
လူနာ အခွင ့်အရ ေးမ ာေးနငှ ့် တာဝန့်ဝတတ  ာေးမ ာေး 
Children’s Health℠ သည ်ထထောက်ထောားည ောတောကော ထ ားစောားသမှုရ ှိသည အ်ပြင် ဂုဏ်သှိကခောရ ှိပြ ား 

သက်ထတောင ်သကသ်ောရ ှိသည ြုံ်စံပြင  ်ထ ောင်ရွကထ်ြားသည  ်ထစောင ်ထရ ောကမ်ှုကှိ ု က်ခရံရ ှိရန်  ူနောတစ်ဦားစ ၏ 

အခွင ်အထရားမ ောားကှိ ုအတညပ်ြြု က်ခြံါသည။် 

 

မိဘမ ာေးအရနဖြင ့်၊ သင့် လုပ့်ပုိင့်ခွင ့်မှာ- 

• သင ်ကထ ား၏ ထ ားဘက ်ှိုင်ရော ထစောင ထ်ရ ောကက်သုမှုန  င  ်ြတ်သက်၍  ံုားပြတ်ခ က်မ ောားတွင ်

တက်တက်ကကကက ပါဝင့်ရ ာင့် ွက့် န့်။ 

• Children’s Health  ုြ်ထ ောငန်ှိငု်မှုအတငွ်ားရ ှိထသော ဝန်ထ ောင်မှု၊ ၎င်ား၏ ထ ကညောထောားထသော ရညမ် န်ားခ က်န  င ် 

ဥြထေအတွက် က ှိြုားထ ကောင်ား  ထ  ော်ထသော ထတောင်ား ှိုမှုအထြေါ် က ှိြုားထ ကောင်ား  ထ  ော်ထသော 

တံု  ပြန်မှုအောား ရမ ာ့်လင ့် န့်။ 

• သင ်ကထ ားအတကွ ်ထစောင ်ရ ောက်ထြားထသော သမောားထတောမ် ောား၊ သူနောပြြုမ ောားန  င ် အပခောား က န်ားမောထရားထစောင ထ်ရ ောကမ်ှု 

ထ ောင်ရွက်ထြားသူမ ောား၏ အမညမ် ောားကှိ ုသရိှိ န့်။ 

• ဥြထေ ကန  ်သတ်ခ က်မ ောားအတွငာ်း သင က်ထ ား၏ ထစောင ထ်ရ ောက်မှုန  င ် သက် ှိုငထ်သော  က်သွယ်မှုမ ောားန  င  ်

မ တ်တမ်ားအောား ံာုး၏   ှိြုျှို့ ဝ က်ထရားန င  ်အတွင်ားထရား က် မံှုအောားထနိ့်ေးသမိ့်ေး န့်။ 

• ြ ောားနောမှု၊ ကုသမှုန  င ် ပြန် ညသ်က်သော ောနှိငု်ထခ ်  ်အ ောားအ ောမ ောားန  င ် ြတ်သက၍် သမောားထတော်ထမံ  စောပြင ် 

သှို  မဟုတ ်သင်နောား ညထ်သော ဘောသောစကောားပြင  ်အသရိပေးမှု ရိှ န့်။ 

• ရညရွ်ယ်ထောားသည  ်ကုသမှုအောား ံာုးအတကွ် သထဘောတညူ ခ က်ထြားရန် သှို  မဟုတ ်ပငင်ား ှိုရန်အ ှို  င ော 

သင် ှိုအြ်သထ ောက် အခ ကအ် ကမ် ောားမ ောား လက့်ခံ ရိှ န့်။ 

• သင ်ကထ ား၏ က န်ားမောထရားထစောင ထ်ရ ောက်မှုန  င ် ြတ်သက်၍ ကျွန်ြ်ုတှို   ကထ ား၏ ရောဝန်န င  ်တှိုင်ြငပ်ြ ား 

