வாடிக்கையாளார்
உரிமைகள் மற்றும்
ப�ொறுப்புகள்
ஃபவுண்டேஷன் ஹவ்ஸ் ,வாடிக்கையாளர்கள ின் உரிமைகளையும் ,ப�ொறுப்புகளையும்
ஆதரித்து ஊக்குவ ிக் கிறது.
ஃபவுண்டேஷன் ஹவுஸ், நீங்கள் அங்கு பண ிபுரியும் ஊழ ியர்களை அச்சுறுத்தினால�ோ
அல்லது ஏதேனும் சேதம் இழைத்தால�ோ அல்லது எங்களது தகுத ி அளவுக�ோல்களை
பூர்த்தி செய்யாவ ிட்டால�ோ உங்களது சேவையை த ிரும்ப பெறும். மேலும் சேவையை
த ிரும்பப் பெறுவது குற ித்து உங்களுடன் முதலில் கலந்துரையாடப்படும்.

வாடிக்கையாளாரின் உரிமைகள்
வாடிக்கையாளராக,உங்கள் உரிமைகள்:
•

பாகுபாடு இல்லாத சேவையைப் பெறலாம்

•	மரியாதையுடனும் கண் ணியத்துடனும் கவன ிக்கப்படுவர்கள்
ீ
(இது உங்கள் குடும்ப
உறுப்பினர்களுக்கும் கவன ிப்பாளர்களுக்கும் ப�ொருந்தும் )
•	க ிடைக்கப்படும் சேவைகள் பற்றிய தகவல்கள் மற்றும் அந்தச் சேவைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும்
வாய்ப்பு
•

ஒப்புதல் பற்றிய அற ிவ ிப்பு

•

உங்கள் மீ ட்புத் தேவைகள் மற்றும் இலக்குகளுக்கு தகுந்தவாறு சேவைகளைப் பெறலாம்

•

பாதுகாப்பான மற்றும் வரவேற்புச் சூழல ில் சேவைகளைப் பெற்றிடுங்கள்

•

தகுந்த ஊழ ியரின் மூலம் சேவைகளைப் பெற்றிடுங்கள்

•

சேவைகளை ந ிராகரிக்கலாம் (இது உங்கள் வருங்கால சேவைகளைப் பாத ிக்காது )

•

உங்கள் வாடிக்கையாளர் பத ிவுகளை அணுகலாம்

•

உங்கள் பாதுகாப்புக்காகவ�ோ மற்றொருவர் ச ிக்கல ில் இருந்தால�ோ அல்லது ஃவவுண்டேஷன்
ஹவ்ஸ் சட்டரீத ியாக தகவல்களை வெள ிப்படுத்தவேண்டும் என்ற தருணத்தைத் தவ ிர மற்ற
அனைத்து நேரங்கள ிலும் நம்பகத்தன்மை மற்றும் தன ியுரிமைப் பாதுகாப்பு.

•

நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட சேவையைப் பற்றிய கருத்துகளைப் பத ிவ ிடுவத�ோடு, உங்கள்
சேவைகளுக்கு பாத ிப்பு வராமல் உங்கள் புகார்களையும் பத ிவ ிட்டு அதை முறையாக
வ ிசாரணைக்கு க�ொண்டு செல்லலாம்

•	தேவைப்படும்போது முறையான ம�ொழ ிபெயர்ப்பாளரை அணுகலாம் ( நீங்கள் தேர்வு செய்யும்
பால ினத்தில் தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்ளவும் )

வாடிக்கையாளரின் ப�ொறுப்புகள்
வாடிக்கையாளராக உங்கள ின் ப�ொறுப்பு :
•

ஃவவுண்டேஷன் ஹவ்ஸ் ஊழ ியர்கள் தகுந்த பராமரிப்பும் ஆல�ோசனையும் வழங்க, அனைத்து
தகவல்களையும் குற ிப்பிடுங்கள்

•

ஃவவுண்டேஷன் ஹவ்ஸ் ஊழ ியர்கள ிடம் மரியாதையுடன் நடந்துக�ொள்ளவும்

•	மற்ற வாடிக்கையாளர்கள ின் உரிமைகளை மத ிக்கவும் ,இத ில் அவர்கள ின் ரகச ியத்தன்மையும்
தன ியுரிமையும் உள்ளடங்கும்
•

ஃபவுண்டேஷன் ஹவ்ஸ் வளாகத்துக்கு நீங்கள் வருகை தரும்பொழுது ,மற்ற
வாடிக்கையாளர்கள ிடம் மரியாதையான பாணிய ில் நடந்துக�ொள்ளவும்

