
 

 

Chúng tôi là Ủy viên Đặc trách Khiếu nại về Y tế Tâm thần (MHCC). 

 

Chúng tôi là ai? 

Ủy viên Đặc trách Khiếu nại về Y tế Tâm thần (Mental Health Complaints Commissioner - MHCC) là 

cơ quan độc lập phụ trách xử lý các khiếu nại về dịch vụ y tế tâm thần công cộng của Victoria, bao 

gồm các dịch vụ được cung cấp bởi một bệnh viện công.  

 

Công việc của chúng tôi là gì? 

Nếu trong quá trình thẩm định hay điều trị sức khỏe tâm thần mà quý vị hoặc người mà quý vị 
đang chăm sóc có trải nghiệm tiêu cực, quý vị được quyền khiếu nại. Quý vị có thể trực tiếp liên 
lạc dịch vụ để khiếu nại hoặc quý vị có thể liên lạc MHCC để khiếu nại về dịch vụ này với chúng tôi. 
 

Chúng tôi có thể giúp bằng cách nào? 

Khi quý vị gọi điện thoại hay gửi email cho chúng tôi để khiếu nại một dịch vụ, một Nhân viên Giải 

quyết Khiếu nại (Resolution Officer - RO) của MHCC sẽ lắng nghe những mối lo ngại của quý vị và 

giúp quý vị hiểu về những quyền hạn của mình. Nhân viên RO sẽ thảo luận những kết quả mà quý vị 

muốn đạt được và những lựa chọn. Chúng tôi có thể trợ giúp quý vị bằng cách nêu lên những mối lo 

ngại của quý vị với dịch vụ, hoặc làm việc cùng quý vị và dịch vụ để giải quyết các mối lo ngại của quý 

vị. Nếu chúng tôi không thể giúp giải quyết mối lo ngại của quý vị, chúng tôi sẽ làm hết khả năng để 

kết nối quý vị với những người có thể giúp quý vị. Các dịch vụ của chúng tôi miễn phí, và chúng tôi có 

thể nhận khiếu nại bằng hầu hết các ngôn ngữ. Nếu quý vị bị điếc hoặc bị khiếm khuyết về nói, quý vị 

có thể nói chuyện với chúng tôi qua Dịch vụ Tiếp Âm Toàn quốc, hoặc sắp xếp một cuộc gọi qua dịch 

vụ này. Hãy nhớ, những khiếu nại có thể giúp cải thiện hệ thống y tế tâm thần của Victoria cho quý vị 

và người khác.  

 

 

 

Điện thoại: 1800 246 054 Email: help@mhcc.vic.gov.au  

Trang mạng: https://www.mhcc.vic.gov.au/ 
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