
Chúng tôi tin rằng trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình nên được an toàn, khỏe mạnh và lạc quan.

Bản tôn chỉ dịch vụ khách hàng
Cam kết của chúng tôi đối với quý vị
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Bản tôn chỉ dịch vụ của chúng tôi
Bản tôn chỉ dịch vụ này trình bày cam kết về dịch vụ của Berry Street đối với quý vị là khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi cam kết 
cung cấp dịch vụ chất lượng cao và không phân biệt đối xử. Chúng tôi cố gắng hợp tác với quý vị để đạt được kết quả tốt. Nhờ quý vị, 
chúng tôi có thể biết được những gì chúng tôi làm tốt và những gì chúng tôi cần cải tiến thêm. Chúng tôi hoan nghênh mọi đề nghị 
và ý kiến đóng góp và không coi thường bất kỳ khiếu nại nào.

Lịch sử của chúng tôi - nguồn gốc của chúng tôi
Được thành lập vào năm 1877 với tư cách là Trại Trú ẩn Trẻ thơ Tiểu bang Victoria (Victorian Infant Asylum), hoạt động cốt yếu của 
Berry Street vẫn luôn là bảo vệ trẻ em thiếu thốn và củng cố cho các gia đình để họ có thể chăm sóc con cái tốt hơn. Trong thời gian 
đầu, thử thách lớn nhất của chúng tôi là nhiều trẻ sơ sinh bị tử vong và nghèo đói. Các mục đích chính của chúng tôi là hỗ trợ những 
người mẹ không chồng, bị cô lập hoặc bị hắt hủi và các em bé của họ và tìm nhà mới cho các em bé và trẻ em bị bỏ rơi.

Chúng tôi thừa nhận rằng chúng tôi là một phần trong hệ thống an sinh trẻ em rộng lớn hơn nhằm phá vỡ gia đình và cộng đồng 
người Thổ dân bằng cách bắt con của họ đi và đưa vào hệ thống chăm sóc tại các viện trong đó nhiều trẻ em đã bị ngược đãi và thiệt 
thòi. Vào năm 2006, Hội đồng của chúng tôi đã chính thức xin lỗi về những cung cách làm việc trước đây và đặt lợi ích của trẻ em lên 
trên tất cả các điều cần cân nhắc khác khi quản trị tổ chức của mình.

Hiện tại của chúng tôi - chúng tôi ngày nay
Ngày nay, Berry Street là tổ chức an sinh trẻ em và gia đình độc lập lớn nhất ở Victoria. Chúng tôi cung cấp rất nhiều dịch vụ cho trẻ 
em, thanh thiếu niên, phụ nữ và gia đình trên khắp vùng nội thành, các khu vực và vùng nông thôn Victoria. Trong bối cảnh áp lực gia 
tăng đối với thời thơ ấu, những thử thách lớn nhất mà chúng tôi gặp phải ngày nay là: 

• giúp trẻ em và thanh thiếu niên phục hồi sau khi bị ngược đãi, bỏ bê và bạo hành
• giúp phụ nữ giữ cho bản thân và con cái không bị bạo hành trong gia đình
• giúp các bà mẹ và ba/cha cố gắng trở thành cha mẹ như họ mong muốn 
• đóng góp và bênh vực cho một cộng đồng công bằng hơn và bao gồm mọi người hơn nữa.

Các giá trị của chúng tôi - những điều thúc đẩy chúng tôi
Năm Giá trị cốt yếu của Berry Street là Can đảm, Liêm chính, Tôn trọng, Biết trách nhiệm và 
Hợp tác với nhau. Những Giá trị này là kim chỉ nam cho mọi việc chúng tôi làm:

• Can đảm: Không bao giờ bỏ cuộc, luôn hy vọng và bênh vực ‘lẽ công bằng’
• Liêm chính: Giữ đúng lời của chúng tôi
• Tôn trọng: Thừa nhận nền văn hóa, tập tục, bản sắc, các quyền hạn, nhu cầu và nguyện 

vọng của mỗi người 
• Biết trách nhiệm: Không ngừng tìm hiểu cách chúng tôi có thể cải tiến, sử dụng kiến 

thức và kinh nghiệm về những gì đạt kết quả tốt, và bảo đảm rằng tất cả nguồn nhân vật 
lực và phương tiện của chúng tôi sẽ được sử dụng theo cách tốt nhất có thể

• Hợp tác với nhau: Hợp tác với khách hàng của chúng tôi, với nhau và các đồng nghiệp 
để chia sẻ kiến thức, ý tưởng, nguồn nhân vật lực và kỹ năng.

Sự riêng tư
Sự tham gia của quý vị vào một chương trình Berry Street là tự nguyện. Chúng tôi càng 
biết nhiều thông tin liên quan vềhoàn cảnh của quý vị, chúng tôi càng có thể phù hợp với dịch vụ và hỗ trợ của chúng  
tôi theo nhu cầu của quý vị. Tuy nhiên, quý vị luôn có quyền quyết định những gì quý vị muốn nói với chúng tôi.