•	மது அருந்திவ ிட்டோ அல்லது ப�ோதைப் ப�ொருளை எடுத்துக்கொண்டோ நேர்காணலுக்கு வரக்கூடாது
•

நீங்கள் குற ித்த சந்திக்கும் நேரத்தைக் கடைப்பிடிக்கவும்.சந்திக்க முடியாமல் ப�ோகும் தருணத்தில்
,ஃவவுண்டேஷன் ஹவ்ஸ் இடம் முன்னதாகவே தெரிவ ிக்கவும்

•

உங்களது மற்றும் மற்றவர்கள ின் ஆர�ோக்கியம் ,பாதுகாப்பு மற்றும் நலனுக்கு மத ிப்பள ிக்கவும்

வாடிக்கையாளார் உரிமைகள் மற்றும் ப�ொறுப்புகள்

புகார்கள ின் தீர்மானம்
•

உங்கள் சேவைகளுக்கு பாத ிப்பு ஏற்படும் என்ற பயம ின்றி,ஃபவுண்டேஷன் ஹவ்ஸ் இல்
நீங்கள் பெறும் சேவைகளைப் பற்றி புகார் செய்யலாம்

•

நீங்கள் நேரில�ோ ,த�ொலைபேச ிய ின் மூலம�ோ அல்லது கடிதத்தின் மூலம�ோ உங்கள்
புகார்களைக் தெரிவ ிக்கலாம்

•

உங்களுக்கு ம�ொழ ிபெயர்ப்பாளர் தேவைப்பட்டால் ,நீங்கள் பேச ிக்கொண்டிருக்கும் ,ஃப
வுண்டேஷன் ஹவ்ஸ் ஊழ ியரிடம்,அவருக்கான ஏற்பாடு செய்து தரச் ச�ொல் லி கேட்கலாம்

•

நீங்கள் புகார் செய்வதைப் பற்றி மேலும் தகவல்களைப் பற்றி , www.foundationhouse.org.au
என்ற இணையதளத்தில் காணலாம் அல்லது ஊழ ியர்கள ிடம் கேட்கலாம்

சேவைகளை ரத்து செய்தல்
நீங்கள் எந்த நேரத்திலும் ஃப வுண்டேஷன் ஹவ்ஸ் இடம் இருந்து பெறும்
சேவைகளையும்,ஃவவுண்டேஷன் ஹவ்ஸ் இல் நடக்கும் நடவடிக்கைகளையும்
ந ிறுத்திக்கொள்ளலாம். ஆனாலும் நீங்கள் வருங்காலச் சேவைகளையும் நடவடிக்கைகளையும்
பெற முடியும் .
ஃபவுண்டேஷன் ஹவ்ஸ் , நீங்கள் மற்ற வாடிக்கையாளரை அச்சுறுத்தினால�ோ,ஊழ ியர்களுக்கு
சேதம் இழைத்தால�ோ அல்லது நீங்கள் தகுத ி அளவுக�ோல்களை பூர்தி செய்யவ ிட்டால�ோ
உங்கள் சேவைகளை ரத்து செய்யக்கூடும்.முறையாக இருந்தால் ,முதல ில் ரத்துசெய்வதைப்
பற்றி கலந்துரையாடக்கூடும் .

தன ியுரிமை மற்றும் ரகசியத்தன்மை பாதுகாப்பு
•

உங்கள ின் தன ியுரிமை பாதுகாப்புக்கு உரிமை உண்டு

•

உங்கள் தன ிப்பட்ட தகவல்களைப் பாதுகாக்க,தகுந்த சட்டங்கள் உள்ளன.

•

அரிய சமயத்தில் , சட்டங்கள் மூலம் உங்கள் தகவல்களைப் ப ிறரிடம் பக ிர
வேண்டிய ிருக்கும்.

•உங்கள் தன ியுரிமை பாதுகாப்புககளைப் பற்றி மேலும் தகவல்களைத்
தெரிந்துக�ொள்ள துண்டுப்பிரசுரத்தை பார்க்கவும் உங்கள் தகவல்கள் : தனிப்பட்டது

கட்டணம்
ஃபவுண்டேஷன் ஹவ்ஸ் சேவைகள் (ம�ொழ ிபெயர்ப்பு வல்லுனர்கள் உள்பட)
அனைத்து சேவைகளும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இலவசம்

த�ொடர்பு வ ிவரங்கள்
BRUNSWICK (தலைமை அலுவலகம் )
4 Gardiner Street
Brunswick, VIC 3056
T: 03 9389 8900
E: info@foundationhouse.org.au

foundationhouse.org.au

