
زدهار والأمل. نحن نؤمن أنه ينبغي أن يتمتع الأطفال والناشئين والعائالت بالأمن والإ

ميثاق خدمة الزبائن
إلتزامنا تجاهكم



ميثاق خدمتنا
يوضح ميثاق الخدمة إلتزام خدمة Berry Street معكم أنتم، عمالؤنا. نحن ملتزمون بتقديم خدمات عالية الجودة دون تمييز. نسعى لأن نعمل معكم 

لنحقق نتائج جيدة. نستطيع أن نتعلم منك ما نقوم بعمله بشكل جيد وأين نحتاج إلى أن تتحسن. نرحب باقتراحاتكم وتعليقاتكم ونأخذ أي شكوى 
على محمل الجد.

تاريخنا – من أين جئنا
تاسست سنة 1877 ك Victorian Infant Asylum كان النشاط الأساسي    ل Berry Street دائماً هو حماية الأطفال المحتاجين وتقوية الأسر لكي 
تتمكن من تقديم رعاية أفضل لأطفالها. وكانت التحديات الكبرى التي تواجهنا في المراحل الأولى هو نسبة الوفيات المرتفعة بين الرضع والفقر. 

وكان هدفنا الأساسي هو أن ندعم الأمهات غير المتزوجات أو اللواتي يعشن في عزلة أو المرفوضات وأطفالهم وإيجاد بيوت جديدة للرضع والأطفال 
الذين تم التخلي عنهم.

نعترف بأننا كنا جزءاً من النظام الوسع لرعاية الأطفال الذي سعى إلى تفتيت عائالت السكان الأصليين والمجتمعات بأخذ أطفالهم ونظام الرعاية 
ساءة  والحرمان. وقد قدم مجلسنا إعتذارات رسمية في سنة 2006 عن تلك الممارسات  المؤسسية لالأطفال حيث عانى الكثير من الأطفال مزيداً من الإ

الماضية ووضع مصلحة الأطفال فوق كل إعتبار آخر في إدارة المؤسسة .

حاضرنا – أين نحن الآن
Berry Street الآن هي أكبر مؤسسة مستقلة لرعاية الأطفال والأسر في فيكتوريا. إننا نقدم مجموعة واسعة من الخدمات لالأطفال والشباب والنساء 
والعائالت عبر ضواحي العاصمة والمناطق النائية والريفية في ولية فيكتوريا. وفي سياق الضغوط المتزايدة على الطفولة فإن أكبر التحديات التي 

تواجهنا الآن هي: 

همال والعنف.	  ساءة والإ مساعدة الأطفال والناشئين الذين يتعافون من الآثار المدمرة لالإ

المساعدة في إبقاء النساء وأطفالهن في مأمن من العنف الأسري	 

مساعدة الأمهات والآباء الذين يواجهون صعوبات في أن يكونوا ما يرغبونه كوالدين.	 

المساهمة والمدافعة من أجل مجتمع أكثر إنصافاً وشمولية.	 

قيمنا – ما يدفعنا
القيم الأساسية الخمسة لـ Berry Street هي الشجاعة والنزاهة والإحترام والمساءلة والعمل معاً. هذه 

القيم توجه كل شيء نقوم به:

الشجاعة: كي ل نيأس ونحتفظ بالأمل ونقوم بالمدافعة من أجل “فرص متساوية”	 

النزاهة: أن نكون صادقين بما نقول	 

حترام: أن يعترف كل شخص بثقافة الشخص الآخر وتقاليده وهويته وحقوقه واحتياجاته وتطلعاته	  الإ

المساءلة: لكي نرى باستمرار كيف يمكن أن نحقق التحسين مستخدمين الخبرة والمعرفة التي تنجح 	 
ونتأكد أن جميع مواردنا وممتلكاتنا تستخدم بأفضل طريقة ممكنة.

نعمل معاً: أن نعمل مع عمالئنا ومع بعضنا ومع زمالئنا لتبادل المعرفة والأفكار والموارد 	 
والمهارات.

الخصوصية
تعد مشاركتك في برنامج Berry Street اختيارية. كلما عرفنا المزيد من المعلومات ذات الصلة عن ظروفك، كلما استطعنا التوفيق بين خدمتنا وتلبية 

احتياجاتك بطريقة أفضل. ومع ذلك، يبقى دائما من حقك أن تقرر ما الذي ترغب في إخبارنا به.

