
Các phản hồi và khiếu nại của quý vị 
ECCQ trân trọng tất cả các phản hồi và khiếu nại từ 
khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng tất cả 
các phản hồi sẽ giúp cải thiện dịch vụ của chúng tôi. 
Các khiếu nại của quý vị sẽ được bảo mật và hồi đáp 
nhanh chóng.
Quý vị có thể viết bằng ngôn ngữ của quý vị và có 
thể nhờ người để đại diện hoặc hỗ trợ quý vị. Quý vị 
có thể cung cấp phản hồi và khiếu nại bằng những 
cách sau:

• Đơn thư: quý vị có thể viết và gởi đến ECCQ 
tại hộp thư số 5916, West End, QLD 4101 hoặc 
gởi thư điện tử đến địa chỉ email health@eccq.
com.au hoặc admin@eccq.com.au 

• Gặp trực tiếp: quý vị có thể nói chuyện trực 
tiếp với bất cứ nhân viên nào của ECCQ. 
Địa chỉ văn phòng của chúng tôi là số 261 
Boundary Street, West End, QLD 4101.

• Điện thoại: quý vị có thể nói chuyện với bất 
kỳ nhân viên nào của ECCQ qua số điện thoại 
3255 1540 nối máy đến số 213.

ECCQ sẽ giải quyết khiếu nại của quý 
vị như thế nào?
Chúng tôi sẽ ghi nhận khiếu nại của quý vị bằng biên 
lai trong vòng 72 giờ và sẽ cung cấp khoảng thời 
gian để giải quyết khiếu nại. Theo sát cuộc điều tra 
sau đó, một phản hồi chính thức sẽ được gởi đến quý 
vị trong vòng 10 ngày. Quý vị sẽ được tư vấn một 
cách tổng quát bởi ECCQ để xác định quý vị muốn 
giải quyết khiếu nại như thế nào, và kết quả quý vị 
mong muốn là gì mà không cần chuyển vấn đề xa 
hơn nữa đến một bên thứ ba. Giải pháp cho khiếu nại 
sẽ được xử lý một cách bảo mật và công bằng.
Nếu quý vị đã khiếu nại và không hài lòng với kết quả 
giải quyết, quý vị có thể liên lạc với Giám đốc điều 
hành của ECCQ tại số điện thoại 3844 9166.

Giờ mở cửa văn phòng
Văn phòng chúng tôi mở cửa từ 9:00 sáng đến 5:00 
chiều các ngày trong tuần. Tuy nhiên, nhân viên 
chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ hỗ trợ miễn 
phí đến quý vị kể cả cuối tuần lẫn ngoài giờ nếu cần. 
Vui lòng hỏi nếu cần.
Để có thêm thông tin, vui lòng liên lạc nhân viên 
chúng tôi tại số điện thoại 3255 1540. Nếu quý vị 
cần sự giúp đỡ từ các tổ chức khác, chúng tôi cũng 
sẽ giới thiệu quý vị đến các dịch vụ phù hợp và 
miễn phí.
Hoặc quý vị có thể liên hệ nhân viên nói Tiếng 
Việt tại:
Điện thoại: 0481 858 151 hoặc 3844 3122
Email: vietnamese@eccq.com.au

Chương Trình Viêm Gan, 
HIV/AIDS & Sức Khỏe Tình Dục 
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Về Hội Đồng Các Sắc Tộc Tiểu Bang 
Queensland (Ethnic Community 
Council of Queensland_ECCQ) và 
chương trình của chúng tôi.
ECCQ đã và đang làm việc trực tiếp với nhiều cộng 
đồng ở Queensland từ năm 1976. Chúng tôi tập trung 
vào hỗ trợ và giúp đỡ các nhu cầu, các mối quan tâm 
cũng như hỗ trợ các đóng góp của các cộng đồng đa 
văn hóa và đa ngôn ngữ.
Chương trình Viêm gan, HIV/AIDS và Sức khỏe tình dục 
được tài trợ bởi Bộ Y tế Queensland để cung cấp các 
thông tin, hội thảo và các hỗ trợ liên quan về các vấn đề 
sức khỏe trên đến người di cư và người tầm trú.

Dịch vụ của chúng tôi
Chương trình chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:
• Các thông tin, hội thảo và tài liệu miễn phí về viêm 

gan, HIV/AIDS và sức khỏe tình dục bằng các ngôn 
ngữ khác nhau đến các cá nhân, gia đình và tập thể

• Hỗ trợ miễn phí đến những người đang sống với 
viêm gan siêu vi B hoặc C và gia đình của họ

• Cung cấp miễn phí xét nghiệm Fibroscan để kiểm 
tra tổn thương gan như sẹo gan và xơ gan

Các dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn miễn phí cho 
người di cư và người tầm trú, kể cả những người có 
thị thực (visa) tạm thời đang sống ở Queensland, các 
dịch vụ hỗ trợ sẽ không bị ảnh hưởng bởi tình trạng 
thị thực của khách hàng. Khách hàng của chúng tôi 
được khuyến khích tham gia vào các quyết định về các 
dịch vụ cung cấp cho họ.  
Là khách hàng của chúng tôi, quý vị có thể chọn:
• Khi nào và ở đâu quý vị muốn chúng tôi cung cấp 

dịch vụ
• Cách nhận dịch vụ như thế nào: gặp mặt trực tiếp 

(chỉ dành cho người ở Đông Nam Queensland) hoặc 
qua điện thoại (bất cứ ở đâu tại Queensland) hoặc 
qua các hình thức giao tiếp khác như thư điện tử

