
           سؤاالت ما و دالیل پرسیدن آنها 
تعهد ما در یور کامیونیتی هلث )Your Community Health( بر این است که اطمینان حاصل کنیم 

خدمات مان برای کلیه افراد دوستانه، فراگیر و امن خواهد بود.

برای ارائه بهترین خدمات ممکن، سؤاالتی از شما می پرسیم.  برخی  از این سؤال ها شخصی  هستند، اما 
آگاهی  بیشتر درباره شما به ما کمک می کند درصورت نیاز شما را حمایت کنیم و به ما و همکارانمان 

کمک می کند برای ارائه خدمات بهتر در آینده برنامه ریزی کنیم. 

حفظ حریم خصوصی
کارمندان یور کامیونیتی هلث متعهد هستند به حریم خصوصی   شما احترام بگذارند. قوانین بسیاری در زمینه حفاظت از 

اطالعات شخصی  شما وجود دارد که راهنمای ما در نحوه جمع آوری و ذخیره سازی این اطالعات می  باشد. کارمندان ما 
برای درک این قوانین و مسئولیت های ما در قبال شما آموزش  دیده اند. سیاست های ما شامل مورد زیر است:

• اطالعات شخصی  شما به به شیوه ای ایمن بر روی کامپیوتر رمزدار ما ذخیره می  شود؛
• کارمندان ما بدون رضایت شما هیچ یک از اطالعات حساس و شخصی  تان را با دیگران به اشتراک نخواهند گذاشت.

مواردی که نیاز است بپرسیم
• اطالعات اولیه مانند نام، تاریخ تولد و مشخصات تماس

• این که آیا شما از بومی های )استرالیا( و/یا از جزیره نشینان تنگه تورس هستید
• زبانی که ترجیح می  دهید استفاده کنید و هویت فرهنگی  تان

• هویت جنسی  شما و ضمایری که برای مورد خطاب گرفتن استفاده می  کنید
• این که آیا عضو جامعه +LGBTIQ هستید یا خیر

مجبور به پاسخگویی به هیچ یک از این سؤاالت نیستید. می  توانید به ما بگویید 
ترجیح می  دهید پاسخ ندهید و این اشکالی  ندارد. چنانچه تراجنسیتی یا خارج از 

 )sistergirl( قالب مذکر و مؤنث هستید، یا چنانچه خود را به عنوان خواهردختر
یا برادرپسر )brotherboy( معرفی می  کنید، اطمینان حاصل خواهیم کرد ضمایر 

شما به شکل صحیح ثبت شوند.

تلفن: ۱۱۱۱ ۸۴۷۰ )۰۳( WWW.YOURCH.ORG.AU

 Your Community( یور کامیونیتی هلث
Health( پذیرای این واقعیت است که مردم 
ورونجری )Wurundjeri( از ملت کولین 
)Kulin( صاحبان سنتی  این سرزمین هستند.
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