
األسري العنف  خدمة  ميثاق 
العنــف األســري هــو انتهــاك حقــوق اإلنســان للفــرد. لــكل فــرد حقــوق 

العنــف. مــن  حــرًا  يكــون  أن  فــي  عالميــة  إنســانية 

 Specialist Family Violence Services تقــدم   Berry Street
)خدمــات متخصصــة فــي العنــف األســري( فــي المناطــق الشــمالية مــن 
ملبــورن )Northern Specialist Family Violence Service( وفــي 
 .)Western Specialist Family Violence Servcie( المناطق الغربية

إن حــق الناجيــن مــن الضحايــا فــي األمــان هــو الغــرض األساســي مــن 
جانــب  كل  فــي  دعمــه  وســيتم  المتخصصــة  األســري  العنــف  خدمــات 

مــن ممارســاتنا. 

تدعــم خدماتنــا الناجييــن مــن ضحايــا العنــف األســري وأطفالهــم، شــاملة 
مــن  واألشــخاص  الــوالدة  عنــد  جنســهم  المحــدد  النســاء  مــن  للجميــع 
جنســيًا  والمتحوليــن  الجنســي  التوجــه  ومزدوجــي  والمثلييــن  المثليــات 
وثنائيــي الجنــس والمغايريــن والمتحيريــن والالجنســيين )+LGBTIQ( مــن 
تعمــل  كمــا  األســري.  العنــف  فــي  متخصصــة  برامــج  مجموعــة  خــالل 
بعــض مــن خدماتنــا أيضــا مــع الرجــال المحــدد جنســهم عنــد الــوالدة وهــم 
ــا العنــف  ــن أنهــم مــن ضحاي ــن تبي فــي عالقــات مــع الجنــس اآلخــر والذي

األســري ومــن مرتكبــي العنــف األســري.

نحــن نــود أن نضمــن أننــا نقــدم لــك خدمــة تلبــي احتياجاتــك الفرديــة. 
يحــدد هــذا الميثــاق إلتزامنــا نحــوك أثنــاء حصولــك علــى الدعــم والمســاعدة 
مــن Berry Street. نحــن ملتزمــون بتقديــم دعــم عالــي الجــودة لجميــع 

مســتخدمي خدماتنــا دون أي تمييــز.

إلتزامنا بالخدمة 
ستكون خدماتنا ودعمنا ومساعدتنا:

مجانية	 
شاملة للجميع ومحترمة	 
مراعية لالعتبارات الثقافية	 
مدركة لالحتياجات والظروف الفردية الخاصة بك	 
تخبرك عن حقوقك وعن الخيارات والخدمات المتاحة لك وألطفالك 	 
مدافعة عنك وعن أطفالك	 
تدعمك في اتخاذ القرارات لك وألطفالك 	 
تساعدك على التفكير حول أي مخاطر لك وألطفالك وسالمتك	 

حقوقك 
خدمــات العنــف األســري المتخصصــة Berry Street ملتزمــة بالتأكــد 
مــن أنــك تعــرف حقوقــك فــي الوقــت الــذي تتلقــى فيــه الدعــم منــا. عنــد 

الحصــول علــى خدماتنــا، لــك وألطفالــك الحــق فــي:

أن تشعر وتكون في أمان	 
أن يتم االستماع لك وتشعر أنك مسموع	 
أن يتــم التعامــل معــك بكرامــة واحتــرام فيمــا يتعلــق بهويتــك الثقافيــة، 	 

والقــدرة، والنــوع، والتوجــه الجنســي، والروحــى و أو الدين
أن يتم تزويدك بمعلومات دقيقة 	 
اتخاذ قراراتك بنفسك 	 
أن تقدم شكوى و/أو تقدم تعليقات حول الخدمة	 
أن تكون خاصة وسرية*	 

* يرجــى االطــالع علــى الفقــرة: متــى يمكــن مناقشــة المعلومــات مــع أشــخاص 
موافقتــك؟ دون  آخريــن 

العمل معًا 
جميــع خدماتنــا وبيئاتنــا هــي أماكــن خاليــة مــن العنــف. جميــع األشــخاص 
باألمــان  يشــعروا  أن  ينبغــي  وبرامجنــا  خدماتنــا  علــى  يحصلــون  الذيــن 
ويتمتعــوا بــه. Berry Street ملتزمــة بمســاعدة جميــع األشــخاص الذيــن 

ــا علــى الشــعور باألمــان واالســتماع لهــم. ــون علــى خدمتن يحصل

في الوقت الذي نعمل فيه معًا لنقدم لك المساعدة والدعم نطلب منك:

التعامل مع موظفينا ومستخدمي الخدمة اآلخرين باحترام	 
أن تزودنــا بمالحظاتــك لكــي نعــرف مــا الــذي نقــوم بــه بشــكل جيــد ومــا 	 

نحتــاج إلــى تحســينه. 

