
 حقوق و مسوئلیت 
مراجعین های 

حقوق مراجعین

به حیث یک مراجعه کننده، مشا حق دارید که:

بدون تبعیض به خدمات دسرتسی داشته باشید  •

با احرتام و عزت با مشا رفتار شود (این رفتار اعضای خانواده و مراقبت کنندگان مشا را نیز دربر می گیرد)  •

در مورد خدمات موجود به مشا معلومات داده شود و در تصمیم گیری درباره خدمتی که دریافت می کنید هسم بگیرید  •

آگاهانه رضایت بدهید  •

خدماتی را دریافت کنید که با رضورت ها و اهداف هببودیابی تان مطابق باشد  •

خدمات را در یک حمیط حمفوظ و دوستانه دریافت کنید  •

خدمات توسط کارمندانی با ماهر به مشا ارائه شود  •

از در یافت خدمات امتناع ورزید (بدون این که این کار دسرتسی مشا را به خدمات در آینده مورد تبعیض قرار دهد)  •

به ریکارد و پروندۀ خود دسرتسی پیدا کنید  •

رازداری و حریم خصوصی مشا حفظ شود، به استثنای مواردی که امنیت مشا یا امنیت خشص دیگری در معرض خطر باشد یا جایی که   •
Foundation House از نظر قانونی موظف به افشای معلومات باشد

در مورد خدماتی که دریافت می کنید نظر ارائه دهید و هرگونه شکایت مشا رسیع و عادالنه بررسی شود بدون این که شکایت مشا   •
دسرتسی مشا به خدمات را مورد تبعیض قرار دهد

در صورت رضورت ترمجان واجد رشایط برای مشا گرفته شود(در صورت امکان از جنس مورد نظر مشا)  •

مسوئلیت های مراجعین

به حیث یک مراجعه کننده مشا مسوئلیت دارید که:

معلومات الزم را به کارکنان Foundation House بدهید تا آهنا را قادر سازد که مراقبت و مشوره مناسب را به مشا ارائه دهند.  •

با کارکنان Foundation House با احرتام رفتار کنید  •

به حقوق سایر مراجعین، از مجله حق رازداری و حفظ حریم خصوصی آهنا، احرتام بگذارید  •

هنگام بازدید از حمل Foundation House، با سایر بازدید کنندگان با احرتام رفتار کنید  •

هنگامی که حتت تأثیر الکول یا دواهای غیرجماز (مواد خمدر) هستید در وعده های مالقات تان رشکت نکنید  •

به وعده های مالقات تان حارض شوید یا اگر قادر نیستید که در یک وعدۀ مالقات حارض شوید به Foundation House اطالع بدهید  •

به حصت، ایمنی و رفاه خود و دیگران احرتام بگذارید  •

Foundation House (خانه بنیاد) حقوق و مسوئلیت های مراجعین را ترویج و محایت می کند.

مراجعین افرادی هستند که خدماتی مانند مشاوره و درمان های تکمیلی را دریافت می کنند، یا در برنامه های 

گروهی Foundation House رشکت می کنند.



حل شکایات

مشا می توانید در مورد خدماتی که از Foundation House دریافت می کنید شکایت کنید بدون این که شکایت مشا دسرتسی   •
بیشرت به خدمات ما را متوقف کند.

مشا می توانید به صورت حضوری، از طریق تلفون، یا به صورت کتبی شکایت کنید.  

در صورت نیاز به ترمجان، از کارمند Foundation House که با او حصبت می کنید، خبواهید تا یک ترمجان را برای مشا    
ترتیب دهد.

مشا می توانید به معلومات بیشرت در مورد شکایت کردن در www.foundationhouse.org.au دسرتسی پیدا کنید، یا از   
کارمندان سوال کنید.

منرصف شدن از دریافت خدمات

مشا می توانید انتخاب کنید که خدمات دریافتی از Foundation House را متوقف کنید، یا هر زمانی که خواسته باشید رشکت در 
فعالیهتای Foundation House را متوقف کنید. با وجود آن مشا می توانید در آینده خدمات دریافت کنید یا در فعالیت ها رشکت 

کنید.

Foundation House می تواند در وضعیت های خاص مانند اگر کارکنان را هتدید یا زمخی سازید یا معیارهای واجد رشایط بودن ما 
را برآورده نسازید از ارائۀ خدمات به مشا رصف نظر کند. در صورتی که مناسب باشد، ابتدا در مورد انرصاف از ارائۀ خدمات، با مشا حصبت 

خواهیم کرد.

حریم خصوصی و رازداری

مشا حق دارید حریم خصوصی داشته باشید.  •

قوانینی وجود دارد که از معلومات خصوصی مشا حمافظت می کند.  •

در موارد نادر، قوانین ممکن است تقاضا کند که معلومات خصوصی مشا به دیگران فاش شود.  •

برای معلومات بیشرت در مورد حقوق حریم خصوصی معلومات تان، لطفًا به جزوۀ معلومات مشا: این خصوصی است، مراجعه کنید.  •

مصارف

خدمات Foundation House (به مشول ترمجان های حرفه ای در صورت لزوم) برای مراجعین جمانی می باشد.

جزئیات متاس

BRUNSWICK (دفرت مرکزی)
4 Gardiner Street 

Brunswick, VIC 3056

تلفون: 8900 9389 03

info@foundationhouse.org.au :ایمیل
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