المعلومات التي تقدمها قد تستخدم أيضاً في المساعدة على إحالتك للخدمات الأخرى. المعلومات غير المحددة للهوية يمكن أيضاً استخدامها 
لتقديم التقارير للجهات الممولة عن عدد العمالء الذين نتعامل معهم، وعن ضمان الجودة ولأغراض البحث والتقييم.

الوصول إلى المعلومات
 Berry كما يمكنك طلب سجالت .Berry Street يمكنك قانون حماية الخصوصية والبيانات (2014) من الطالع على أي معلومات عنك تحتفظ بها

Street الخاصة بك بالتصال بأحد الموظفين العاملين معك. إذا لم تعد تعمل مع الخدمة يمكنك التصال بالمدير العلى للبرنامج الذي قدم لك 
المساعدة. وبدلً من ذلك، يمكنك التصال هاتفياً بمسؤول الخصوصية لدى Berry Street على الرقم 9266 9429 03.

أحكام مشاركة المعلومات*
بموجب نظام مشاركة المعلومات عن الطفل (CISS) ونظام مشاركة المعلومات عن العنف الأسري (FVISS)، تتمكن المنظمات التي لديها الموافقة 

(مثل Berry Street) أن تشارك بالمعلومات دون موافقة مع المنظمات الأخرى التي لديها الموافقة، إذا كانت المزز مصلحة الطفل وسالمته، أو 
تتعلق بتقييم وإدارة خطر العنف الأسري المحيط بالطفل. وتكون الموافقة مطلوبة من الضحايا البالغين الناجين من العنف الأسري، إل إذا كانت 

المعلومات متعلقة بتقييم أو إدارة خطر على الضحايا الأطفال الناجين.



سوف نلتمس موافقتك قبل الدلء بالمعلومات بقدر المستطاع، ولكن في حالت الضرورة الملحة والخطر البالغ قد ل يكون ذلك ممكناً دائماً.

متى يمكن مناقشة المعلومات مع أشخاص آخرين بدون موافقتي؟

في حالة وجود مخاوف بالغة إزاء سالمتك أو سالمة أطفالك؛	 

عندما نكون ملزمين بتقديم المعلومات لإجراءات المحكمة؛	 

إذا كنا نعتقد أن هناك تهديداً خطيراً للصحة والسالمة العامة.	 

بالغك عن ما هى المعلومات التي ندلي بها والمنظمة التي نشاركها هذه المعلومات. سوف نسعى بكل جهدنا لإ

*يرجى أيضا الرجوع إلى “نموذج الموافقة على مشاركة المعلومات مع مقدمي الخدمات الآخرين، للمزيد من المعلومات”

العمالء السابقون وعائالتهم
المعلومات التراثية وخدمة الدعم متاحة لمساعدة عمالء Berry Street  السابقين أو Sutherland Homes أو Lisa Lodge على تحديد مكان 

سجالتهم والحصول عليها. اتصلوا بمعلومات العمالء التراثية والدعم Heritage Client Information and Support على رقم: 9266 9429 (03) أو 
 heritage@berrystreet.org.au :لكتروني بالبريد الإ

إلتزامنا لك
  إننا ملتزمون بتقديم أعلى درجات الخدمات المهنية جودة لعمالئنا. 

  نسعى لفهم إحتياجات عمالئنا وما هو المهم بالنسبة لهم

  نقدم الخدمات التي تستجيب لحتياجات العمالء وتبني على نقاط قوتهم.

Berry Street ما يمكنني أن أتوقع من

كعميل ِل Berry Street نطلب أن تقوم بما يلي:
أن تبقينا على إطالع وأن تعمل معنا لكي نقدم لك أفضل رعاية ودعم ومساعدة ممكنة 	 
إحترام العمالء الآخرين وموظفي Berry Street لأان لنا جميعاً الحق بالإحترام.	 
تزودنا بالتعليقات لكي نعرف ما الذي نعمله بشكل جيد وما الذي يمكن تحسينه. 	 

القيام بتلك الأمور يساعدنا على الوفاء بإلتزاماتنا نحوك.

