
 
YOUR RIGHTS AND RESPONSIBILITIES - TURKISH 

 

Yorumlarınızı ve şikayetlerinizi          

yapabilirsiniz. Geribildirimleriniz   

bize daha iyi hizmet sağlamakta  

yardımcı oluyor.  
 

Memnun olmadığınız herhangi bir 

servis hakkında lütfen  personellerden 

biriyle konuşunuz. Biz proplemi 

konuşup en kisa zamanda  ve uygun 

bir şekilde çözmeye çalışacağız.  
 

Eğer resmi olarak  şikayetinizi  

yapmak isterseniz şu adrese  

yazabilirsiniz: 
 

The Manager 

WASH House 

PO Box 551 

Mt Druitt NSW 2770 

Veya email:  

coordinator@washhouse.org.au 

 

Şikayetler şu şekilde belirtilmelidir 

“Private & Confidential” 

 

Lot 5 Kelly Close Mt Druitt NSW 2770 
 

PO Box 551 Mt Druitt NSW 2770 
 

Phone: 9677 1962 

Fax: 9677 1046 
 

Email: admin@washhouse.org.au 
 

Web sitesi: www.washhouse.org.au 

Şikayet Etme  

Sizin 

Haklarınız  
ve  

Sorumluluklarınız  

    WASH Evi WASH Evi WASH Evi WASH Evi     

eşit hakları uygulayan, kendi eşit hakları uygulayan, kendi eşit hakları uygulayan, kendi eşit hakları uygulayan, kendi 

kaderini seçen ve kendileri ve kaderini seçen ve kendileri ve kaderini seçen ve kendileri ve kaderini seçen ve kendileri ve     

çocukaları için güvenli bir çevreye çocukaları için güvenli bir çevreye çocukaları için güvenli bir çevreye çocukaları için güvenli bir çevreye 

sahip olan kadınların bulunduğu bir sahip olan kadınların bulunduğu bir sahip olan kadınların bulunduğu bir sahip olan kadınların bulunduğu bir 

toplumu tasavvur eder.toplumu tasavvur eder.toplumu tasavvur eder.toplumu tasavvur eder.    

    

Bu vizyon doğrultusunda çalışarak Bu vizyon doğrultusunda çalışarak Bu vizyon doğrultusunda çalışarak Bu vizyon doğrultusunda çalışarak 

Mt Druitt toplumu kadınlarına, Mt Druitt toplumu kadınlarına, Mt Druitt toplumu kadınlarına, Mt Druitt toplumu kadınlarına, 

bilgiler, toplum geliştirme, bilgiler, toplum geliştirme, bilgiler, toplum geliştirme, bilgiler, toplum geliştirme,     

danışmanlık, destek hizmetleri ve danışmanlık, destek hizmetleri ve danışmanlık, destek hizmetleri ve danışmanlık, destek hizmetleri ve 

grup çalışmaları sağlıyoruz. grup çalışmaları sağlıyoruz. grup çalışmaları sağlıyoruz. grup çalışmaları sağlıyoruz.     

 



 
YOUR RIGHTS AND RESPONSIBILITIES - TURKISH 

Sizin 

Sorumluluklarınız  
Servisten yararlandığınızda şu  

sorumluluklarınız  vardır: 

• Randevularda zamanında  olmak 

• Randevuyu iptal ettiğinizde yada 
zamanını değiştirdiğinizde bize  

     bilidiriniz 

• Uyuşturucu yada alkol etkisinde  

     olmamak 

• Merkezde çalışan memurlara ve kad-
ınlara saygılı olmak 

• Başkalarına karşı şiddet kullanmamak 

• Bilmemiz gerekenleri bize açıklayın ki 
size daha iyi servis sağlayalım. 

• Đhtiyaçlarınızı dürüstçe bize bildiriniz 

• Size ve diğerlerine daha iyi servis 
sağlamamız için bize geribildirim  

     yapınız  

Servisten yararlandığınızda şu hak-
kınız vardır: 

• Sağlanan bilgileri anlayabilme 

• Sözlü Tercüman isteme 

• Okumada yardım alabilme 

• Gizlilik  

• Saygıyla muamele edilmeye 

• Dürüstçe muamele edilme 

• Kendini güvende hissetme 

• Kendi seçeneklerini kendin yapma 

• Kendi dosyana bakma 

• Geribilgilendirme 

• Şikayetlerinizi bize yapınız  

Sizin 
Haklariniz 

Gizlilik 
Sinirlari 

    

Tüm personel WASH Evinde gizlilik 
politikasına bağlıdır. 

  

Ancak bazı durumlarda , personel 
kanun gereği bazı bilgileri diğer  
yetkililere sağlayabilir.  
 

Bu şu durumlarda olabilir: 

• Sizin yada başka birinin zarar  

    görmesi halinde 

• Çocuk koruma endişeleri bulunur 

• Kanuni işlemlerinin  bir parçası 
olarak mahkeme müvekkilin do-
syasının kopyasını vermemizi ister 

• Belgeler kanununun 248 bölümü 
bilgi sağlanmasını ister. 

 
BU BROŞÖRÜ OKUMADA YARDIMA BU BROŞÖRÜ OKUMADA YARDIMA BU BROŞÖRÜ OKUMADA YARDIMA BU BROŞÖRÜ OKUMADA YARDIMA     

İHTİYACIN OLURSA YADA SORULARIN İHTİYACIN OLURSA YADA SORULARIN İHTİYACIN OLURSA YADA SORULARIN İHTİYACIN OLURSA YADA SORULARIN 

VARSA  PERSONELLERİMİZLE  VARSA  PERSONELLERİMİZLE  VARSA  PERSONELLERİMİZLE  VARSA  PERSONELLERİMİZLE  

KONUŞUNUZ KONUŞUNUZ KONUŞUNUZ KONUŞUNUZ     

Sözlü tercüman için şu telefonu Sözlü tercüman için şu telefonu Sözlü tercüman için şu telefonu Sözlü tercüman için şu telefonu     

arayınız  131 450 arayınız  131 450 arayınız  131 450 arayınız  131 450     


