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   Step Together ح��م خصو� 
 

ام رعا�ت � شما و اطالعایت که شما به این خط و�ژە �  ح��م خصو� توان�د درخواست  شود. شما �ده�د با اح�ت
ارا�ه   خدمات حماییت  هایی که  سازمان و ما وا�سته به نهادهای اجرای قانون ن�ست�م. ما مثل همه : ناشناس ماندن کن�د 

الوقع امنییت مطلع ش��م، وظ�فه مراقبیت دار�م، اما با همه اطالعات طبق مقررات ، ا�ر از �ک خطر ق��ب دهند �
 شود. برخورد � ح��م خصو� ا�الت نیوساوت ولز  

 
 

 تماس گرفته و ناشناس بمانم؟ Step Togetherتوانم با خط و�ژە آ�ا �
 

�ک �و�س حماییت محرمانه است. ممکن   Step Together ناشناس بمان�د ز�را توان�د درخواست کن�د بله، شما � 
وری باشد، اما این اطالعات تحت عنوان اطالعات اطالعات،  بع�ض ارا�ه است  برای در�افت کمک موردن�از شما �ض

با   Department of Communities and Justice  ح��م شخ�بندی شدە و طبق برنامه مدی��ت  شخ� طبقه
ە �  ە �شود. تماسرعا�ت امن�ت ذخ�ی ، ها ضبط و بصورت ا�من ذخ�ی   شود و ممکن است در راستای وظا�ف مراقبیت

برای کودکان   امن�تممکن است اطالعات جهت گزارش جرا�م ک�فری، خطر آموز�ش استفادە شوند. �ا ک�ف�ت و ارز�ایب  
  Crimes Act 1900 316گزارش جرا�م قابل تعق�ب طبق بخش   عالوە، ما ملزم بهافشا شوند. به جایض   �ا د�گر خطرات

 . هست�م
 
 

 افتد؟ چه اتفا�ت برای اطالعات من �
 

�ن کمک ممکن به شما در رابطه با پرسش همه اطالعایت که جمع � الف:   شود و  تان استفادە �کن�م برای ارا�ه به�ت
به عنوان �ک   Step Togetherتوان�د از شما � شود. نگهداری � نیوساوت ولز  خصو� ح��م طبق مقررات 

انه   حماییت  �و�س  که از مداخله بدون آند، ت و �شتیبایض کن�کند، درخواست اطالعاکه اطالعات ارا�ه �پ�شگ�ی
،  عالوە، �مج��ان قانون بهراس�د. به توان�د درخواست کن�د که ه��ت شما ثبت �شود. البته، ا�ر از �ک تهد�د جایض

به �ک کودک مطلع ش��د، ما شما را ترغ�ب به   جدی�ا خطر صدمه  و  به خود �ا د�گران تهد�د امنییت     سالمت �ا 
ض کار را انجام ده�م. تماس با خدمات اضطراری �ا پل�س �  ض همنی  کن�م و ممکن است ن�از باشد ما ن�ی
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 خصو� ح��م    توض�حات  
 

ە، استفادە و افشای اطالعات شخ� و سالمت توسط  در جمع   نیوساوت ولز  دولت   ح��م خصو�    مقررات  آوری، ذخ�ی
Privacy and Personal Information Protection Act 1998 (NSW)    وHealth Records and 

Information Privacy Act 2002 (NSW)  � ض     ز�ر میباشد: اصول   شامل چندین شود. این مقرراتتعینی
 کن�م آوری  توان�م آن را جمع آوری کن�م و چطور � توان�م جمع ما چه اطالعایت را �  •

ە و محافظت � سالمتاطالعات شخ� و  •  کن�مرا چطور ذخ�ی

 توان�د بدان�د ما چه اطالعایت دار�م و در صورت خطا، آن را تصحیح کن�د شما چطور �  •

اطالعات شما  ما چطور �  • را    �ا    و�ژە  محافظت    شاملتوان�م  اطالعات حساس  د�گر  و  اطالعات سالمت 
 استفادە و افشا کن�م 

 خود شکا�ت کن�د  ح��م خصو�توان�د در�ارە تخ� از شما چطور �  •

با     ح��م خصو�این اعالم�ه   های ) و آژا�س وزارت(   Department of Communities and Justiceدر رابطه 
آوری و مدی��ت اطالعات شخ� و  را در زمان جمع ح��م خصو� نیوساوت ولز  م��وط به آن کار�رد دارد که مقررات  

جهت ارا�ه خدمات    وزارتکن�م توسط  آوری � کنند. اطالعایت که ما از شما �ا طرف ثالث مجاز جمعسالمت رعا�ت � 
برای   داخل وزارتعالوە، ما ممکن است بتوان�م اطالعات شما را بطورک� در به شود. حقو�ت ما استفادە ��ا تعهدات  و 

 و بهبود روش ارا�ه خدمات استفادە کن�م. بهبرنامه 
گ

بلحاظ قانویض مجاز به افشای اطالعات وزارت    عالوە،ر�زی، هماهن�
و ا�ط خاص است.   یض به نهادهای ب�ی  در بع�ض �ش

 

 : محرمانه بودن  تر در�ارە حقوق اطالعات ب�ش 
 02 9716  2662تلفن:  •
• TTY  :6167 9377 02   
 :privacy@facs.nsw.gov.au Email ا�م�ل:  •

Privacy Policy PDF, 191.86 KB  ض  شیوە   وزارت تبینی را  ادارە  توسط  اطالعات شخ� و سالمت  با  برخورد  های 
.  قرار دهد   مورد استفادەها را  دهد که ادارە چطور اطالعات شخ� و محرمانه و سایر دادە عالوە توضیح � کند. به �

ض شیوە مدی��ت اطالعات شخ� و محرمانه ارا�ه �   محرمانه بودن  مقررات کند. ما متعهد به مدی��ت  چارچویب برای تبینی
 نفعان، کارکنان و عموم مردم هست�م. ذی  ح��م شخ�  آوری شدە و حفاظت از مسئوالنه و مناسب اطالعات جمع

ا�  ض نامه ط�ح مدی��ت حرم شخ�   عالوە بر آن، وزارت اخ�ی را   Privacy Management Plan PDF, 302.45 KB  اینی
ض   دهد چطور وزارت طبقبه روز کرد که توضیح �   Privacy and Personal Information Protection Act قواننی

 کند.  تعهدات خود را رعا�ت � Health Records and Information Privacy Act 2002و   1998

ب�ان�ه   شخ�  این  �ح��م  اعمال  هستند،  عموم  س  دس�ت در  تارنما که  این  صفحات  همه  با  رابطه  وزارت  در  شود. 
ض ح��م خصو�  مسئولییت در خصوص   ند.  ار دبه این تارنما پیوند   مرتبط ندارد ا�رچه تارنماهای غ�ی قواننی

� به اطالعات با�د از ط��ق مکاتبه با آدرس ز�ر  ح��م خصو� م�ش های م��وط به این خط سوال  �ا درخواست دس�ت
 مط�ح شود:  

Open Government, Information and Privacy Unit 
Department of Communities and Justice 
Locked Bag 4028 
Ashfield NSW 2131 
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