 ံုားပြတ်ခ က်မ ောား ဖပြုလုပ့် န့်။ ၎င်ားတှို  တငွ ်ဥြထေအရ ခွင ်ပြြုထောားသည အ်တှိငု်ား သင ်ကထ ားအတွက ်

ထ ားဘက် ှိုင်ရော ထစောင ်ထရ ောကမ်ှု  က်ခရံန် သှို  မဟုတ ်ပငင်ား ှိုရန်န  င  ်အ ှိုြါ ပငင်ား ှိုမှု၏ ထ ားဘက် ှိုငရ်ော 

ထနောက် က်တွွဲမ ောားအထ ကောငာ်း အသှိထြားပခငာ်းခံရရန် အခွင် အထရားမ ောားြါဝငြ်ါသည။် 

• ဥြထေအရခွင် ပြြုထောားပြ ား  မ်ားညွှန်မှုတစ်စုံတစ်ရောကှိ ုှိုကန်ောရန် သင် ကထ ား၏ 

က န်ားမောထရားထစောင် ထရ ောက်မှုြံ ြှိုားထြားသူမ ောားအောား ထမ ော်မ န်ားထောားသည် အတှိုငာ်း သင် ကထ ားအတကွ ်

ကကှိြုတင် မ်ားညွှန်ခ က ်(ဥြမော၊ “အသက်ရ ှိထနစဉ်ထရားသောားထောားထသော ထသတမ်ားစော”) 

ကှိ ုပပ ေးရဖမာက့်ရအာင့်လုပ့်ရ ာင့် န့်။ 

• သင် ကထ ား၏နောက ငမ်ှုအတကွ ်သင် ထ  ော်ထကောင်ားမွန်ထသော စ မံထ ောငရွ်က်မှုကှိ ုရမ ာ့်လင ့် န့်။ 

• သင် ကထ ား၏ထစောင် ထရ ောက်မှုန  င် ြတသ်ကသ်ည်  က င် ဝတ် ှိုငရ်ောကှိစစရြ်မ ောားတွင ်ပါဝင့်ရ ာင့် ွက့် န့်။ 



• ြုန်ားထခေါ် ှိုမှုမ ောား ပြြု ုြ်ရန်န  င်   က်ခံရန်အပြင် သင်န င် ထ ွားထနာွးမည်  

ထ ားဘက် ှိုင်ရောအထ ကောငာ်းရင်ားမ ောားအတွက ်ကန်  သတ်ခ က်တစ်စုံတစ်ရောကှိ ုသှိရ ှိနှိငု်ထစရန်အတကွ် 

ြုန်ားကှိုအသံုေးဖပြု န့်။ 

• အက ှိြုားအထ ကောင်ား  ထ  ော်ထသော အခ ှိန်ကော အတငွ်ား သင် ကထ ား၏ 

ထ ားဘက် ှိုင်ရောမ တ်တမ်ားမ ောားကှိဝုင့်သံေုးကကည ့်ရှု န့်။ 

• သင်ထရွားခ ယ်ထောားထသော မှိသောားစုဝင်တစ်ဦား သှို  မဟုတ ်သင်ထရွားခ ယ်ထောားထသော ကှိုယ်စောား  ယတ်စ်ဦားန င်  

သင် ကထ ား၏ဝငခ်ွင် အထ ကောငာ်းကှိအုသှိထြားထောားထသော သင် ကထ ား၏သမောားထတော်တှို  ထာေးရိှ န့်။ 

• သင် ကထ ားငယ ်ထသ ုထမ ောြါားပြစ်ထနြါက သင် ကထ ားအောား သက်ထတောင် သကသ်ောရ ှိစွောန  င်  ဂုဏ်ရ ှိစွော 

ကုသမှုခံယူ န့်။ ၎င်ားတငွ် သင် ကထ ား၏နောက ငမ်ှုကှိ ုစ မံထ ောငရွ်ကပ်ခငာ်း၊ ကုသမှုကှိတုုန်  ပြန်ထသော 

