
Çocukların, gençlerin ve ailelerin güvenlikli, başarılı ve umutlu olmaları gerektiğine inanıyoruz.

Müşteri Hizmet Tüzüğü
Size karşı yükümlülüğümüz
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Hizmet Tüzüğümüz
Bu hizmet tüzüğü, size, müşterilerimize karşı hizmet yükümlülüğümüzü ana hatlarıyla belirtir. Ayırım yapmadan yüksek 
nitelikli hizmetler sağlamakla yükümlüyüz. İyi sonuçlar almak üzere sizinle birlikte çalışmak isteriz. Sizden, neleri iyi 
yaptığımızı ve iyileştirmemiz gereken alanları öğreniriz. Tavsiyeleri ve görüşleri memnuniyetle karşılar ve şikayetleri 
ciddi bir şekilde ele alırız.

Geçmişimiz – nereden geldik
1877’de Victoria Çocuk Sığınağı olarak kurulan Berry Street’in öz etkinliği daima, muhtaç çocukları korumak ve 
çocuklarına daha iyi bakım sağlamaları için aileleri güçlendirmek olmuştur. İlk zamanlarda en büyük zorluklarımız 
yüksek çocuk ölümü oranı ve yoksulluktu. Ana amaçlarımız, evlenmemiş, soyutlanmış veya reddedilmiş anneleri ve 
bebeklerini desteklemek ve terkedilmiş bebekler ve çocuklar için yeni yuvalar bulmaktı.
Eski zamanlarda Aborijin aileleri ve toplumları, çocuklarını onlardan uzaklaştırarak dağıtmaya çalışan daha geniş bir 
çocuk refah sisteminin ve birçok çocuğun daha fazla taciz ve mahrumiyete uğradığı kurumsallaşmış bakım sisteminin 
bir parçası olduğumuzu kabul ediyoruz. Yönetim Kurulumuz geçmişteki bu uygulamalar için 2006’da resmen özür 
dilemiştir ve kuruluşu yönetmede çocukların çıkarlarını dikkate alınacak tüm diğer hususların üzerine koymuştur.

Bugünümüz – bugün neredeyiz
Berry Street bugün, Victoria’daki en büyük bağımsız çocuk ve aile refahı kuruluşudur. Tüm kentiçi, bölgesel ve kırsal 
Victoria’daki çocuklara, gençlere, kadınlara ve ailelere geniş bir dizi hizmetler sağlarız. Çocukluk üzerinde artan 
baskılar bağlamında bugün en büyük zorluklarımız şunlardır: 
• çocuklara ve gençlere tacizinkötü davranışın, ihmal edilmenin ve şiddetin yıkıcı etkilerinden kurtulmada yardımcı 

olmak
• kadınlara kendilerini ve çocuklarını aile içi şiddetten korumaları için yardımcı olmak
• yaşam mücadelesi içinde olan annelere ve babalara, istedikleri gibi ana-baba olmaları için yardımcı olmak
• daha adil ve kapsayıcı bir toplum için katkıda bulunmak ve savunmanlık yapmak.

Değerlerimiz – bizi neler yönlendirir
Berry Street’in beş ana Değeri Yüreklilik, Dürüstlük, Saygı, Sorumluluk ve Birlikte 
Çalışmaktır. Bu değerler yaptığımız her şeye yol gösterir:
• Yüreklilik: Asla vaz geçmemek, umudu korumak ve ‘adil ve eşit davranışı’ 

savunmak
• Dürüstlük: Sözümüze sadık kalmak
• Saygı: Herkesin kültürüne, geleneklerine, kimliğine, haklarına, ihtiyaçlarına ve 

arzularına saygı duymak
• Sorumluluk: Nelerin işe yaradığı konusundaki bilgiyi ve deneyimi kullanarak, 

nasıl gelişme kaydedebileceğimize sürekli olarak bakmak ve tüm kaynakların 
ve varlıkların olası en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak

• Birlikte Çalışmak: Müşterilerimizle, birbirimizle ve tüm meslektaşlarımızla, 
bilgileri, düşünceleri, kaynakları ve becerileri paylaşmak üzere birlikte çalışmak.

