
வாடிக்கையாளார் 
உரி்ைகைள் ைற்றும் 
ப�ாறுப்புகைள் 

வாடிக்கையாளாரின் உரி்ைகைள்
வாடிக்கையாளராகை,உஙகைள் உரி்ைகைள்:

• பாகுபாடு இல்ாத சே்வ்யப் பபற்ாம் 

• ைரியா்தயுடனும் கைண்ணியத்துடனும் கைவன ிககைப்படுவரீகைள் (இது உஙகைள் குடும்ப 
உறுப்ப ணினரகைளுககும் கைவன ிப்பாளரகைளுககும் பபாருந்தும் )

• கை ி்டககைப்படும் சே்வகைள் பறற ிய தகைவலகைள் ைறறும் அந்தச் சே்வகை்ளத் சதரந்பதடுககும் 
வாய்ப்பு 

• ஒப்புதல பறற ிய அற ிவ ணிப்பு 

• உஙகைள் ைீட்புத் சத்வகைள் ைறறும் இ்ககுகைளுககு தகுந்தவாறு சே்வகை்ளப் பபற்ாம் 

• பாதுகைாப்பான ைறறும் வரசவறபுச் சூழ் ில சே்வகை்ளப் பபறற ிடுஙகைள் 

• தகுந்த ஊழ ியரின் மூ்ம் சே்வகை்ளப் பபறற ிடுஙகைள் 

• சே்வகை்ள ந ிராகைரிககை்ாம் (இது உஙகைள் வருஙகைா் சே்வகை்ளப் பாத ிககைாது )

• உஙகைள் வாடிக்கையாளர பத ிவுகை்ள அணுகை்ாம் 

• உஙகைள் பாதுகைாப்புககைாகைசவா ைறபறாருவர ே ிககை் ில இருந்தாச்ா அல்து ஃவவுணசடஷன் 
ஹவ்ஸ் ேட்டரீத ியாகை தகைவலகை்ள பவள ிப்படுத்தசவணடும் என்ற தரு்த்்தத் தவ ணிர ைறற 
அ்னத்து சநரஙகைள ிலும் நம்பகைத்தன்்ை ைறறும் தன ியுரி்ைப் பாதுகைாப்பு.

• நீஙகைள் பபறறுகபகைாணட சே்வ்யப் பறற ிய கைருத்துகை்ளப் பத ிவ ணிடுவசதாடு, உஙகைள் 
சே்வகைளுககு பாத ிப்பு வராைல உஙகைள் புகைாரகை்ளயும் பத ிவ ணிட்டு அ்த மு்றயாகை 
வ ணிோர்்ககு பகைாணடு பேல்்ாம் 

• சத்வப்படும்சபாது மு்றயான பைாழ ிபபயரப்பாள்ர அணுகை்ாம் ( நீஙகைள் சதரவு பேய்யும் 
பா் ினத்த ில சதரந்பதடுத்துகபகைாள்ளவும் )

வாடிக்கையாளரின் ப�ாறுப்புகைள் 
வாடிக்கையாளராகை உஙகைள ின் பபாறுப்பு :

• ஃவவுணசடஷன் ஹவ்ஸ் ஊழியரகைள் தகுந்த பராைரிப்பும் ஆச்ாே்னயும் வழஙகை, அ்னத்து 
தகைவலகை்ளயும் குற ிப்ப ணிடுஙகைள் 

• ஃவவுணசடஷன் ஹவ்ஸ் ஊழியரகைள ிடம் ைரியா்தயுடன் நடந்துபகைாள்ளவும் 

• ைறற வாடிக்கையாளரகைள ின் உரி்ைகை்ள ைத ிககைவும் ,இத ில அவரகைள ின் ரகைே ியத்தன்்ையும் 
தனியுரி்ையும் உள்ளடஙகும் 

• ஃபவுணசடஷன் ஹவ்ஸ் வளாகைத்துககு நீஙகைள் வரு்கை தரும்பபாழுது ,ைறற 
வாடிக்கையாளரகைள ிடம் ைரியா்தயான பா்ணிய ணில நடந்துபகைாள்ளவும் 

• ைது அருந்திவ ணிட்சடா அல்து சபா்தப் பபாரு்ள எடுத்துகபகைாணசடா சநரகைா்லுககு வரககூடாது 

• நீஙகைள் குற ித்த ேந்த ிககும் சநரத்்தக கை்டப்ப ணிடிககைவும்.ேந்த ிககை முடியாைல சபாகும் தரு்த்தில 
,ஃவவுணசடஷன் ஹவ்ஸ் இடம் முன்னதாகைசவ பதரிவணிககைவும் 

• உஙகைளது ைறறும் ைறறவரகைள ின் ஆசராககை ியம் ,பாதுகைாப்பு ைறறும் ந்னுககு ைத ிப்பள ிககைவும் 

ஃ�வுண்டேஷன் ஹவ்ஸ் ,வாடிக்கையாளர்கைள ின் உரி்ைகை்ளயும் ,ப�ாறுப்புகை்ளயும் 
ஆதரித்து ஊககுவிககை கிறது. 

