
बिरामीका अबिकार र बिमे्मवारीहरू 

Children’s Health℠ ल ेविचारशील, सम्मानपूर्ण, अभिमानी र सवुिधाजनक व्यिहारमा वितरर् 
गररएको स्याहार प्राप्त गने अधधकारलाई पषु्टि गर्ण । 

बिुा-आमा, अभििािक िा Children’s Health मा बबरामीको अधधकृत प्रतततनधध िएको हुनाले, 
तपाईंले आफ्ना अधधकारहरू र ती अधधकारहरूसँग सम्बष्धधत अस्पतालका नीततहरू बारे जानकारी 
प्राप्त गने अधधकार र्। 

बुवा-आमा भएकोले, तपाईंसँग निम्ि अधिकार छ: 

• आफ्नो बच्चाको धचककत्सा स्याहार बारे तनर्णयहरूमा सकिय रूपमासहिागी हुने। 
• Children’s Health, यसको सरुु गररएको अभियान र कानूनभित्र सेिाको लाधग कुन ैपतन 

तकण शील अनरुोधमा तकण शील प्रततकियाअपेक्षा गनुणहोस।् 
• आफ्नो बच्चाको लाधग स्याहार प्रदन गने धचककत्सक, नसण र अधय स्िास््य स्याहार 

प्रदायकहरूका नामहरूजाधनहुोस।् 
• कानूनको सीमाहरूभित्र आफ्नो बच्चाको स्याहारसँग सम्बष्धधत सब ैसञ्चार र 

रेकर्णहरूमा गोपनीयता र गोप्यता उपचारकायम राख्ने। 
• तधदरुुस्त हुने बारे रोग, उचार र आशाहरू बारे शब्दमा िा तपाईंले बझु्ने िाषामा 

धचककत्सकद्िाराबताइने। 

• कुन ैपतन उद्देभशत उपचारको लाधग सहमतत ददन िा अस्िीकार गनणको लाधग 
तपाईंलाई आिश्यक पने जतत जानकारीप्राप्त हुने। 

• आफ्नो बच्चाको स्िास््य स्याहार बारे हाम्रो बच्चाको र्ाक्िरसँग सल्लाहका साथ 
तनर्णयहरूगने। यसमा कानूनद्िारा अनमुतत ददए अनसुार तपाईंको बच्चाको लाधग 
धचककत्सा स्याहार स्िीकार िा अस्िीकार गने अधधकार र यस प्रकारका अस्िीकरर् 
बारे धचककत्सा पररर्ामहरू बारे बताइन। 

• कानूनद्िारा अनमुतत ददए अनसुार आफ्नो बच्चाको लाधग अधधिक्ता तनदेभशका 
(उदाहरर्को लाधग, “जीिन इच्र्ापत्र”)पूरा गने र आफ्नो बच्चाका स्िास््य स्याहार 
प्रदायकहरूले यस प्रकारका कुन ैपतन तनदेभशका पालना गनेर्न ्िनी अपेक्षा गनुणहोस।् 



• आफ्नो बच्चाको दखुाइको उधचत व्यिस्थापनअपेक्षा गने। 
• आफ्नो बच्चाको स्याहार बारे नतैतक समस्याहरूमासहिागी हुने। 
• कलहरू गनण र प्राप्त गनण र धचककत्सा कारर्हरूका लाधग कुन ैप्रततबधधहरू बारे 

तपाईंसँग र्लफल गररनेर्न ्िनी थाहा पाउनलाई िेभलफोनप्रयोग गनुणहोस।् 
• आफ्नो बच्चाका धचककत्सा रेकर्णहरूमा तकण शील समय अिधधभित्रपहँुच गने। 
• तपाईंको बच्चाको िनाण बारे कुन ैपाररिाररक सदस्य िा तपाईंको रोजाइको प्रतततनधध र 

तपाईमको बच्चाको धचककत्सकलाई जानकारीददने। 

• तपाईंको बच्चाको मतृ्य ुहुन लागेको र् िने आफ्नो बच्चालाई सवुिधा र सम्मानका 
साथ उपचारगने। यसमा आफ्नो बच्चाको दखुाइ व्यिस्थापन गने, उपचारमा प्रततकिया 
ददने लक्षर्हरूलाई उपचार गने र तपाईं, तपाईंको बच्चा र तपाईंको पररिारका 
साांस्कृततक, आष्त्मक शोक आिश्यकताहरू पदहचान गने। 

• कसबैाि उत्पीर्न िा दरुुपयोगबाि रदहत स्याहारप्राप्त गने। 
• आफ्नो बच्चालाई धचककत्सकीय रूपमा आिश्यक नपने शारीररक िा धचककत्सक 

िाधाहरूबाि मकु्तगने 

• आपत्कालीन अिस्था नपरेसम्म आप्नो बच्चालाई व्यिहाररक व्यिस्थापनको लाधग 
बाधा िा पथृकताबाि मकु्तगने 

• सरुक्षक्षत सेदिङमा स्याहारप्राप्त गने। 
• जातत, रङ, राष्टिय मूल, भलङ्ग, धमण, लङै्धगक पदहचान, लङै्धगक रुझान, अपाङ्गता, िा 

