
منشور خدمات خشونت در خانواده
خشــونت خانوادگــی ســوء اســتفاده از حقــوق انســانی یــک فــرد اســت. هــر 

کســی ایــن حــق انســانی جهانــی را دارد کــه فــارغ از خشــونت باشــد.

Berry Street جهــت خشــونت خانوادگــی در منطقــه شــمالی ملبــورن 
)Northern Specialist Family Violence Service( و در منطقه 
 )Western Specialist Family Violence Service( آن  غربــی 

خدمــات تخصصــی ارائــه مــی دهــد. 

برخــورداری قربانیــان بازمانــده از خدمــات تخصصــی خشــونت خانوادگــی، 
هــدف اصلــی ماســت و در کلیــه جوانــب اقداماتمــان از ایــن موضــوع 

حمایــت خواهــد شــد. 

ــا،  ــدان آن ه ــده خشــونت خانوادگــی و فرزن ــان بازمان ــا از قربانی خدمــات م
چــه زنــان دگرجنســگرا و چــه همجنســگرایان، ترنســجندرها، اینترســکس هــا 
و جامعــه دگرباشــان ) ال جــی بــی تــی آی کیــو پــاس(، از طریــق برنامــه 
هــای تخصصــی خشــونت خانوادگــی حمایــت مــی کنــد. برخــی از خدمــات ما 
شــامل حــال مــردان غیــر تراجنــس دگرجنســگرا نیــز مــی شــود کــه بــه عنــوان 
قربانیــان خشــونت خانوادگــی و عامــان خشــونت خانوادگــی شــناخته مــی 

شــوند.

مــا مــی خواهیــم اطمینــان حاصــل کنیــم کــه خدماتــی بــه شــما ارائــه مــی 
ــای  ــن منشــور گوی ــه پاســخگوی نیازهــای فــردی شــما باشــند. ای ــم ک دهی
مســاعدت  و  پشــتیبانی  از  کــه  زمانــی  شماســت  بــه  نســبت  مــا   تعهــد 
Berry Streetبهــره مــی جوییــد. مــا متعهــد بــه ارائــه پشــتیبانی باکیفیــت 

و بــدون تبعیــض بــه همــه کاربــران خدمــات خــود هســتیم.

تعهد خدمات ما 
خدمات، کمک و پشتیبانی ما:

رایگان خواهد بود	 
فراگیر و محترمانه خواهد بود	 
از نظر فرهنگی مرتبط خواهد بود	 
نیازها و شرایط فردی شما را در نظر خواهد گرفت	 
شــما را در مــورد حقوقتــان و گزینــه هــا و خدمــات موجــود بــرای خودتــان 	 

و فرزندانتــان مطلــع خواهد ســاخت
از شما و فرزندانتان دفاع خواهد کرد	 
در تصمیم گیری برای خود و فرزندانتان از شما حمایت خواهد کرد 	 
بــه شــما کمــک خواهــد کــرد تــا در مــورد هــر گونــه خطــر موجــود بــرای 	 

خــود و فرزندانتــان و ایمنــی تــان فکــر کنیــد

حقوق شما 
خدمــات تخصصــی خشــونت خانوادگــی Berry Street متعهــد مــی شــود 
کــه هنــگام دریافــت خدمــات مــا، از حقــوق خــود مطلــع باشــید. هنــگام 

دسترســی بــه خدمــات مــا، شــما و فرزندانتــان حــق ایــن را داریــد کــه:

ایمن باشید و احساس امنیت کنید	 
حرف های شما شنیده شود و احساس کنید که شنیده شدید	 
بــا در نظــر گرفتــن هویــت فرهنگــی، توانایی، جنســیت، گرایش جنســی، 	 

گرایــش معنــوی و مذهبــی تــان بــا شــما بــا وقــار و احتــرام رفتار شــود
اطاعات دقیق به شما ارائه شود 	 
خودتان تصمیم بگیرید	 
در مورد خدمات بازخورد دهید و/یا شکایت کنید	 
اطاعاتتان خصوصی و محرمانه باشد*	 

* لطفــا بــه ایــن قســمت مراجعــه کنیــد: چــه زمانــی اطاعــات مــن بــدون رضایــت خــودم 
بــه دیگــری داده مــی شــود؟

همکاری با یکدیگر 
همه خدمات و محیط های ما فضاهایی خالی از خشونت هستند. همه 
افرادی که به خدمات و برنامه های ما دسترسی دارند باید احساس امنیت 
همه  از  حمایت  به  متعهد   Berry Street باشند.  داشته  امنیت  و  کنند 
افرادی است که به خدمات ما دسترسی پیدا می کنند تا احساس امنیت 

کنند و احساس کنند صدایشان شنیده شده است.