Berry Street مالحظاتكم - أفكاركم حول
نترنت على:  ستساعدنا مالحظاتكم على تحسين فهم كيف نعمل بطريقة أفضل مع الناس في المستقبل. يمكنكم ملئ نموذج المالحظات على الإ

www.berrystreet.org.au/feedbackform

ما الذي يعنيه ذلكحقوقي 

السالمة
Berry Street Services لي الحق أن أشعر بالأمان في 

ينبغي أن تتلقى خدمات منا تكون آمنة ول تسبب الأذى

حترام الإ
لي الحق أن أُعامل باحترام وكرامة واعتبار وأن يظهر ذلك لي

يجب أن تعامل معاملة عادلة وباحترام (بغض النظر عن من 
أنت أو من أين أتيت)

التواصل
لي الحق أن أكون على علم بالخدمات والخيارات المتاحة لي

ينبغي أن يتم تزويدك بمعلومات عن الخدمة التي تتلقاها 
وما هي الخيارات التي تملكها وأن يتم شرحها لك بالطريقة 

التي تفهمها.

المشاركة
 Berry Street لي الحق بأن أكون مشاركاً بالقرارات التي يتخذها

لدعمي

ينبغي أن تكون مشاركاً بالمناقشات قبل إتخاذ القرارات التي 
ستؤثر عليك

الخصوصية
لي الحق بخصوصية وسرية معلوماتي الشخصية

ستستعمل معلوماتك في الأمور التي وافقت عليها فقط 
وسيتم الإحتفاظ بها كأمر خاص.  

ستماع لي أن يتم الإ
لي الحق بأن أذكر مخاوفي وأن يتم معالجتها. لي الحق بوجود 

من يقدم المدافعة والترجمة إذا إخترت ذلك

ستجابة لمخاوفك بطريقة تراعي الإحترام والتوقيت ستتم الإ



أخبرنا بما تفكر
لك الحق بإعطاء تعليقات أو شكوى حول أية أمور تتعلق بالخدمة التي نقدمها. بإمكانك إعطاء تعليقات بإخبارنا عما يسير بشكل جيد أو ما 

هو بخالف ذلك بإعطائنا إقتراح أو ثناء أو شكوى. 

تساعدنا تعليقاتك على معرفة أين ما نقوم به بشكل جيد. التعليقات حول أمور ومشاكل قد تكون إختبرتها تساعدنا على تحسين نوعية دعمنا 
وخدماتنا.

تقديم شكوى أو إعطاء تعليقات سلبية أمر آمن ولن يؤثر ذلك على أهليتك في الحصول على خدمة أو يؤثر سلباً على الخدمة التي نقدمها حالياً.

يمكنك أن تقدم لنا شكوى أو إقتراحاً أو مالحظة عن طريق:
التحدث إلى عامل Berry Street  الذي تتعامل معه	 

تصال هاتفياً وطلب التحدث إلى رئيس الفريق أو المدير الأعلى للخدمة.	  الإ

 	Berry Street إكمال نموذج المالحظات والشكاوى وتركه في أي من مكاتب

 	www.berrystreet.org.au/feedbackform :لكتروني إكمال نموذج المالحظات على الموقع الإ

 	feedback@berrystreet.org.au :لكتروني التصال بنا عبر البريد الإ

الكتابة أو التحدث إلى أقرب مدير إقليمي	 

الشكاوى:
ستجابة الأولية ونبين كيف نقوم بالتعامل مع الشكوى. إذا  نسعى إلى حل الشكاوى بأسرع وقت ممكن. سنتصل بك خالل يومي عمل لنقدم الإ

ستئناف. كنت غير راض عن النتيجة أو الطريقة التي تم التعامل فيها مع شكواك، فإن لك الحق بالإ

كيف تتصل بنا
 www.berrystreet.org.au لكتروني لمزيد من المعلومات حول Berry Street الرجاء زيارة موقعنا الإ

Hume منطقة  Gippsland منطقة المكتب المركزي 
110 Wyndham Street  37 Elgin Street  1 Salisbury Street 
Shepparton VIC 3630  Morwell VIC 3840  Richmond VIC 3121 
هاتف: 8100 5822 (03) هاتف: 5971 5134 (03)  هاتف: 9266 9429 (03) 

المنطقة الغربية المنطقة الجنوبية الشرقية  المنطقة الشمالية 
23 Wetlands Drive  Level 1, 500 Princes Hwy  677 The Boulevard 
Mt Helen VIC 3350  Noble Park VIC 3174  Eaglemont VIC 3084 

هاتف: 5000 5330 (03) هاتف: 1400 9239 (03)  هاتف: 4700 9450 (03) 
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يظهر العارضين في الصور الخاصة بنا لحماية هوية عمالئنا. تلتزم Berry Street بمباديء العدالة 
الإجتماعية. نحن نقدر بكل احترام المالك التقليديين لأراضي ومياه أستراليا.


