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 Step Togetherزانیاریی تایبەتمەندێتیی  
 

ێ دەکەیت بە ڕێزەوە مامەڵەی لەگەڵ    پ 
 یارمەتییەوە هاوبەشی

ی
تایبەتمەندێتی و هەر زانیاریەک کە خۆت لە ڕێگەی ئەم هێڵ

ەکاپی   ی  
دەکرێت. دەتوانیت داوای ئەوە بکەیت ناسنامەکەت بە نهێتی بمێنێتەوە و ئێمەیش هیچ پەیوەندیەکمان بە هێێ

، ئەریک ئێمەیە چاودێرپی تۆ بکەین ئەگەر ئاگاداربوین هەر  چەسپاندپی یاساوە نیە. وەک هەموو خزمەتگوزاریە
کاپی پشتیواپی

م هەموو زانیاریەکان بەپتێ  یاسای تایبەتمەندێکت  
ی
مامەڵەیان لەگەڵ    NSWمەترسییەیک لەناکاوی سەالمەپی هەیە، بەڵ

 دەکرێت. 
 

 

 یارمەتیی 
ی

 مەوە؟ بکەم و بە نەنارساوی بمێن Step Togetherدەتوانم پەیوەندی بە هێڵ
 

، دەتوانیت داوای ئەوە بکەیت بە نەنارساوی بمێنیتەوە چونکە  ێ
ی

 هاوکارپی نهێنیپارێزە.   Step Togetherبەڵ
خزمەتگوزارییەکاپی

م ئەمانە بە زانیارپی  
ی
ی بکرێت کە پێویستتە، بەڵ پێداپی هەندێک یارمەتت  ڕەنگە پێویست بێت بۆ ئەوەی ئەو یارمەتیەت بۆ دابی 

  Department of Communities and Justiceرێن و بە تۆکمەپی بەپتێ  پالپی بەڕێوەبردنت  نهێنیپارێزپی  کەش پۆلێنبەند دەک 
، کوالیتی و ڕاهێنان    چاودێرپی

ێن و ڕەنگە بۆ مەبەستەکاپی ێن. پەیوەندیەکان تۆمار دەکرێن و بە تۆکمەپی هەڵدەگێ  هەڵدەگێ 
ێن. زانیارییەکان ڕەنگە بۆ الیەپی سێهەم ئ ، مەترست  پێشهاتەپی لەسەر  بەکارب  هێێی اشکرا بکرێن بۆ ڕاپۆرتەکاپی سەرپێچت  تاوانکارپی

. هەروەها بەپتێ  بڕگەی   ن یان مەترسییە ڕاستەوخۆکاپی سەر سەالمەپی
ی
، ناچارین ڕاپۆرپی  Crimes Act 1900لە   316منداڵ

 سەرپێچت  تاوانبارپی جدپی بدەین. 
 
 

 چی بەسەر زانیاریەکانم دێت؟ 
 

ین هاوکارپی شیمانەییت بەپتێ  پێویستیەکەت پێشکەش   و: 
ێن بۆ ئەوەی باشێی هەر زانیارییەک کە کۆی دەکەینەوە بەکاردەهێێی

    NSWبکەین، وە بەپتێ  یاسای نهێنیپارێزپی 
ی

ێن. وەک خزمەتگوزارییەیک دەستێوەردان و چارەسەری سەرەتاپی کە هەوڵ هەڵدەگێ 
 و زانیارپی لە پێداپی زانیاری و ڕەوانەکردن دەدات، د

ێ ئەوەی ترست هەبێت   Step Togetherەتوانیت داوای یارمەپی بکەیت بەپ 
ەکاپی چەسپاندپی یاسا. دەتوانیت داوای ئەوەیش بکەیت ناسنامەکەت تۆمار نەکرێت. سەرەڕای ئەوە، ئەگەر   ی  

لە تێوەگالپی هێێ
مەتت  خۆت و ئەواپی دیکە هەیە، یان مەترست   ئاگاداری ئەوە بووینەوە، هەڕەشەی جدپی لەسەر ژیان، تەندروستی یان سەال 

ن هەیە، ئێمە هاپی تۆ دەدەین پەیوەندی بە خزمەتگوزاریەکاپی کتوپڕی یان پۆلیس بکەیت و ڕەنگە  
ی
زیانگەیاندپی بەرچاو بە منداڵ

 ئێمەیش پێویست بێت هەمان کار بکەین. 
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 ئاگاداریی نهێنیپارێزی
 

 زانیارپی کەش و   NSWیاسا کارپێکراوەکاپی تایبەتمەندێتت  حکومەپی 
لە کۆکردنەوە، هەڵگرتن، بەکارهێنان و ئاشکراکردپی

   ivacy and Personal Information Protection Act 1998Pr (NSW) تەندروستت  لە الیەن  
ڕێکدەخرێت. ئەم یاسایانە بنەمای تایبەتمەندێتییان    Health Records and Information Privacy Act 2(NSW) 002و 

 : ی  
 هەیە کە پێمان دەڵیێ

 
 چ  زانیاریەک کۆدەکەینەوە و چۆن کۆی دەکەینەوە  •

 چۆن زانیارپی کەش و تەندروستی هەڵدەگرین و دەیانپارێزین  •

 چۆن دەزانیت چ  زانیاریەکمان هەڵگرتووە و چۆن ڕاستی بکەینەوە ئەگەر هەڵە بوو  •

 پارێزبەندپی تایبەپی بۆ زانیارییە تەندروش و   •
ی و ئاشکرایان بکەین بە لەخۆگرتتی ی زانیاریەکانت بەکارب  هێنی  چۆن دەتوانی 

 هەستیارەکاپی دیکە. 