زمانی که برای کمک و پشتیبانی از شما با هم کار می کنیم، از شما می 
خواهیم:

با کارکنان و سایر کاربران خدمات با احترام رفتار کنید	 

نظــرات خــود را در اختیــار مــا قــرار دهیــد تــا بدانیــم کــه چــه کارهایــی را بــه 	 
خوبــی انجــام مــی دهیــم و در چــه مــواردی بایــد پیشــرفت کنیــم. 

حریم خصوصی 
شــرکت شــما در خدمــات خشــونت خانوادگــی Berry Street داوطلبانــه 
اســت. هرچــه اطاعــات مرتبــط بیشــتری دربــاره شــرایط شــما داشــته باشــیم، 
ــا نیازهــای شــما مطابقــت  ــر مــی توانیــم خدمــات و مشــاوره خــود را ب بهت
دهیــم. بــا ایــن حــال، همیشــه حــق شماســت کــه درمــورد آنچــه مــی خواهیــد 

بــه مــا بگوییــد تصمیــم بگیریــد.

اطاعاتــی کــه شــما ارائــه مــی دهیــد ممکــن اســت بــرای کمــک بــه ارجاعتــان 
بــه ســایر خدمــات نیــز مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، و مــا همیشــه بــرای ایــن کار 
رضایــت شــما را کســب مــی کنیــم. همچنیــن ممکــن اســت از اطاعــات غیــر 
قابــل شناســایی شــما بــرای ارایــه گــزارش بــه نهادهــای تأمیــن کننده اعتبــار در 
خصــوص تعــداد مراجعینــی کــه بــا آن هــا کار مــی کنیــم و همیــن طــور بــرای 

اطمینــان از کیفیــت، تحقیقــات و ارزیابــی هــا اســتفاده شــود.

ما معتقدیم که کودکان، جوانان و خانواده ها باید ایمن، پویا و امیدوار باشند.
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دسترسی به اطالعات 
قانــون حریــم خصوصــی اطاعــات، شــما را قــادر مــی ســازد هــر اطاعاتــی را کــه Berry Street دربــاره شــما نگهــداری مــی کنــد مشــاهده کنیــد. 
ــاط هســتید  ــا او در ارتب ــه طــور منظــم ب ــه ب ــدی ک ــق درخواســت از کارمن ــه ســوابق Berry Street خــود از طری ــا ب ــد ت ــد درخواســت کنی شــما مــی توانی
ــا شــماره 9266 9429 ۰03  ــد تلفنــی ب ــن مــی توانی ــد همچنی ــدا کنی ــواده دسترســی پی ــر ارشــد خدمــات تخصصــی خشــونت در خان ــا از طریــق مدی  و ی

با مسئول حریم خصوصی Berry Street تماس بگیرید.

مقررات به اشــتراک گذاری اطالعات•
خانوادگــی  خشــونت  اطاعــات  اشــتراک  طــرح  و   )CISS ،Child Information Sharing Scheme( کــودک اطاعــات  اشــتراک  طــرح   تحــت 
)FVISS ،Family Violence Information Sharing Scheme( ، ســازمان هــای تأییــد شــده )ماننــد Berry Street( مــی تواننــد درصورتــی کــه 
اطاعاتــی باعــث بهبــود ســامت و امنیــت کــودک شــود، یــا مربــوط بــه ارزیابــی و مدیریــت خطــر خشــونت خانوادگــی بــرای کــودک باشــد، بــدون کســب 
رضایــت آن اطاعــات را بــا ســایر ســازمان هــای تأییــد شــده بــه اشــتراک بگذارنــد. بــا ایــن حــال در مــورد قربانیــان بازمانــده بزرگســال کســب رضایــت الزم 

اســت، مگــر ایــن کــه اطاعــات مربــوط بــه ارزیابــی یــا مدیریــت خطــر بــرای کــودک قربانــی بازمانــده باشــد. 

پیــش از بــه اشــتراک گــذاری اطاعــات، هــر زمــان کــه امــکان داشــته باشــد رضایــت شــما را کســب خواهیــم کــرد، امــا در مــوارد اضطــراری و خطرنــاک ممکــن 
اســت همیشــه امــکان پذیــر نباشــد.

چه زمانی اطالعات من بدون رضایتم به دیگری داده می شــود؟
در مواردی که نگرانی جدی در مورد ایمنی شما یا ایمنی فرزندانتان وجود داشته باشد، 	 
هنگامی که موظف به ارائه اطاعات برای دادرسی دادگاه باشیم، 	 
اگر بدانیم تهدیدی جدی برای سامت و ایمنی عمومی وجود دارد.	 

مــا تمــام تــاش خــود را خواهیــم کــرد تــا شــما را در مــورد اطاعاتــی کــه بــه اشــتراک گذاشــته ایــم و ســازمانی کــه اطاعــات را بــا آن بــه اشــتراک گذاشــته 
ایــم، مطلــع کنیــم.