ထရောဂါ ကခဏောမ ောားကှိ ုကုသပခငာ်းန  င်  သင်၊ သင် ကထ ားန င်  သင် မှိသောားစု၏ ယဉ်ထက ားမှုအရ၊ ယံု ကညမ်ှုအရန င်  

စှိတ်ြူြန်ြူအရ  ှိုအြ်ခ က်မ ောားကှိ ုအသှိအမ တပ်ြြုပခငာ်းတှို   ြါဝင်ြါသည။် 

• တစ်စုံတစ်ဦားထံမ  ထှိြါားထန ောက်ယ ကမ်ှု သှို  မဟုတ ်အနှိငု်က င် မှုကင်ားထသော ထစောင် ထရ ောကမ်ှု  ရိှ န့်။ 

• သင် ကထ ားအောား ထ ားဘက် ှိုငရ်ောအရမ ှိအုြ်ထသော ရုြ်ြှိုင်ား ှိုငရ်ော သှို  မဟုတ ်ထ ားဘက် ှိုငရ်ော 

ထှိြါားမှုမ ောားမ  ွတ်ကငာ်းထအောငထ်ာေး န့်။ 

• သင် ကထ ားအောား အထရားထြေါ်အထပခအထနမဟတု်  င် အပြြုအမူ ှိုငရ်ောစ မံထ ောငရွ်ကမ်ှုအတကွ် ထှိြါားမှုမ ောား 

သှို  မဟုတ ်သ ားသန်  ခွွဲထောားပခင်ားမ ောားမ   ွတ်ကငာ်းထအောငထ်ာေး န့်။ 

• ထစောင် ထရ ောက်မှုအောား ထဘားကင်ားထသော အပြင်အ င်တငွ်လက့်ခံ ရိှ န့်။ 

•  ူမ ှိြုား၊ အသောားအထရောင်၊ မှိခငန်ှိငု်င၊ံ  ှိင်၊ ကှိုားကယွ်မှု၊ က ောားမခွွဲပခောားမှု၊  ှိင်ြှိုငာ်း ှိုငရ်ော စှိတ်တှိမ်ားညွတ်မှု၊ 

မသန်စွမ်ားမှု၊ သှို  မဟုတ ်ယဉ်ထက ားမှု ှိုင်ရော၊ စ ားြွောားထရား ှိုင်ရော သှို  မဟုတ ်ြညောထရား ှိုင်ရော ထနောက်ခတံှို  ကှိ ု

ထည် သွင်ားပခင်ားမပြြုဘွဲ စဉ်ားစဉ်ားစောားစောားန င်  ထ ားစောားစွော က့် ခံံ  န့်။ 

• သင် ကထ ား၏ ထစောင် ထရ ောကမ်ှုန  င်  က န်ားမောထရားကှိထုှိခှိကုထ်စထသော သုထတသနြထရောဂ က်တစ်စုံတစ်ရောတငွ် 

ြါဝင်ရန်အောားဖငင့်ေး န့် န့်။ 

• တှိုင် ကောားခ ကက်ှို တင်ပြကော တုန်  ပြန်ခ က်ရယရူန်အတွကလ်တွ့်လပ့်မှုရိှ န့်။ 

•  ှိုအြ်သည် အခါ အကောအကွယထ်ြားထသောဝန်ထ ောငမ်ှုမ ောားကှိ ု က်သွယ်ပခငာ်းတငွ် အကူအည  ရိှ န့်။ 

 

လူနာမ ာေးအရနဖြင ့်၊ သင့် လုပ့်ပုိင့်ခွင ့်မှာ- 

• သင ်ဤထနရောတွင်ရ ှိထနရသည် အထ ကောင်ားရငာ်းကှိ ုနောား ညရ်န် ှိအုြ်ထသော မညသ်ည် အရောကှိမု ှို 