ஃ�வுண்டேஷன் ஹவுஸ், நீஙகைள் அஙகு �ணிபுரியும் ஊழகியர்கை்ள அச்சுறுத்த கினா்�ா 
அல�து ஏ்தனும் ்ேதம் இ்ழத்தா்�ா அல�து எஙகைளது தகுத கி அளவு்கைாலகை்ள 
பூர்த்த கி பேயயாவ ிடடோ்�ா உஙகைளது ்ே்வ்ய த கிரும்� ப�றும். ்ைலும் ்ே்வ்ய 
த கிரும்�ப் ப�றுவது குற கித்து உஙகைளுடேன் முத�கில கை�ந்து்ையாடேப்�டும்.



புகைார்கைள ின் தரீ்ைானம் 
• உஙகைள் சே்வகைளுககு பாத ிப்பு ஏறபடும் என்ற பயை ின்ற ி,ஃபவுணசடஷன் ஹவ்ஸ் இல 

நீஙகைள் பபறும் சே்வகை்ளப் பறற ி புகைார பேய்ய்ாம் 

• நீஙகைள் சநரிச்ா ,பதா்்சபே ிய ணின் மூ்சைா அல்து கைடிதத்த ின் மூ்சைா உஙகைள் 
புகைாரகை்ளக பதரிவ ணிககை்ாம் 

• உஙகைளுககு பைாழ ிபபயரப்பாளர சத்வப்பட்டால ,நீஙகைள் சபே ிகபகைாணடிருககும் ,ஃப 
வுணசடஷன் ஹவ்ஸ் ஊழியரிடம்,அவருககைான ஏறபாடு பேய்து தரச் போல் ி சகைட்கை்ாம் 

• நீஙகைள் புகைார பேய்வ்தப் பறற ி சைலும் தகைவலகை்ளப் பறற ி , www.foundationhouse.org.au 
என்ற இ்்யதளத்த ில கைா்்ாம் அல்து ஊழியரகைள ிடம் சகைட்கை்ாம் 

்ே்வகை்ள ைத்து பேயதல 
நீஙகைள் எந்த சநரத்த ிலும் ஃப வுணசடஷன் ஹவ்ஸ் இடம் இருந்து பபறும் 
சே்வகை்ளயும்,ஃவவுணசடஷன் ஹவ்ஸ் இல நடககும் நடவடிக்கைகை்ளயும் 
ந ிறுத்த ிகபகைாள்ள்ாம். ஆனாலும் நீஙகைள் வருஙகைா்ச் சே்வகை்ளயும் நடவடிக்கைகை்ளயும் 
பபற முடியும் .

ஃபவுணசடஷன் ஹவ்ஸ் , நீஙகைள் ைறற வாடிக்கையாள்ர அச்சுறுத்த ினாச்ா,ஊழ ியரகைளுககு 
சேதம் இ்ழத்தாச்ா அல்து நீஙகைள் தகுத ி அளவுசகைாலகை்ள பூரத ி பேய்யவ ணிட்டாச்ா 
உஙகைள் சே்வகை்ள ரத்து பேய்யககூடும்.மு்றயாகை இருந்தால ,முத் ில ரத்துபேய்வ்தப் 
பறற ி கை்ந்து்ரயாடககூடும் .

தன ியுரி்ை ைற்றும் ைகைே கியத்தன்்ை �ாதுகைாப்பு 
• உஙகைள ின் தன ியுரி்ை பாதுகைாப்புககு உரி்ை உணடு

• உஙகைள் தன ிப்பட்ட தகைவலகை்ளப் பாதுகைாககை,தகுந்த ேட்டஙகைள் உள்ளன. 

• அரிய ேையத்த ில , ேட்டஙகைள் மூ்ம் உஙகைள் தகைவலகை்ளப் ப ணிறரிடம் பகை ிர 
சவணடியணிருககும். 

•உஙகைள் தன ியுரி்ை பாதுகைாப்புகைகை்ளப் பறற ி சைலும் தகைவலகை்ளத் 
பதரிந்துபகைாள்ள துணடுப்ப ணிரசுரத்்த பாரககைவும் உஙகைள் தகைவலகைள் : தனிப்பட்டது

கைடடேணம்
ஃபவுணசடஷன் ஹவ்ஸ் சே்வகைள் (பைாழ ிபபயரப்பு வலலுனரகைள் உள்பட) 
அ்னத்து சே்வகைளும் வாடிக்கையாளரகைளுககு இ்வேம் 

பதாடேர்பு வ ிவைஙகைள் 
BRUNSWICK (த்்்ை அலுவ்கைம் )

4 Gardiner Street 
Brunswick, VIC 3056
T: 03 9389 8900
E: info@foundationhouse.org.au 

 foundationhouse.org.au

வாடிக்கையாளார் உரி்ைகைள் ைற்றும் ப�ாறுப்புகைள் 

http://www.foundationhouse.org.au
https://www2.health.vic.gov.au/Api/downloadmedia/%7B7C634A93-EF36-460A-B07C-D529D6F0D086%7D
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