الخصوصية 
هــى   Berry Street Family Violence Service فــي  مشــاركتك 
طوعيــة. كلمــا عرفنــا المزيــد مــن المعلومــات ذات الصلــة بظروفــك، كلمــا 
كنــا قادريــن بشــكل أفضــل أن نوفــق خدماتنا والدعم بالمشــورة الحتياجاتك. 

مــع ذلــك، يظــل دائمــا مــن حقــك أن تقــرر مــا تــود أن تخبرنــا بــه.

كمــا يمكــن أيضــا أن ُتســتخدم المعلومــات التــي تزودنــا بهــا للمســاعدة فــي 
إحالتــك إلــى الخدمــات األخــرى، وســوف نطلــب موافقتــك دائمــا للقيــام 
بذلــك. كمــا يمكــن أيضــا اســتخدام معلومــات غيــر محــددة للهويــة لتقديــم 
التقاريــر إلــى الهيئــات التمويليــة عــن أعــداد العمــالء الذيــن نعمــل معهــم، 

ــم. وألغــراض ضمــان الجــودة والبحــث والتقيي

نؤمن انه يجب أن يعيش األطفال والشباب والعائالت في أمان وازدهار وأمل.
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الوصول إلى المعلومات 
يتيــح لــك قانــون خصوصيــة المعلومــات أن تتطلــع علــى أي معلومــات عنــك تحتفــظ بهــا Berry Street. يمكنــك طلــب الحصــول علــى ســجالتك فــي 
Berry Street عــن طريــق ســؤال الموظــف الــذي علــى اتصــال دائــم معــك أو كبيــر المديريــن للخدمــة المتخصصــة فــي العنــف األســري. بــداًل مــن ذلــك، 

ــة لـــBerry Street علــى رقــم 9266 9429 03.  ــًا بموظــف الخصوصي يمكنــك االتصــال هاتفي

أحكام مشاركة المعلومات•
 Family Violence Information Sharing Schemeو لـ )CISS( )خطط تبادل معلومات الطفل( Child Information Sharing Schemeوفقًا لـ
)خطــط تبــادل معلومــات العنــف األســري( )FVISS(، يمكــن للمنظمــات المعتمــدة )مثــل Berry Street( أن تتبــادل المعلومــات دون موافقــة مــن 
المنظمــات المعتمــدة األخــرى، إذا كانــت المعلومــات تعــزز رفاهيــة وأمــان الطفــل، أو تتعلــق بتقييــم وإدارة مخاطــر العنــف األســري للطفــل. مــا زالــت 

الموافقــة مطلوبــة مــن الناجييــن البالغيــن مــن الضحايــا، إال إذا كانــت المعلومــات تتعلــق بتقييــم أو إدارة مخاطــر للطفــل الضحيــة الناجــي. 

سوف نطلب موافقتك قبل تبادل المعلومات حيثما أمكن، ولكن في حاالت الضرورة الملحة والخطر الكبير قد ال يكون ذلك ممكنًا دائمًا.

متى يمكن مناقشــة المعلومات مع أشــخاص آخرين بدون موافقتي؟
عندما تكون هناك مخاوف خطيرة بشأن أمنك أو أمن أطفالك، 	 
عندما نكون ملزمين بتقديم المعلومات لغرض الدعاوى القضائية، 	 
إذا كنا نعتقد أن هناك تهديد شديد للصحة والسالمة العامة.	 

سوف نبذل قصارى جهدنا إلبقائك على بينة بشأن المعلومات التي تبادلناها والمنظمة التي تلقت المعلومات.