साांस्कृतत, आधथणक िा शकै्षक्षक पटृठिूभम बबना विचारपूर्ण र सम्मानपूर्ण रूपमाव्यिहार 
गररने। 

• तपाईंको बच्चाको स्याहार र उपचारलाई असर गने कुन पतन अधिेषर् 
पररयोजनामासहिागी हुने। 

• गनुासो पाइल गनण र प्रततकिया प्राप्त गनणस्िाधीन रहने। 
• आिश्यक पदाण सरुक्षात्मक सेिाहरूमा सम्पकण  गनणमा मद्दतपाउने 

बबरामीको रूपमा, तपाईंसँग निम्ि अधिकार छ: 

• तपाईं ककन यहाँ हुनहुुधर् िनी बझु्नलाई आिश्यक पने सब ैकुराबताइने। 



• के गररनेर् र कस्तो अनिुि हुनेर् िनी स्पटि रूपमाबताइने। 

• तपाईंसँग उपचार बारे िएका कुन ैप्रश्न िा धचधताहरूमा बझु्न सककने जिाफहरूददइने। 

• तपाईंलाई आप्नो उपचार बारे के विचार र् र कस्तो महससु गनुणहुधर् िनी सब ै
जनालाईबताउने। 

• तपाईं दखुाइमा हँुदा तपाईंलाई स्याहार गने मातनसहरूले तपाईंको कुरा सधुनेर्न ्र 
तपाईंलाई राम्रो हुन महससु गनणमा मद्दत गनेर्न ्िनीथाहा पाउने। 

• खेल्न र भसक्नलाई समय र ठाउँहरूहुने। 
• तपाईंको शरीर रु् आिश्यक पने मातनसहरूले के गनेर्न ्र उनीहरूले सो कायण नम्र र 

तनजी तररकामा गनेर्न ्िनीबताइन। 

• सम्िि िए अनसुार आफूसँग आफ्नो पररिार जतत बेला पतन सँगरैाख्ने। 
• तपाईं घर जाँदा आफ्नो बारे कसरी स्याहार गने िनी थाहा पाउनलाई मद्दतपाउने। 

• तपाईंलाई के िइरहेको कुरा बारे तपाईंलाई के मनपदैन िनी ररसाउने, रुने िा िधने। 
• बिुा-आमाले तोक्ने िेट्न आउने मातनसहरूसँग िेिघाि गने। बिुा-आमाले कुन पतन 

समय यो तनयषु्क्तलाई कफताण भलन िा अस्िीकार गनण सक्र्न।् 

बुवा-आमा र बबरामी भएकोले, तपाईंसँग निम्ि अधिकार छ: 

• तपाईंले आफूलाई स्याहार बारे बताइएको कुरा बझु्निुएन िने प्रश्नहरू  सोध्ने। 
• बबरामीको स्िास््यसँग सम्बष्धधत माभमलाहरू बारे शदु्ध र पूर्ण जानकारी प्रदान गने। 
• तपाईं र तपाईंको स्िास््य स्याहार िोलीद्िारा पारस्पररक रूपमा सहमत गररएको 

उपचार योजना पालना गने। 
• तपाईं दखुाइ र दखुाइ व्यिस्थापनको सम्बधधमा तपाईंले के अपेक्षा गनुणहुधर् िनी 

आफ्नो र्ाक्िरसँग कुरा गने। 
• अधय बबरामीहरू बारे विचारशील हुने। 
• अस्पतालका तनयम र तनयमािलीहरू पालना गने 

• स्याहार बारे बझुझएका जोझखमहरू र बबरामीको अिस्थामा अपेक्षक्षत पररितणनहरू ररपोिण  
गने। 

 



हामी तपाईंलाई निम्ि व्यक्ततहरूसँग कुरा गिन प्रोत्साहहत गछौं: 

• तपाईंको बच्चाको नसण िा धचककत्सक। 

• नभसणङ प्रबधधक िा तनदेशक। 

• स्याहार लाइन 214-456-2273 मा पाहुना सम्बधध प्रतततनधध। 

• नभसणङ सपुरीक्षक (बेलकुी िा शतनबार र आइतबारका ददन, 214-456-7000 मा कल 
गनुणहोस)्। 

यदद तपाईं िा तपाईंको पररिारले बबरामी िएको नाताले तपाईंका अधधकारहरू समथणन गररएका 
धथएनन ्िनी अनिुि गनुणियो िने, तपाईंले गनुासो फाइल गने र Grievance Resolutions 

Committee of Children’s Health बाि भलझखत प्रततकिया प्राप्त गने िा तलका एजेधसीहरू मध्ये 
कुन ैएक एजेधसीसँग गनुासो फाइल गने अधधकार र्। 

यदद तपाईंलाई आफ्ना समस्याहरू Children’s Health द्िारा समाधान िा सम्बोधन गरररहेको रै्न 
िनी अनिुि गनुणियो िने, तपाईंले यहा ँसम्पकण  गनण सक्नहुुधर्: 

The Joint Commission Office of Quality and Patient Safety 

One Renaissance Boulevard 

Oakbrook Terrace, Illinois 60181 

patientsafetyreport@jointcommission.org 

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 गनुासो हिलाइन 

1-512-834-6653 फ्याक्स 
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