အသရိပေးမှု ရိှ န့်။ 

• မညသ်ည် အရောကှို  ုြ်ထ ောင်မညပ်ြစ်ထ ကောင်ားန  င်  မညသ်ှို  ခံစောားရမညပ်ြစ်ထ ကောငာ်း အတှိအက အသရိပေးမှု ရိှ န့်။ 

• ကုသမှုန  င် ြတ်သက်၍ သင်ထမားပမန်ား ှိုသညမ် ောား သှို  မဟုတ ်စှိတ်ြူြန်မှုမ ောားအတွက ်

နောား ညန်ှိငု်ထသောအထပြမ ောားကှိ ုရိှ န့်။ 



• သင်၏ကုသမှုန  င် ြတ်သက၍် သင်ထတွားထငခ်ံစောားရသညမ် ောားန  င်  သင် အတွကစ် စဉ်ထောားသညမ် ောားကှိ ု

 ူတှိုင်ားအောားရဖပာဖပ န့်။ 

• သင်နောက င်ခံစောားရသည် အခါ သင် အောားထစောင် ထရ ောကထ်ြားသူမ ောားသည ်သင်ထပြောသညက်ှိနုောားထထောငက်ော 

သင်သက်သော ောထစရန် ကူည ထြားမညပ်ြစ်ထ ကောင်ားသထိာေး န့်။ 

• ကစောားရန်န င်  ထ   ောသင်ယရူန် အခ ှိန်န  င်  ထနရောမ ောားရိှ န့်။ 

• သင်၏ခနဓောကှိုယ်ကှိ ုထှိကှိုငရ်န် ှိအုြ်သူမ ောားမ  ၎င်ားတှို   ြ်ုထ ောင်မည် အရောန င်  ၎င်ားတှို  သည ်ထှိုအရောအောား 

ညင်သောစွော   ှိြုျှို့ ဝ က်ထသောနညာ်း မ်ားပြင်   ုြ်ထ ောငမ်ညပ်ြစ်ထ ကောငာ်း အတှိအက အသရိပေးမှု ရိှ န့်။ 

• ပြစ်နှိငု်သည် အခါတှိုငာ်းတငွ် သင် နဒရ ှိသထ ောက် သင် မှိသောားစုအောား သင်န င် အတရိှူရနရေ န့်။ 

• သင်အှိမ်ပြန်သည် အခါ သင် ကှိုယသ်င ်ထစောင် ထရ ောကရ်န်နညာ်း မ်ားကှိုသှိရ ှိရန်အတကွ် အကူအည  ယ ူန့်။ 

• ရ ါသဖြေ့် န့်၊ ငိုရ ကေး န့်သှို  မဟတု ်သင် တွင်ပြစ်ြ က်ထနသည် အရောန င် ြတသ်က်၍ သင်မန စ်ထ ကောင်ား ထပြောပြရန်။ 

• မှိဘမ ောားမ သတ်မ တ်ထြားထောားသည်  ဧည် သညမ် ောားကှိ ု လက့်ခံရတွွေ့ ံု န့်။ မှိဘမ ောားသည ်

အ ှိုြါသတ်မ တ်ခ က်အောား အခ ှိန်မထရွား ရုတ်သှိမ်ား သှို  မဟုတ ်ပငငာ်းြယန်ှိငုြ်ါသည။် 

 

လူနာမ ာေးနငှ ့် မိဘမ ာေးအရနဖြင ့်၊ သင ့်တာဝန့်မှာ- 

• ထစောင် ထရ ောက်မှုန  င် ြတသ်က၍် သင် အောားထပြော ကောားထောားသည် အရောကှိ ုနောားမ ညသ်ည် အခါ 

ထမားခွန်ားမ ောားကှို ရမေးဖမန့်ေး န့်။ 

•  ူနော၏က န်ားမောထရားန င်  က်စြ်ထနထသော ကှိစစရြ်မ ောားန  င် စြ်  ဉ်ားသည်  တှိက ကော 