Gizlilik
Bir Berry Street programına katılımınız gönüllüdür. Koşullarınıza ilişkin daha fazla bilgiye sahip olmamızla, hizmetimizi 
daha iyi yerine getirebilecek ve ihtiyaçlarınızı daha iyi destekleyebileceğiz. Ancak, bize söyleyeceklerinizi kararlaştırmak 
daima sizin hakkınızdır.
Sağladığınız bilgiler ayrıca sizi diğer hizmetlere havale etmeye yardımcı olmaları için de kullanılabilir. Kimlik belirtmeyen 
bilgiler ayrıca, birlikte çalıştığımız birkaç müşteri hakkında fon sağlayan kuruluşlara rapor vermek, kalite güvencesi, 
araştırma ve değerlendirme amaçları için de kullanılabilir

Bilgilere Erişim 
Gizlilik ve Veri Koruma Yasası (2014), Berry Street’in sizin hakkınızda tuttuğu bilgileri görmenizi de sağlar. Birlikte 
çalıştığınız görevli ile ilişkiye geçerek Berry Street kayıtlarınızı isteyebilirsiniz. Servisle artık çalışmıyorsanız, size destek 
sağlamış olan programın Kıdemli Müdürü ile ilişkiye geçebilirsiniz. Ya da 03 9429 9266 numaralı telefondan Berry 
Street Gizlilik Görevlisi ile ilişkiye geçebilirsiniz. 

Bilgi Paylaşımı Hükümleri* 
Çocuk Bilgilerini Paylaşım Programı (CISS) ve Aile İçi Şiddet Bilgileri Paylaşım Programı (FVISS) kapsamında, (Berry Street 
gibi) onaylanmış kuruluşlar, diğer onaylı kuruluşlarla, bilgiler çocuk saadetini ve güvenliğini teşvik ediyorlarsa veya 
bir çocuk için aile içi şiddet riskinin değerlendirilmesi ve yönetimi ile ilgiliyse, rıza gösterilmeden bilgi paylaşabilirler. 
Bilgiler, ayakta kalan bir çocuk kurban için riski değerlendirmeye ve yönetmeye ilişkin değillerse, bir aile içi şiddetten 
ayakta kalan yetişkinlerden rıza göstermeleri istenir. 



Bilgileri paylaşmadan önce, mümkün olan zamanda, rızanızı isteyeceğiz; ancak, acil ve yüksek riskli durumlarda bu, 
her zaman mümkün olmayabilir.
Bilgiler benim rızam olmadan diğer kişilerle ne zaman görüşülebilir?
• Sizin güvenliğiniz veya çocuklarınızın güvenliği hakkında ciddi endişeler varsa;
• Mahkeme davaları için bilgi sağlamaya zorunlu kaldığımızda;
• Kamu sağlığı ve güvenliği için ciddi bir tehdit olduğuna inandığımızda.

Hangi bilgileri paylaştığımız ve bilgileri paylaştığımız kuruluşlar hakkında sizi bilgilendirmek için elimizden geleni 
yapacağız.
*Lütfen ayrıca, “Daha fazla bilgi için, diğer hizmet sağlayıcılarla bilgileri paylaşmak üzere rıza gösterme formu”na 
başvurun 

Geçmişteki müşteriler ve aileleri
Aile Geçmişi Bilgileri ve Destek Servisi, Berry Street’in, Sutherland Homes’un veya Lisa Lodge’un geçmişteki 
müşterilerine, kişisel bilgilerini bulmak ve onlara erişmek için yardımcı olabilir. Aile Geçmişi Müşteri Bilgileri ve Destek ile  
(03) 9429 9266 numaralı telefondan ilişkiye geçin veya heritage@berrystreet.org.au adresine elektronik posta 
gönderin.

Size karşı yükümlülüğümüz
  Müşterilerimize en yüksek nitelikte profesyonel hizmet sağlamakla yükümlüyüz
  Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve onlar için nelerin önemli olduğunu anlamayı isteriz
 Müşterilerin ihtiyaçlarına yanıt veren hizmetleri sağlayacak ve onların güçlü yanlarını temel alacağız

Berry Street’ten neler bekleyebilirim

Berry Street’in bir müşterisi olarak sizden şunları rica ederiz:
• Size mümkün olan en iyi bakımı, desteği ve yardımı sağlamak için bizi bilgilendirin ve bizimle çalışın
• Hepimiz saygı görme hakkına sahip olduğumuzdan diğer müşterilere ve Berry Street görevlilerine saygı gösterin
• Neleri iyi yaptığımızı ve neleri düzeltebileceğimizi bilmemiz için bizi görüş bildirin. 

Bunları yapmak size karşı olan yükümlülüğümüzü yerine getirmede bize yardımcı olur.