• كمــا يرجــى أيضــا الرجــوع إلــى Consent to share information with other service providers name )نمــوذج الموافقــة لتبــادل المعلومــات مــع مقدمــي 

ــد مــن المعلومــات  الخدمــات اآلخريــن( للمزي

أخبرنا بما تفكر
لديك الحق في تقديم مالحظاتك أو الشكوى بشأن أي أمر يتعلق بالخدمة التي نقدمها.

إذا كان لديك أي مشكلة مع خدماتنا، نحن نود أن نعمل معك إليجاد حل لها.

تساعدنا تعليقاتك على تحسين خدمتنا بطريقة مستمرة. نود أن نسمع عما نجح أو فشل، ونقدر جميع أنواع المالحظات.

مــن اآلمــن أن تشــتكي أو تعطــي تعليقــًا ســلبيًا ولــن يؤثــر ذلــك علــى أهليتــك للحصــول علــى الخدمــة أو يؤثــر ســلبًا علــى الخدمــة التــي نقدمهــا لــك حاليــًا. 
كمــا لديــك أيضــا الحــق فــي تقديــم شــكوى دون الكشــف عــن هويتــك.

يســتطيع أي شــخص مــن أي عمــر تقديــم تعليقــات بشــأن Berry Street أو تقديــم شــكوى أو يجعــل شــخصًا ينــوب عنــه فــي القيــام بذلــك. يمكنــك 
تقديــم شــكوى لنــا، أو اقتــراح أو مالحظــة عــن طريــق: 

 	Berry Street التحدث إلى عامل
االتصال وطلب التحدث مع قائد الفريق أو كبير المديرين للخدمة	 
 	Berry Street استكمال نموذج المالحظات والشكاوى وإعادة ارسالها لنا، أو تركها في أي من مكاتب
 	www.berrystreet.org.au/feedbackform استكمال نموذج المالحظات على موقعنا على اإلنترنت
 	 feedback@berrystreet.org.au ارسال بريد إلكتروني لنا على
الكتابة أو التحدث إلى المدير اإلقليمي األقرب لك	 

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يمكننا أيضا مساعدتك في تقديم مالحظاتك أو التقدم بشكوى.

الشكاوى 
ســنجتهد لحــل شــكواك بأســرع وقــت ممكــن. ســوف نتصــل بــك فــي ظــرف يومــي عمــل إلعطــاء رد مبدئــي وإيجــاز عــن كيفيــة تعاملنــا مــع شــكواك. إذا 
كنــت غيــر راٍض مــع الطريقــة التــي تــم التعامــل بهــا مــع شــكواك أو النتيجــة، فلديــك الحــق فــي الطعــن. يمكنــك الطعــن فــي نتيجــة الشــكوى عــن طريــق 

طلــب االســتئناف مــن المديــر المســئول للشــكاوي فــي غضــون شــهر مــن حــل المشــكلة.

 كما أن لديك الحق أيضًا في االتصال بهيئة مستقلة، مثل Homelessness Advocacy Service، وهي الجهة الممولة، على الرقم 
 .1800 066 256

بدال من ذلك، يمكن لـ Victorian Ombudsman )أمين المظالم الفيكتورية( النظر في الشكاوي المقدمة بشأن األفعال الخاصة بخدمة مجتمعية 
www.ombudsman.vic.gov.au :موقع إنترنت ombudvic@ombudsman.vic.gov.au :مسجلة. هاتف: 6222 9613 03 بريد إلكتروني

ــا الجريمــة. دوره هــو أن يضمــن  ــار لطلــب مراجعــة كيــف تــم التعامــل مــع شــكواك مــن قبــل مفــوض ضحاي ــة جريمــة لديــك أيضــا الخي إذا كنــت ضحي
التعامــل مــع شــكاوى ضحايــا الجريمــة طبقــًا لمبــاديء Victims of Crime Charter )ميثــاق ضحايــا الجريمــة(. للمزيــد مــن المعلومــات عــن المفــوض 

.www.victimsofcrimecommissioner.vic.gov.au ــارة موقــع اإلنترنــت ــاق يرجــى زي والميث

1 Salisbury St Richmond VIC 3121 Berry Street المكتب الرئيسي لـ
www.berrystreet.org.au info@berrystreet.org.au هاتف 9266 9429 (03) بريد إلكتروني

Berry Street ملتزمة بمبادئ العدالة االجتماعية. نعترف بكل احترام بالمالكين التقليديين ألراضي ومياه أستراليا.