• Nhân viên nữ hoặc nam (nếu có thể)
• Nhân viên từ cộng đồng sắc tộc của quý vị (nếu có 

thể) hoặc từ sắc tộc khác
Quý vị sẽ nhận được những dịch vụ sức khỏe cần thiết 
phù hợp với văn hóa và ngôn ngữ của quý vị. 
Chúng tôi sẽ:
• Đối xử bình đẳng giữa mọi khách hàng
• Tôn trọng mọi người, không phân biệt văn hóa và 

niềm tin tôn giáo

• Trung thực và không thiên vị
• Luôn giữ bí mật thông tin của quý vị
• Cung cấp các dịch vụ đúng lúc
• Đáp ứng các nhu cầu của quý vị
• Linh hoạt và uy tín trong việc cung cấp dịch vụ
• Bảo vệ và hành động cho lợi ích tốt nhất của quý vị
• Luôn cập nhập kỹ năng và kiến thức
Nhân lực của chương trình chúng tôi bao gồm một 
người quản lý chương trình, một nhân viên về theo 
dõi và điều trị bệnh cho cộng đồng và các nhân viên 
sức khỏe cộng đồng với các nền tảng ngôn ngữ và văn 
hóa khác nhau. Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp dịch 
vụ tới quý vị bằng chính nhân viên có văn hóa và ngôn 
ngữ tương đồng với quý vị. Hoặc thay vào đó, chúng 
tôi cũng có thể cung cấp dịch vụ thông dịch ngôn ngữ 
miễn phí cho quý vị nếu chúng tôi không có nhân viên 
có cùng văn hóa và ngôn ngữ với quý vị. 

Ai có thể nhận dịch vụ miễn phí.
Mọi người có nền tảng đa văn hóa và đa ngôn ngữ 
đang sống với viêm gan B hoặc C (hoặc cả 2) ở 
Queensland đều có thể tiếp cận dịch vụ của chúng tôi.

Quyền lợi và nghĩa vụ của quý vị
Tất cả các khách hàng của chúng tôi đều có 
quyền để:
• Được đối xử với sự tôn trọng, không liên quan đến 

tuổi, giới tính, tôn giáo, thiên hướng tình dục hoặc 
văn hóa

• Được hỏi câu hỏi bất cứ lúc nào
• Rút lại cam kết chia sẻ thông tin bất cứ lúc nào
• Tự do thể hiện bản thân
• Được nhận các dịch vụ trong môi trường an toàn và 

bảo mật
• Được nhận dịch vụ phù hợp với văn hóa của mình
• Có thể từ chối hoặc ngưng nhận dịch vụ bất cứ lúc nào
• Tự do cung cấp các phản hồi về dịch vụ, kể cả mặt tốt 

hoặc xấu
• Tự do khiếu nại mà không lo về bất cứ sự trả thù nào 
• Được bảo mật thông tin cá nhân một cách tuyệt đối
• Tham gia vào việc xây dựng các quyết định về cung 

cấp dịch vụ đến quý vị và gia đình quý vị  
Chúng tôi mong quý vị:
• Đối xử một cách tôn trọng với nhân viên và tình 

nguyện viên của chúng tôi

• Tích cực tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ đến 
quý vị và gia đình quý vị

• Trao đổi với nhân viên của chúng tôi đúng giờ khi cần
• Bảo đảm nhân viên và tình nguyện viên của chúng tôi 

an toàn nếu dịch vụ được cung cấp tại nhà quý vị

Quyền riêng tư và bảo mật thông tin 
khách hàng. 
Tất cả nhân viên, tình nguyện viên và sinh viên đều 
tuân thủ các quy tắc về quyền riêng tư và bảo mật 
thông tin khách hàng của cơ quan chúng tôi:
• Thông tin cá nhân của quý vị được bảo vệ và giữ ở 

nơi an toàn bao gồm ngăn kéo có khóa hoặc máy 
tính được bảo vệ bởi mật mã

• Tên của quý vị và bất cứ thông tin cá nhân nào liên 
quan đến quý vị sẽ không được tiết lộ trừ khi quý 
vị cho phép

• Quý vị có quyền tiếp cận thông tin lưu trữ của quý 
vị khi quý vị yêu cầu

• Quý vị có thể yêu cầu gặp mặt tại nơi quý vị cảm 
thấy là thỏa mái và an toàn, có thể tại nhà của quý 
vị hoặc tại nơi công cộng hoặc tại văn phòng của 
chúng tôi

Sự đồng ý
Chúng tôi có thể hỏi sự cho phép của quý vị để thu 
thập thông tin về quý vị để cung cấp dịch vụ tốt hơn. 
Ví dụ như: tên quý vị, tuổi, ngôn ngữ, số điện thoại, 
mã số bưu điện, số con, tình trạng quan hệ của quý vị 
và các thông tin liên quan đến sức khỏe. 
Tuy nhiên, nếu quý vị không cảm thấy thỏa mái để 
cung cấp bất kỳ thông tin nào được hỏi, quý vị có thể 
từ chối cung cấp. 
Thông tin của quý vị sẽ lưu trữ một cách an toàn để 
bảo mật và sẽ bị tiêu hủy theo yêu cầu luật định hoặc/
và theo các hướng dẫn. 
Thông tin của quý vị có thể được tiếp cận bởi nhân 
viên cung cấp dịch vụ trực tiếp đến quý vị và người 
quản lý chương trình. Nó có thể được tiếp cận bởi các 
nhân viên khác hoặc các dịch vụ liên quan nhưng chỉ 
khi quý vị cho phép.
Nếu quý vị dưới 18 tuổi, sự đồng ý phải được cung 
cấp bởi cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp. Nếu 
quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng trao đổi với các 
nhân viên liên quan hoặc người quản lý của chương 
trình vào bất cứ lúc nào.


