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زمانی که از خدمات ما استفاده میکنید شما یک 
 :مسئولیت دارید که

 
 .بوقت معین حاضر باشید •
اگر قرار قبلی تانرا تغیر میدهید ویا آنرا فسخ می  •

 .نمائید مارا در جریان بگذارید
 .تحت تاثیر ادویه غیر مجاز و الکهول نباشید •
احترام کنید کارمندان ماو زنان دیگر .دراین مرکز •

 را 
 .از خشونت در مقابل دیگران کار نگیرید •
 بما مطلبی را بگوئید که ضرورت دانستن  •

 آنرا داریم، تا ما بتوانیم بهترین خدمت را           
 . برای تان عرضه کنیم         

 .بما از ضرورت خویش صادقانه اطالع دهید •
کار هارا ارزیابی کرده و بما بنو یسید تا مارا  •

کمک کنید که خدمات بهتر را بشما و یا دیگران 
 . عرضه کنیم

  9���/�     �ود 
در خا نه  ف ز ک خ  تمام کا رمندان پا بند پا 

  لیسی حفظ محرمیت  هستند

 

با آنهم بعضآ حاالتی وجوددارد که کا رمندان 
الزم می دانند معلوما ت را به ادارات دیگر 

. افشا سازند  

 

 : آین حاالت موارد ذیل در بر میگیرد
شا ید خطر صد مه ای به شما ویا کس  •

 دیگری
 .موجود با شد     

 .اگر اندیشه حمایت طفل موجود یاشد •
اگر محکمه هدایتی بماصادر نماید که یک نقل 

از دوسیه یکی از مراجعین این مرکز را 
 .غرض طی مراحل قانونی بفرستیم

اگر اداره خدمات جمعیت مطابق به جزء  •
 .درخواستی برای معلومات نماید 248

 �B $� 131450ورت �� ����4 �� %�?��ن 

 ��	C� D	ز    


#ق ��� = 

حین استفا ده از خدما ت، شما  حقوق ذ یل را 
 :دارید 

 
 .فهمیدن معلوماتیکه برایتان داده میشود    •
 داشتن یک مترجم    •
 .کمک گرفتن زما ن خواندن     •
 محرمیت    •
  م.پیش آمد با شما با احترا    •
 .  برخورد منا سب     •

 .احسا س مصئونیت     •

 .ا�
�� ب � ا�
	� ر ��د ��ن     •
  .دیدن دوسیه خود تا ن     •
 .ارائه ارزیابی تان ،از کارهایانجام شده ما    •
 شکا یت کردن به ما   •
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