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Dari | دری

ما فقط معلومات شخصی را از شما و با آگاهی و رضایت شما
جمع آوری می کنیم.
ما:
•قبل از اینکه از شما معلومات شخصی بخواهیم توضیح
می دهیم که چه ضرورت داریم و چرا،
•از شما می خواهیم که یک فورم رضایت را برای
جمع آوری ،ذخیره و به اشتراک گذاری این معلومات
با خدمات دیگر ،اگر ضرورت پیدا کنیم ،امضاء کنید.
•معلومات شخصی شما را ،بدون رضایت شما به هیچ
کس دیگری نمی دهیم  ،مگر آنکه طبق قانون الزامی
باشد
•فقط کارکنانی که در پرونده شما مشغول به کار
هستند ،معلومات شما را می بینند
ما فقط از معلومات شخصی شما جهت کمک به مسکن شما
استفاده خواهیم کرد.
ما ممکن است دراین موارد از شما سوال کنیم:
•درآمد شما
•تعداد افراد خانواده
•وضعیت فعلی شما
از شما ممکن است معلومات حساس مانند نژاد و قومیت
شما نیز پرسیده شود.
از معلوماتی که به ما میدهید جهت کمک به شما در مورد
مسکن و بهبود خدمات ما استفاده می شود.
ما معلومات شخصی شما را ،بدون رضایت شما به هیچ کس
دیگری نمی دهیم  ،مگر آنکه طبق قانون الزامی باشد.
این خدمات ممکن است شامل این ها گردد:
•وزارت صحت و خدمات انسانی (مسکن)
•سنترلینک
•انستیتوت صحت و رفاه استرالیا
•موسسات حمایت که مشخص شده اند

 BeyondHousingبه حریم خصوصی ،کرامت و فرهنگ شما احترام می
گذارد .سازمان ما برای اطفال ایمن است و همه دفاتر برای معلولین قابل
دسترس است .خدمات ترجمانی نیز فراهم می گردد.
تمام خدمات ما مجانی است.

خدمات ذیل به ما در مورد درآمد شما ،تاریخچه مسکن وغیره
معلومات ارائه می دهد.
معلومات به صورت شفاهی و کتبی به اشتراک گذاشته خواهد شد
( BeyondHousingفراترازمسکن) جزئیات شما را به هیچ
		
وجه به شرکت های بازاریابی ارائه نخواهد کرد.
رضایت شما برای به اشتراک گذاشتن معلومات شما برای شش
ماه اعتبار دارد.
شما هروقت می توانید از رضایت خود منصرف شوید.
( BeyondHousingفراتراز مسکن) از معلومات شخصی شما
محافظت می کند.
تمام معلومات شما توسط سیستم های امن ما محافظت می شود
و کارکنان  BeyondHousingدر کاربرد و محافظت از
معلومات شخصی شما آموزش دیده اند.
شما حق دارید ببینید که چه معلوماتی ما در مورد شما داریم .
اگر مایلید که پرونده خود را ببینید از یک کارمند بخواهید .اگر
معلومات نادرست یا تاریخ گذشته باشد ،شما حق درخواست
تصحیح را دارید.
گر در مورد حریم خصوصی خود سوالی دارید ،لطفا از ما
بپرسید.
•اگر در مورد حریم خصوصی خود سوالی دارید ،لطفا
با یکی از کارکنان صحبت کنید.
•اگر فکر می کنید ما حریم خصوصی شما را نقض
کرده ایم ،تقاضای صحبت با مدیر را بکنید
•اگر از جواب ما راضی نبودید ،می توانید به رئیس
شکایت کنید .ما قصد داریم که شکایت شما را در
ظرف  30روز حل کنیم
•اگر از پاسخ ما راضی نبودید ،می توانید به کمیشنر
حفظ حریم خصوصی و معلومات در
 cpdp.vic.gov.auشکایت کنید.
		

راک تاعاس
دوشنبه تا جمعه
9am - 5pm

82 High St
Wodonga
PO Box 761, 3689
(02) 6055 9000
40 - 42 Rowan St
Wangaratta
PO Box 273, 3676
(03) 5722 8000

( BeyondHousingفراتر از مسکن)
از قانون حفظ حریم خصوصی مصوبه
) (1988و قانون حفاظت از حریم خصوصی
و معلومات مصوبۀ ) (2014متابعت می کند.
اگر در مورد حریم خصوصی معلومات
cpdp.vic.gov.au
		
بیشتر می خواهید
را ببینید .پالیسی حریم خصوصی
 BeyondHousingرا از هر دفتر آن یا از
وبسایت آن beyondhousing.org.au
بدست آورده می توانید.

54 Tallarook St
Seymour
PO Box 839, 3661
(03) 5735 2000
43B Wyndham St
Shepparton, 3630
(03) 5833 1000

برای معلومات بیشتر
وبسایت ما را ببینید

beyondhousing.org.au

ایمیل کنید

info@beyondhousing.org.au
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@beyondhousing
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