Thông tin quý vị cung cấp cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ giới thiệu quý vị đến các dịch vụ khác. Thông tin không xác định cũng 
có thể được sử dụng để báo cáo cho các cơ quan tài trợ về số lượng khách hàng chúng tôi đang làm việc và để đảm bảo chất lượng, 
mục đích nghiên cứu và đánh giá.

Truy cập Thông tin 
Theo Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu và Quyền riêng tư (2014), quý vị được quyền xem bất kỳ thông tin nào Berry Street lưu trữ về quý vị. 
Quý vị có thể liên lạc với nhân viên đang phụ trách quý vị để yêu cầu xem hồ sơ của mình tại Berry Street. Nếu không còn sử dụng với 
dịch vụ này, quý vị có thể liên lạc với Quản lý viên Cấp Cao của chương trình trợ giúp quý vị. Ngoài ra, quý vị có thể liên lạc với Nhân 
viên Đặc trách Bảo mật (Privacy Officer) Berry Street qua số 03 9429 9266. 

Các Quy định về Chia sẻ Thông tin*

Theo Chương trình Chia sẻ Thông tin Trẻ em (CISS, Child Information Sharing Scheme) và Chương trình Chia sẻ Thông tin về Bạo 
hành Gia đình (FVISS, Family Violence Information Sharing Scheme), các tổ chức đã được chấp thuận (như Berry Street) có thể chia sẻ 
thông tin với các tổ chức đã được chấp thuận khác mà không cần sự đồng ý, nếu thông tin đó mang lại phúc lợi và sự an toàn của trẻ 
em, hoặc liên quan đến việc đánh giá và đối phó với nguy cơ bạo hành gia đình đối với một đứa trẻ. Đối với những nạn nhân trưởng 
thành từng bị bạo hành gia đình, thì cần phải được họ đồng ý trừ trường hợp thông tin liên quan đến việc đánh giá hoặc đối phó với 
nguy cơ đối với nạn nhân trẻ em từng bị bạo hành. 



Chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị đồng ý trước khi chia sẻ thông tin bất cứ khi nào có thể, tuy nhiên trong trường hợp khẩn cấp và nguy cơ 
cao độ, điều này nhiều khi không thể thực hiện được.

Khi nào có thể thảo luận với người khác về thông tin của tôi mà không cần tôi đồng ý?

• Trong trường hợp có những lo ngại nghiêm trọng về sự an toàn của quý vị hoặc sự an toàn của con quý vị;
• Khi, theo luật, chúng tôi phải cung cấp thông tin cho thủ tục tố tụng tại tòa án;
• Nếu chúng tôi tin rằng có mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe và an toàn của công chúng.

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thông báo cho quý vị biết về thông tin chúng tôi đã chia sẻ và tổ chức mà chúng tôi đã chia sẻ thông 
tin.

*Ngoài ra, xin quý vị tham khảo “Mẫu đơn đồng ý cho chia sẻ thông tin với các cơ sở cung cấp dịch vụ khác, để biết thêm thông tin” 

Khách hàng cũ và gia đình
Dịch vụ Hỗ trợ và Thông tin Quá khứ sẽ giúp khách hàng cũ của Berry Street, Sutherland Homes hoặc Lisa Lodge tìm và đọc hồ sơ cá 
nhân của họ. Quý vị hãy liên lạc với Ban Hỗ trợ và Thông tin Dành cho Khách hàng Quá khứ (Heritage Client Information and Support) 
qua số (03) 9429 9266 hoặc gửi thư điện tử (email) về heritage@berrystreet.org.au

Cam kết của chúng tôi đối với quý vị
  Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng cao nhất cho khách hàng

  Chúng tôi tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và những gì là quan trọng đối với họ

  Chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ theo đúng nhu cầu của khách hàng và phát huy những điểm mạnh của họ

Tôi có thể kỳ vọng những gì từ Berry Street

Là khách hàng của Berry Street, chúng tôi yêu cầu quý vị:
• Cho chúng tôi biết thông tin và hợp tác với chúng tôi để chúng tôi chăm sóc, hỗ trợ và giúp đỡ tốt nhất có thể được cho quý vị
• Tôn trọng khách hàng khác và nhân viên của Berry Street vì tất cả chúng ta đều có quyền được tôn trọng
• Đóng góp ý kiến cho chúng tôi để chúng tôi biết những gì chúng tôi đang làm tốt và những gì chúng tôi có thể làm tốt hơn. 

Khi quý vị thực hiện những điều này, chúng sẽ giúp chúng tôi đáp ứng cam kết của chúng tôi đối với quý vị.