ပြ ားပြည် စုံထသောအခ ကအ် က်မ ောားကှိ ုထတု့်ရပေး န့်။ 

• သင်န င်  သင်၏က န်ားမောထရားထစောင် ထရ ောကမ်ှုအြွွဲျှို့  ကောားတွင ်အပြန်အ  န်သထဘောတထူောားသည်  ကုသမှုအေ အေဉ်ကိ ု

လိကု့်နာ န့်။ 

• နောက င်မှုန  င်  နောက င်မှုကှို စ မံခန်  ခွွဲမှုန  င် စြ်  ဉ်ားထသော သင်ထမ ော်မ န်ားထောားသည် အရောန င် ြတသ်က်၍ 

သင်၏ ရောဝန်န င် ေကာေးရဖပာ ို န့်။ 

• အပခောား ူနောမ ောားအတကွထ်ည ့်သွင့်ေးေဉ်ေးောေးတတ့် န့်။ 

• ထ ားရုံ၏ စညာ်းမ ဉ်ားစညာ်းကမ်ားမ ောားကှိလုိုက့်နာ န့်။ 

• ထစောင် ထရ ောက်မှုန  င် ြတသ်က၍် ထ   ောမှိထသော အနတရောယမ် ောားန  င်   ူနော၏အထပခအထနရ ှိ 

မထမ ော် င် ထသောအထပြောင်ားအ ွဲမ ောားကှိအုရကကာင့်ေးကကာေး န့်။ 

 

အ ိုပါပုဂိ္ြုလ့်နငှ ့် ရ ွေးရနေွးမှုဖပြုလုပ့် န့် တိုက့်တွန့်ေးအာေးရပေးလုိပါသည့်- 

• သင် ကထ ား၏ သူနောပြြု သှို  မဟုတ ်သမောားထတော်။ 

• ပြြုစုထစောင် ထရ ောကပ်ခင်ား မန်ထနဂ ော သှို  မဟုတ ်ေါရှိုက်တော။ 

• Care Line 214-456-2273 ရ ှိ ဧည် သည ် က်သွယ် က် ထံရားကှိယု်စောား  ယ်။ 



• ပြြုစုထစောင် ထရ ောကထ်ရား ှိုငရ်ောကက ား ကြ်ထရားမ ား (ညထနြှိုငာ်း သှို  မဟုတ ်ြှိတ်ရကန်ောရ မ ောားတွင၊် 214-456-7000ထ ံ

ြုန်ားထခေါ် ှိုြါ)။ 

 ူနောတစ်ဦားအပြစ် သင ်ရြှိုင်ခငွ ်မ ောားကှို သင ်တငွ်မရ ှိဟ ုသင် သှို  မဟုတ ်သင ်မှိသောားစုမ  ခံစောားရ  င၊် မထက နြ်ထ ကောငာ်း 

အမှုတွွဲခွင ်ရ ှိပြ ား Children’s Health ၏ မထက နြ်ခ က် ထပြရ င်ားထရား ထကော်မတ ထမံ  စောပြင ်ထရားထောားထသော ပ်ထြရ ငာ်းခ က်ကှိ ု

 က်ခံရယူခွင ရ် ှိသည ်သှို  မဟုတ ်ထအောကြ်ါ ထအဂ င်စ တစ်ခခုုပြင ် မထက နြ်ခ က်ကှိ ုအမှုတွွဲြွင ြ်ှိုငခ်ွင် ရ ှိသည။် 

 

သင ်ပြဿနောမ ောားကှို Children’s Health မ  ထပြရ င်ားထောားပခင်ား သှို  မဟုတ ်ရ င်ား င်ားထြားထောားပခင်ားမရ ှိဟု ခံစောားရြါက၊ 

 က်သွယ်ရန်- 

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 

စောတှိုက်ြုံား 149347 

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

1-888-973-0022 မထက နြ်ခ က် ှိငု်ရော ထဟော  ှိငု်ား 

1-512-834-6653 ြက်စ် 
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