
الزبائن ومسؤوليات  حقوق 

حقوق الزبائن

كزبائن لديمك احلق يف:

الوصول إىل خدمة عىل أساس غري متيزيي  •

أن ُتعاملوا باحرتام كرامة (وهذا ميتد ليمشل أفراد األرسة ومقديم الرعاية)  •

أن تكونوا عىل اطالع باخلدمات املتوفرة وأن تسامهوا يف اختاذ القرارات بشأن اخلدمة اليت حتصلون علهيا  •

املوافقة القامئة عىل املعرفة  •

احلصول عىل خدمات ُمصّممة خصيصًا لتلبية احتياجات وأهداف تعافيمك  •

احلصول عىل اخلدمات يف بيئة آمنة وترحيبية  •

احلصول عىل اخلدمات اليت يقّدمها موظفون مؤهلون بشلك مناسب  •

رفض خدمة (من دون أن يؤدي هذا الفعل إىل اإلرضار بقدرتمك عىل الوصول إىل اخلدمات يف املستقبل)  •

الوصول إىل جسل الزبون اخلاص بمك  •

أن يمت احلفاظ عىل رسية وخصوصية معلوماتمك، باستثناء احلاالت اليت تكون فهيا سالمتمك أو سالمة خشص آخر معّرضة للخطر أو   •
عندما تكون منمظة Foundation House ُملزمة قانونيًا بالكشف عن املعلومات

تقدمي التعليقات واملالحظات حول اخلدمة اليت حتصلون علهيا والتحقيق يف أي شاكوى برسعة وبإنصاف دون اإلرضار حبصولمك   • 
عىل اخلدمات

مرتمج شفهي مؤهل عند احلاجة (حيمثا أمكن ذلك من اجلنس الذي ختتارونه)  •

مسؤوليات الزبائن

كزبائن أنمت مسؤولون عن:

تقدمي املعلومات اليت ُمتّكن موظيف منمظة Foundation House من توفري الرعاية واملشورة املناسبتني  •

معاملة موظيف منمظة Foundation House باحرتام  •

احرتام حقوق الزبائن اآلخرين، مبا يف ذلك حقوقهم يف احلفاظ عىل رسية وخصوصية معلوماهتم  •

عند زيارة مباين منمظة Foundation House، تّرصفوا بطريقة ُحمرتمة جتاه الزّوار اآلخرين  •

عدم احلضور إىل املواعيد وأنمت حتت تأثري الكحول أو املخدرات غري املرشوعة  •

امليجء إىل املواعيد، أو إبالغ منمظة Foundation House إذا كنمت غري قادرين عىل حضور أحد املواعيد  •

احرتام حصتمك وسالمتمك ورفاهيتمك وتلك اليت تعود لآلخرين  •

تدمع منمظة Foundation House حقوق ومسؤوليات الزبائن وتلزتم هبا.

الزبائن مه األخشاص الذين حيصلون عىل اخلدمات مثل االستشارات والعالجات التمكيلية، أو الذين يشاركون 

يف براجم Foundation House امجلاعية.



حّل الشاكوى

تستطيعون تقدمي شكوى حول اخلدمة اليت حتصلون علهيا من منمظة Foundation House دون اخلوف من أن تقوم شكوامك   •
مبنع حصولمك عىل املزيد من خدماتنا.

ميكنمك تقدمي شكوى إّما خشصيًا أو عرب اهلاتف أو كتابة.  •

إذا كنمت حباجة إىل مرتمج شفهي، اطلبوا من أحد موظيف منمظة Foundation House الذي تتحدثون معه ترتيب مرتمج   • 
شفهي لمك.

ميكنمك احلصول عىل املزيد من املعلومات حول تقدمي شكوى عرب www.foundationhouse.org.au أو ميكنمك سؤال   • 
أي موظف.

االنحساب من اخلدمة

ميكنمك اختاذ القرار بإيقاف حصولمك عىل اخلدمات من منمظة Foundation House، أو إيقاف املشاركة يف أنشطة منمظة 

Foundation House يف أي وقت. ال يزال بإماكنمك احلصول عىل اخلدمات أو املشاركة يف األنشطة يف املستقبل.

تستطيع منمظة Foundation House حسب اخلدمات يف حاالت معّينة، عىل سبيل املثال إذا مقمت بهتديد أو إيذاء املوظفني أو إذا 

كنمت ال تستوفوا معايري األهلية اخلاصة بنا. وحيمثا يكون مناسبًا، سوف نناقش حسب اخلدمة معمك أوالً.

اخلصوصية والرسية

لديمك احلق يف أن يمت احلفاظ عىل خصوصية معلوماتمك.  •

هناك قوانني محتي معلوماتمك اخلاصة.  •

يف احلاالت النادرة، قد تتطلب القوانني الكشف عن معلوماتمك اخلاصة لآلخرين.  •

لملزيد من املعلومات حول حقوق خصوصية معلوماتمك، ُيرىج االطالع عىل نرشة "معلوماتمك: إهنا خاصة".  •

الرسوم

إن خدمات منمظة Foundation House (مبا يف ذلك املرتمجني الشفهيني اُحملرتفني إذا لزم األمر) جمانية للزبائن.

تفاصيل االتصال

BRUNSWICK (املكتب الرئييس)
4 Gardiner Street 

Brunswick, VIC 3056

هاتف: 8900 9389 03

info@foundationhouse.org.au :بريد إلكرتوين

foundationhouse.org.au
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