 • لطفًا برای کسب اطاعات بیشتر به فرم رضایت نامه برای اشتراک گذاری اطاعات با سایر ارائه دهندگان خدمات 

)Consent to share information with other service providers( مراجعه کنید 

بــه ما بگویید چه فکر می کنید
شما حق دارید در مورد هر موضوع مرتبط به خدماتی که ارائه می دهیم بازخورد دهید یا شکایت کنید.

اگر مشکلی با خدمات ما داشتید، ما می خواهیم با شما همکاری کنیم تا راه حلی پیدا کنیم.

نظــر شــما بــه مــا کمــک مــی کنــد تــا خدمــات خــود را بــه طــور مــداوم بهبــود بخشــیم. مــا مــی خواهیــم در مــورد آنچــه خــوب بــوده یــا خــوب نبــوده بشــنویم 
و از همــه نــوع نظــری اســتقبال مــی کنیــم.

شــکایت یــا ارائــه بازخــورد منفــی بــی خطــر اســت و بــر صاحیــت شــما بــرای دسترســی بــه خدمــات تاثیــر نمــی گــذارد یــا بــر خدماتــی کــه در حــال دریافــت آن 
هســتید تأثیــر منفــی نخواهــد داشــت. شــما همچنیــن حــق داریــد شــکایت خــود را بــه صــورت ناشــناس انجــام دهیــد.

هــر شــخص در هــر ســنی مــی توانــد بــه Berry Street بازخــورد یــا شــکایت ارائــه دهــد و یــا فــرد دیگــری مــی توانــد از طــرف وی ایــن کار را انجــام دهــد. مــی 
توانیــد شــکایت، پیشــنهاد یــا بازخوردتــان را بــه ایــن روش هــا ارائــه دهیــد: 

 	Berry Street صحبت با کارمند
تماس بگیرید ودرخواست کنید با مسئول گروه یا مدیر ارشد خدمات صحبت کنید	 
 	Berry Street تکمیل فرم بازخورد و شکایات و ارسال آن، یا تحویل در هریک از دفاتر
 	www.berrystreet.org.au/feedbackform تکمیل فرم بازخورد در وبسایت ما
 	 feedback@berrystreet.org.au از طریق ایمیل به آدرس
نامه بنویسید یا با نزدیک ترین مدیر منطقه ای صحبت کنید	 

در صورت نیاز به پشتیبانی، ما همچنین می توانیم در ارائه بازخورد یا شکایت به شما کمک کنیم.

شکایت 
ما تاش خواهیم کرد تا شکایات را در اسرع وقت حل و فصل کنیم. ما طی دو روز کاری با شما تماس خواهیم گرفت تا پاسخ اولیه را ارائه دهیم 
و نحوه برخورد با شکایت را مشخص کنیم. اگر از نحوه رسیدگی به شکایت یا نتیجه آن ناراضی هستید، حق اعتراض دارید. شما می توانید نتیجه 

شکایت را ظرف یک ماه پس از حل و فصل، از مدیر مسئول شکایت درخواست کنید.

شما همچنین حق دارید با شماره 256 066 1800 با نهادی مستقل مانند خدمات حمایت از بی خانمان ها که نهاد تأمین مالی است تماس بگیرید.. 

ویکتوریــن آمبادزمــن )Victorian Ombudsman( مــی توانــد بــه شــکایات صــورت گرفتــه در مــورد اقدامــات موسســات خدمــات اجتماعــی رســیدگی 
www.ombudsman.vic.gov.au و وبســایت ombudvic@ombudsman.vic.gov.au ــل ــد. شــماره تلفــن، 6222 9613 03 آدرس ایمی کن

جــرم  قربانیــان  کمیســیونر  توســط  خــود  شــکایت  بــه  رســیدگی  نحــوه  بررســی  کــه  داریــد  نیــز  را  گزینــه  ایــن  هســتید،  جرمــی  قربانــی   اگــر 
)Victims of Crime Commissioner( را درخواســت کنیــد. نقــش آن هــا اطمینــان از رســیدگی بــه شــکایات دریافتــی از قربانیــان جــرم طبــق 
 اصــول منشــور قربانیــان جــرم )Victims of Crime Charter( اســت. بــرای کســب اطاعــات بیشــتر در مــورد کمیســیونر و منشــور، لطفــًا بــه ســایت 

www.victimsofcrimecommissioner.vic.gov.au مراجعه کنید

1 Salisbury St Richmond VIC 3121 Berry Street دفتر مرکزی
www.berrystreet.org.au info@berrystreet.org.au شماره تلفن 9266 9429 (03) وآدرس ایمیل
Berry Street به اصول عدالت اجتماعی پایبند است. ما با احترام از صاحبان سنتی سرزمین ها و آب های استرالیا قدردانی می کنیم.

mailto:ombudvic@ombudsman.vic.gov.au

