ ںیطور پر کر یسے اور نج ینرم ہیگے اور وه  ںیکر  ایہے، کہ وه ک
 ۔ںیآپ چاہ ری د یممکن ہو، جتن یاپنے خاندان کو اپنے ساتھ، جب بھ ںیرکھ •
 ہے۔  یبھال کرن کھید یاپن سےیککہ گھر جانے پر آپ نے  ںیجاننے م  ہیمدد  ںیپائ •
جو آپ کو ناپسند   ںیکہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بارے م  ںیبتا د ای ده،یخفا، آبد ںیہو جائ •

 ہے۔
وقت اس اجازت سے دستبردار  یبھ یکس نی۔ والد ںیاجازت د  نیسے جن کو والد وںیان مالقات ںیاستقبال کر •

 ۔ںیانکار کر سکتے ہ ای ںیہو سکتے ہ

 ہے کہ:  یعائد ہوت یکے، آپ پر ذمہ دار نی اور والد ضوںی بطور مر

 سمجھ نہ آئے۔  یجا رہا ہے اس ک ایجب آپ کو نگہداشت کے متعلق جو بتا ںیسواالت پوچھ •
 درست اور مکمل معلومات۔ ںیصحت سے متعلق معامالت کے بارے م یک ضیمر ںیفراہم کر •
 باہم متفقہ ہے۔  نی کے ماب  میڻ  ینگہداشت ک یطب یاور آپ ک جو آپ کے ںیکر ی رویپ یعالج کے منصوبے ک •
 ۔ںیتوقع رکھتے ہ  ایاپنے ڈاکڻر سے کہ درد اور درد سے نمڻنے کے متعلق آپ ک ںیبات کر •
 کے ساتھ۔  ضوںیمر گرید ںیبامروت رہ  •
 ۔یہسپتال کے قواعد و ضوابط ک ںیکر یرویپ •
 وںیل یمتوقع تبد ریغ ںیم  عتی طب یک ضیخطرات اور مر جانے والے ےیمحسوس ک ںینگہداشت م ںیاطالع د •

 ۔یک

 : ںی کہ ان سے بات کر   ںی کرتے ہ  یحوصلہ افزائ   یآپ ک ہم

 کے نرس اور معالج سے۔ /یاپنے بچے ک •



 سے۔ کڻری ڈائر ای جرینرسنگ من •
 پر مہمانوں سے تعلقات کے نمائندوں سے۔ 214-456-2273 (Care Line)الئن  ئریک •
 )۔ںیپر کال کر 7000-456-214اختتام ہفتہ کے اوقات کے دوران،  ایسپروائزر سے (شام نرسنگ  •

تو آپ   ،یتھ یگئ یک ںینہ یپاسدار یآپ کے حقوق ک ضی کہ بطور مر ںیآپ کے اہِل خانہ محسوس کرتے ہ  ایاگر آپ 
جواب حاصل   یریاور تحر درج کروانے کا تیسے شکا یڻی کم یک ےیکے تصف اتیشکا یک Children’s Healthکو 

 درج کروانے کا حق حاصل ہے۔  تیکو شکا  یجنسیا  یدرج کس ںیم لیذ ایکرنے کا 

توجہ   ایجا رہا ہے  ایک ںیجانب سے  آپ کے مسائل کو حل نہ یک Children’s Healthکہ  ںیاگر آپ محسوس کرتے ہ 
 : ںیہے، تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہ یجا رہ ید ںینہ

The Joint Commission Office of Quality and Patient Safety 
One Renaissance Boulevard 

Oakbrook Terrace, Illinois 60181 
rgpatientsafetyreport@jointcommission.o 

 

Health Facility Compliance Group 
(MC 1979) 

Texas Department of State Health Services 
P.O. Box 149347 

Austin, Texas 78714 
hfc.complaints@dshs.state.tx.us 

1-888-973-0022 Complaint Hotline 
 کس یف  1-512-834-6653
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