Görüş Bildirimi – Berry Street hakkındaki düşünceleriniz
Görüş bildiriminiz, gelecekte insanlarla iyi bir şekilde nasıl çalışacağımızı daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. 
Görüş bildirme formunu internette doldurabilirsiniz: www.berrystreet.org.au/feedbackform

Haklarım Bu ne demektir

Güvenlik
Berry Street Servislerinde güvenlik içinde olma ve kendimi 
güvenlikli hissetme hakkına sahibim

Bizden güvenlikli ve zarar vermeyen 
hizmetler almalısınız

Saygı
Saygı ve itibar görme ve göz önünde tutulma ve saygıyla 
davranılma hakkına sahibim

(Nereden gelmiş olursanız olun) size karşı 
dürüst ve saygılı davranılmalıdır.

İletişim
Benim için mevcut olan hizmet ve seçenekler hakkında 
bilgilendirilme hakkına sahibim

Size, aldığınız hizmet ve sahip olduğunuz 
seçeneklerle ilgili olarak, anlayacağınız 
şekilde bilgi sağlanmalıdır.

Katılım
Berry Street’in beni desteklemek için verdiği kararlarda yer 
alma hakkına sahibim

Sizi etkileyecek kararlar verilmeden önceki 
görüşmelerde yer almalısınız.

Gizlilik
Kişisel bilgilerime ilişkin olarak gizlilik ve mahremiyete hakkım 
vardır.

Bilgileriniz sadece kabul ettiğiniz şeyler 
için kullanılacaktır ve gizli tutulacaktır

İşitilmek
Herhangi bir endişeyi dile getirme ve bu endişelerin ele 
alınmasını sağlama hakkım vardır. İstersem bir savunmanın 
ve tercümanın hazır bulunması hakkına sahibim.

Endişelerinize saygılı bir şekilde ve 
zamanında yanıt verilecektir



Düşündüklerinizi bize anlatın
Sağladığımız servisle ilgili herhangi bir konuda görüşlerinizi bildirme veya şikâyette bulunma hakkınız vardır. 
Nelerin iyi gittiğini veya gitmediğini bize bildirerek, bize bir tavsiyede bulunarak, övgü veya şikayetlerinizi 
belirterek bize görüş bildirebilirsiniz.

Görüşünüz hangi konuda iyi çalıştığımızı bilmemize yardımcı olur. Yaşadığınız sorun ve olumsuzluklar hakkındaki 
görüşler, destek ve hizmetlerimizin niteliğini geliştirmemize yardımcı olur.

Şikâyette bulunmak veya olumsuz görüş bildirmek güvenliklidir ve bir hizmete erişme hakkınızı veya şu anda 
sağladığımız hizmeti olumsuz yönden etkilemeyecektir.

Bize bir şikâyeti, tavsiyeyi veya görüşü şu şekilde sağlayabilirsiniz:
• Berry Street görevlinizle konuşarak
• Arayarak ve servisin Ekip Lideri veya Kıdemli Müdürü ile konuşmayı isteyerek
• Görüş bildirme veya şikayetler formunu doldurup Berry Street Ofisine bırakarak
• Görüş bildirme formunu www.berrystreet.org.au/feedbackform adresindeki internet sitemizde doldurarak
• Bize feedback@berrystreet.org.au adresine elektronik posta göndererek
• En yakın Bölge Müdürünüze yazarak veya onunla konuşarak

Şikâyetler:
Şikâyetleri en kısa zamanda çözümlemeye çalışacağız. İlk yanıtı sağlamak ve şikâyeti nasıl ele almakta 
olduğumuzu bildirmek üzere sizinle iki gün içinde ilişkiye geçeceğiz. Şikâyetinizin ele alınma yolundan veya 
sonuçtan memnun değilseniz, itiraz etme hakkınız vardır.

Bizimle nasıl ilişkiye geçilebilir
Berry Street hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.berrystreet.org.au adresindeki internet sitemize girin.

Merkez Ofisi Gippsland Bölgesi Hume Bölgesi
1 Salisbury Street 37 Elgin Street 110 Wyndham Street 
Richmond VIC 3121 Morwell VIC 3840 Shepparton VIC 3630 
Telefon (03) 9429 9266 Telefon (03) 5134 5971 Telefon (03) 5822 8100

Kuzey Bölgesi Güney Doğu Bölgesi Batı Bölgesi
677 The Boulevard Level 1, 500 Princes Hwy 23 Wetlands Drive 
Eaglemont VIC 3084 Noble Park VIC 3174 Mt Helen VIC 3350 
Telefon (03) 9450 4700 Telefon (03) 9239 1400 Telefon (03) 5330 5000
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Müşterilerimizin kimliklerini korumak için fotoğraflarımızda modeller görünmektedir. 
Berry Street, sosyal adalet ilkelerine bağlıdır. Avustralya’nın topraklarının ve 
sularının geleneksel sahiplerini saygıyla kabul ederiz.