 بکەیت دەربارەی پێشێلکردپی تایبەتمەندێتیت.  •
ی
 چۆن دەتوانیت سکاڵ

 

)بەشەکە( و هەموو ئاژانسە   Department of Communities and Justiceئەم ئاگادارپی تایبەتمەندێتییە شمویل 
دەبن لە کاپی کۆکردنەوە و مامەڵەکردن لەگەڵ زانیارییە کەش و   NSWپەیوەندیدارەکاپی دەکات کە پایەندی یاسای تایبەتمەندێتت  

ێن و    تەندروستیەکان. ئەو زانیاریانەی لە تۆ یان الیەنێیک سێهەیم ڕێگەپێدراو کۆیان دەکەینەوە لە الیەن بەشەکەوە هەڵدەگێ 
ێن بۆ پێشکەشکردپی خزمەتگوزاری و جێبەجێکردپی بەرپرسیارێتییە یاساییەکانمان. هەروەها ڕەنگە لە ناو بەشەکەدا   بەکاردەهێێی

کردپی شێوازی پێشکەشکردپی خزمەتگوزاریەکانمان. بەشەکە   ی و باشێی ی بۆ پالندانان، ڕێکخسیی ، بەکارب  هێنی  زانیاریەکاپی تۆ،بەگشتی
 تایبەتدا زانیارپی بۆ دەزگا دەرەکیەکان ئاشکرا بکات. هەروەها بە

 یاساپی ڕێگەپێدراوە لە دۆچی
 

 زانیاریی زیاتر دەربارەی مافەکایی تایبەتمەندێتیت: 
 
 02 9716 0662  تەلەفۆن:  •

• TTY: 6167  9377 02 

 privacy@facs.nsw.gov.auئیمێڵ:  •
 

Privacy Policy PDF, 191.86 KB  ی بەشەکە شێوازی مامەڵەکردن لەگەڵ زانیارییە تەندروستی و کەسیەکاپی بەشەکە دیاری 
هەروەها باش ئەوەیش دەکات چۆن بەشەکە مامەڵە لەگەڵ زانیارپی کەش و تەندروستی و داتا کۆکراوەکاپی دیکە دەکات.  دەکات.  

ی دەکات کە دیاری دەکات چۆن بەشە زانیارییە کەش و تەندروستیەکان   سیاسەپی تایبەتمەندێتت  بەشەکە چوارچیوەی کار دابی 
ۆڵ دەکات. ئێمە پابەندین بەشێوەیەیک  ڕ

 ئەو زانیاریانە بکەین کە کۆی دەکەینەوە و تایبەتمەندێتت   کۆنێی
ی

ۆڵ ڕ
 بەرپرسیار و گونجاو کۆنێی

 خاوەن پشکەکان، ستافەکە و ئەنداماپی گشتت  بپارێزین. 

 ی خۆی نوێکردنەوە کە باش ئەوە دەکات چۆن  .KBPrivacy Management Plan PDF, 302 45بەشەکە هەروەها بەم زوانە 
 و  Privacy and Personal Information Protection Act 1998 بەشەکە پابەند دەبێت بە بەرپرسیارێتیەکان بەپتێ  

Health Records and Information Privacy Act 2002. 

پی خەڵک لەسەر ئەم ماڵپەڕە دەکات. ئەم بەیاننامەی تایبەتمەندێتییە شمویل هەموو الپەڕە 
ی
 فەراهەمکراوەکان بۆ کۆمەڵ

بەشەکە هیچ بەرپرسیارێتیەیک نیە بەرامبەر هەر سیاسەت یان مەشقێیک تایبەتمەندێتی کە ماڵپەڕەکاپی دەرەوەی بەشەکە  
 دەیبەستنەوە بەم ماڵپەڕەوە. 

 بە زانیارپی دەبێت بە نوورساو  پرسیارەکان دەربارەی شمولکردپی ئەم سیاسەپی تایبەتمەندێتییە یان دا 
ی واکردپی دەستگەیشیی

 ئاڕاستەی ئەم ناونیشاپی خوارەوە بکرێت: 

 

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

https://www.legislation.nsw.gov.au/%23/view/act/1998/133
https://www.legislation.nsw.gov.au/%23/view/act/1998/133
https://www.legislation.nsw.gov.au/%23/view/act/2002/71
mailto:privacy@facs.nsw.gov.au
https://www.facs.nsw.gov.au/download?file=797572
https://www.facs.nsw.gov.au/download?file=797573

