
 کنید؟ طرحم نظرات یا شکایات خود را توانید می چگونھ
 

 

در مورد خدمات  یخوردباز ھ . چنانچبخشیمشما ما را یاری می دھد تا خدمات خود را بھبود  نظرات
 :بھ روش ھای زیر اطالع رسانی کنید می توانید ،ما دارید

 
 مستقیماً در مورد آن گفتگو کنید.مند مربوطھ با کار -1
 یا پذیرش و قسمتاز طریق توانید  میرا تکمیل کنید. این فرم سازمان ما را ضایتمندی رفرم  -2

 .دریافت نماییدسازمان وبسایت 
مستقیم اعتراض خود تمایل بھ طرح  یا نشده،یت بھ طور کامل رعا چنانچھ فکر می کنید حقوق شما -3
و یا در قسمت مربوطھ  بھ شکل مکتوب با مدیر خود راشکایت  می توانیدرا ندارید، مربوطھ  کارمند با

 سازمان در میان بگذارید. یت صورت نیاز با مدیر
  feedback@impactnorthshore.ca الکترونیکی  آدرساز طریق  خود رارسمی شکایت 

 .تحویل دھیدش پذیر قسمتیا بھ برای ما ارسال کنید 
ذیربط ارائھ  سایر افرادیا یت سازمان و ، مدیرقسمت مربوطھبھ مدیرشما  ی نامھاز شکایت  نسخھ ای -

 می شود.
 خواھد گرفت.تماس با شما  کاریروزطی پنج  تحویل داده ایدکسی کھ شکایت را بھ او  -
با تعیین وقت باره در این  گفتگوچنانچھ فکر می کنید بھ شکایت شما رسیدگی نشده، می توانید برای  -

  .کنیدمالقات یا مدیریت سازمان  قسمت مربوطھمدیربا  ،قبلی
 .بررسی قرار خواھد گرفتمورد سازمان شکایت رسمی شما برای بھبود خدمات آینده  -

 عنوان بھ شما ھای مسئولیت و حقوق
 مراجعھ کننده

 

 
At Impact North Shore we are dedicated to offering 
comprehensive and innovative services for newcomers, and 
to strengthening inclusion and equity. 

 
 
 

#207-123 East 15th Street, North Vancouver 
t: 604-988-2931 
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 مراجعھ کنندهحقوق و مسئولیت ھای شما بھ عنوان 
 

 اطالعات بودن محرمانھ و خصوصی حریم
 

 

ما بر این . ارایھ نمایدبھ افراد و خانواده ھا باال کیفیت با خود را  خدماتاین سازمان می کوشد کھ 
متقابل بین احترام می بایست ایجاد و حفظ محیطی با خدمات عالی، فراگیر و محترمانھ برای باوریم 

  .برقرار باشدکارکنان و داوطلبان  مراجعین ،
 

شما حقوق  
 

 :رھستیدزیر برخورداحقوق مراجعھ کننده بھ این سازمان، از  شما بھ عنوان
 

 .رفتار شود با عزت و احترامبا شما  •
 .دسترسی داشتھ باشید بدون احساس تبعیضبھ خدمات ما  •
 .شود حفظ خصوصی و محرمانھبصورت اطالعات شما  •
 .کنید دریافتتان متناسب با نیازخدمات حرفھ ای  •
 .یابید  اطالع موجودسایر خدمات و منابع  از •
 .شما باشدمیم ، منوط بھ تصاز سازمان مادریافتی  نوع خدمات •
 .را داشتھ باشید دریافت یک سرویس یا ادامھ آنخودداری از اختیار •
 .باشیداشتھ دھایتان را نظرھا و پیشنھاد مکان ارایھا •
 .مطلع شوید شکایت در این سازمانطرح  مراحلاز  •

 مسئولیت ھای شما
 

 ھده دارید:عرا بر ی زیریت ھاولئمس، سازمانبھ این  ھ کنندهشما بھ عنوان مراجع

 کارکنان و داوطلبان با عزت و احترام بر خورد کنید.، با سایر مراجعین •
 باشد.کمک کنید تا فضای سازمان ما امن و عاری از تبعیض  •
 بھ حقوق سایر مراجعین، کارکنان و داوطلبان احترام بگذارید. •
 ایرین را حفظ کنید.سحریم خصوصی  •
 مشارکت کنید.بطور فعال در جریان دریافت خدمات  •
 ھای آموزشی حضور یابید.  مالقات یا کارگاه قرارھایدر  راس زمان مقرر •
 اطالع دھید.، پیشاپیش بھ کارکنان ما نیستیدچنانچھ قادر بھ حضور  •
، ناتوانی یا خدمات خود مشکالت پزشکی، ی رسیدگی ھرچھ بھتر بھ نیازھای شمابرا •

 بھ کارکنان ما اطالع دھید.   مورد نیازتان رافرھنگی 
نشانی محل سکونت) را بھ آگاھی  یا مانند شماره تلفنخود ( ھرگونھ تغییر در اطالعات •

  .کارکنان ما برسانید

 

حریم  حفظ قوانینمطابق با اطالعات گردآوری شده از طریق فرم ثبت نام این سازمان،  تمامیاز 
 اطالعات جهت ارا�ه خدمات به شما و �ا این  از  شود.  می حفاظت استانی و مرکزی دولتھای خصوصی

  خواهد شد.  استفاده ھا گزارش در آماری ھای تحلیل
بدون ذکرنام و  از این اطالعات ،انجام تحقیقاتو یا  سازمان بررسی کیفیت خدمات بھ منظورما 

استان بی سی  یا و در ارایھ گزارش بھ دولت فدرال صرفا در قالب اعداد و آمار مشخصات فردی،
 کنیم. استفاده می
 بھ اشتراک گذاشتھ نخواھد شد. با افراد و سازمان ھای دیگر اطالعات شخصی شما نام و ،طبق قانون

 
در مورد آنھا با یا  در اختیار کارکنان ما قرار دھیدرا  چنانچھ شما اطالعات خودالزم بھ ذکر است، 
نام شما ھرگز  از طرف این سازمان بھ مرکز دیگری ارجاع شوید،و یا  مشکلی صحبت کنید

 گزارشات ارایھ شده بھ دولت درج نخواھد شد.در
 

 : می شود اشتھاشتراک گذاطالعات شما بھ در دو مورد تنھا 
 

 بنا بھ درخواست دادگاه و یا مراجع قانونی دیگر -1
  از آسیب بھ شما یا افراد دیگر پیشگیریبرای  -2
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