Đóng góp ý kiến - Ý kiến của quý vị về Berry Street
Ý kiến đóng góp của quý vị sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ hơn cách làm việc hiệu quả với mọi người trong tương lai. Quý vị có thể điền 
mẫu đóng góp ý kiến trực tuyến tại: www.berrystreet.org.au/feedbackform

Quyền hạn của tôi Điều này có nghĩa là gì
An toàn
Tôi có quyền được và cảm thấy an toàn tại dịch vụ Berry 
Street

Quý vị nên nhận được các dịch vụ an toàn và không gây hại 
do chúng tôi cung cấp

Tôn trọng
Tôi có quyền được đối đãi và được đối xử tôn trọng, đầy 
nhân phẩm và biết điều

Quý vị phải được đối xử công bằng và tôn trọng (bất kể quý 
vị là ai và thuộc nguồn gốc nào)

Giao tiếp
Tôi có quyền được biết về các dịch vụ và các lựa chọn 
dành cho tôi

Quý vị phải được cung cấp thông tin về dịch vụ quý vị nhận 
được, và những lựa chọn nào dành cho quý vị sẽ được giải 
thích cho quý vị theo cách quý vị hiểu được

Tham gia
Tôi có quyền đóng góp ý kiến vào các quyết định Berry 
Street đưa ra để hỗ trợ tôi

Quý vị nên được bao gồm trong các cuộc thảo luận trước 
khi đưa ra quyết định sẽ ảnh hưởng đến quý vị

Sự riêng tư
Tôi có quyền về sự riêng tư, và bảo mật thông tin cá nhân 
của tôi

Thông tin của quý vị sẽ chỉ được sử dụng vào những điều 
quý vị đã đồng ý và sẽ được giữ kín

Được đóng góp ý kiến
Tôi có quyền nêu bất kỳ mối quan ngại nào và những 
quan ngại này sẽ được giải quyết. Tôi có quyền có người 
bênh vực và có thông dịch viên nếu tôi muốn

Những mối quan ngại của quý vị sẽ được giải quyết một 
cách tôn trọng và kịp thời



Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị
Quý vị có quyền đóng góp ý kiến hoặc khiếu nại về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Quý vị có 
thể đóng góp ý kiến bằng cách cho chúng tôi biết những gì tốt hay những gì không tốt qua những gợi ý, lời khen ngợi hoặc 
khiếu nại.

Ý kiến đóng góp của quý vị giúp chúng tôi biết những gì chúng tôi đang làm tốt. Ý kiến đóng góp về các vấn đề và trở ngại mà 
quý vị có thể gặp phải sẽ giúp chúng tôi nâng cao chất lượng hỗ trợ và các dịch vụ của chúng tôi.

Khiếu nại hoặc đóng góp ý kiến tiêu cực sẽ không ảnh hưởng gì đến quyền được sử dụng dịch vụ của quý vị hoặc tác động 
tiêu cực đến dịch vụ chúng tôi đang cung cấp cho quý vị.

Quý vị có thể khiếu nại, đề nghị hoặc đóng góp ý kiến bằng cách:
• Nói chuyện với nhân viên của Berry Street
• Gọi điện thoại và xin được nói chuyện với Trưởng toán hoặc Nhân viên Quản lý Cấp Cao của dịch vụ
• Điền phiếu đóng góp ý kiến và khiếu nại và để lại tại bất kỳ văn phòng nào của Berry Street
• Điền phiếu đóng góp ý kiến tại trang mạng www.berrystreet.org.au/feedbackform
• Gửi thư điện tử (email) cho chúng tôi về feedback@berrystreet.org.au
• Viết thư hoặc nói chuyện với Giám đốc Khu vực (Regional Director) gần nơi quý vị cư ngụ nhất

Khiếu nại:
Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết mọi khiếu nại càng nhanh càng tốt. Chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị trong vòng hai ngày làm 
việc để hồi đáp sơ khởi và trình bày cách chúng tôi sẽ giải quyết việc khiếu nại. Nếu không hài lòng với cách khiếu nại của quý 
vị đã được giải quyết như thế nào hoặc kết quả giải quyết, quý vị có quyền yêu cầu xét lại.

Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào
Muốn biết thêm thông tin về Berry Street, xin quý vị truy cập trang mạng www.berrystreet.org.au của chúng tôi. 

Trụ sở Vùng Gippsland Vùng Hume
1 Salisbury Street 37 Elgin Street 110 Wyndham Street 
Richmond VIC 3121 Morwell VIC 3840 Shepparton VIC 3630 
Đt (03) 9429 9266 Đt (03) 5134 5971 Đt (03) 5822 8100

Vùng phía Bắc Vùng phía Đông Nam Vùng phía Tây
677 The Boulevard Level 1, 500 Princes Hwy 23 Wetlands Drive 
Eaglemont VIC 3084 Noble Park VIC 3174 Mt Helen VIC 3350 
Đt (03) 9450 4700 Đt (03) 9239 1400 Đt (03) 5330 5000
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Các bức ảnh là của những người làm mẫu để bảo vệ danh tính khách hàng của chúng tôi. Berry 
Street cam kết tuân thủ các nguyên tắc công bằng xã hội. Chúng tôi trân trọng ghi nhận các chủ 
sở hữu truyền thống lãnh thổ và lãnh hải của Úc.


