Tamil / jkpo

தனது வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு

SCAAB

வாடிக்கையாளர்ைளின் ைடகமைள்

வசனே பயைர்களுக்கு பின்ேரும் கைனமகள் இருப்பதோக SCAAB

அளிக்கும் வாக்குறுதி

நம்புகிறது :

ஸ்பிரிங்வேல் சமூக உதேி மற்றும் ஆவ

ோசனை அனமப்பு



அனைேருக்கும் சமேோய்ப்பு கினைக்கவும் அர்ப்பணித்துக் ககோண்டு
வசனேயோற்றும் ஓர் அனமப்போகும். ேோடிக்னகயோளர்களின்
உரினமகள் மற்றும் கைனமகளில் SCAAB உறுதியோக

சந்திப்புக்கோக ஒப்புக்ககோள்ளப்பட்ை வநரத்னதக்
கனைபிடிப்பது, அல்

(Springvale Community Aid and Advice Bureau- SCAAB), சமூக நீதிக்கோகவும்,

து ரத்து கசய்ேனத 24 மணி

வநரத்துக்கு முன்போக கதரியப்படுத்துதல்.



பணியோளர்கனளயும், பிற ேோடிக்னகயோளர்கனளயும்
மரியோனதயுைனும் கண்ணியத்துைனும் நைத்துேது

கனைபிடிக்கிறது, வமலும் அனைத்து வநரங்களிலும்

மதிப்பளிக்கக்கூடிய அறிந்தளிக்கப்பட்ை கதரிவுகனள அேர்கவள

கசோந்தமோக வதர்ந்கதடுக்க ேோடிக்னகயோளர்கனள ஊக்கப்படுத்துகிறது.
தங்கள் பிரச்சனை கதோைர்போக தோங்கவள தகுந்த நைேடிக்னககள்



தோங்கள் கபறக்கூடிய வசனேகள் பற்றிய எந்தச்
சந்வதககமன்றோலும் பணியோளரிைவமோ அல்
வம

ோளரிைவமோ ஆவ

து

ோசனை கசய்ேது

வமற்ககோள்ேதற்கு ேோடிக்னகயோளர்களுக்கு ஆதரவும், உற்சோகமும்
அளிக்கப்படுகிறது. இதைோல், எதிர்கோ

த்தில் பயைளிக்கக்கூடிய

திறனமகனள அேர்கள் ேளர்த்துக்ககோள்கிறோர்கள்

எவ்ேோறு புகோர் கசய்ேது

SCAABயின் ைடகமைள்

வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு எங்ைள் சேகவகயப் பற்றி புைார்
அல்லது விமர்ேனம் இருந்தால் அகதப்பற்றி நாங்ைள் அறிய

அனைத்து வநரங்களிலும் SCAAB :



விரும்புைிசறாம்.

ேோடிக்னகயோளர்கள், உணர்வுபூர்ேமோகவும்
மரியோனதயுைனும், கரிசைத்துைனும் நைத்தப்படுேோர்கள்
என்று உறுதி அளிக்கும்.



சந்வதகங்கள் மற்றும்/அல்

வாய்ப்பளிக்கும்.
விமர்ேனங்ைள் அல்லது புைார்ைள் சேய்ய:

து புகோர்கள் அனைத்திற்கும்

சரியோை மற்றும் வதனேயோை உதேிகனள ேழங்கும்.



இது எங்ைள் சேகவகய சமலும் சமம்படுத்திக் ககோள்ள

மோற்றுத்திறைோளிகளுக்கு வதனேயோை ேசதிகள், மற்றும்

எங்ைள் அலுவலைத்திற்கு ேந்து சநரடியாை புகோர் கசய்ய, 5,
ஆஸ்பார்ன் அசவன்யூ, ஸ்பிரிங்சவல்.

உதேிகனள ேழங்குகிறது



ேோடிக்னகயோளரின் அனுமதியில்
அனுமதிக்கும்/வகட்கும் சூழ்நின

SCAAB தனது வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு அளிக்கும்
வாக்குறுதிைள்
மற்றும்,
வாடிக்கையாளர்ைளின் உரிகமைளும் ைடகமைளும்

எழுத்துப்பூர்வமாை புகோரளிக்ை, 5, ஆஸ்பார்ன் அசவன்யூ,

ோமல், சட்ைம்
கள் தேிர்த்து, அேர்கனளப்

ஸ்பிரிங்சவல், VIC., 3171

பற்றிய தகேல்கனள கேளிப்படுத்தோது.
ேோடிக்னகயோளர்கள் SCAAB யிைமிருந்து பின்ேரும் வசனேகனள
எதிர்போர்க்க

ோம்:



ேச மற்றும் நம்பகமோை வசனேனய அளிக்கிறது.

இ

ேோடிக்னகயோளர்கள், தங்கள் கபயனரவயோ அல்




மோக: (03) 9548.4821

ஃசபக்ஸ் மூலமாை: (03) 9548.4821

ிைம், இை மற்றும் மத வேறுபோடுகளின்றி

வசனே அளிக்கப்படும்
பண்பட்ை உணர்வுரீதியோை ேனகயில் வசனேயளிக்கப்படும்.
வநர்கோணல்கள், ேோடிக்னகயோளரின் ேிருப்பத்திற்வகற்ற
கமோழியில் நைத்தப்படும்.



சதாகலசபேி மூ

மோக: scaabspr@scaab.org.au

து வேறு

கசோந்த ேிேரங்கனளவயோ கூறவேண்டிய கட்ைோயமில்ன
ேயது, போ

மின்ைஞ்சல் மூ

ேோடிக்னகயோளரின் சுயமோக தீர்மோைிக்கும் உணர்வுக்கு

அலுவலை சவகல சநரம்:
திங்ைள் முதல் சவள்ளி வகர ைாகல 9.00 – மாகல 5.00 ேனர
அவேர நிேோரணத்திற்கோை நியமை சந்திப்புக்கு
எண்ணில் கதோைர்பு ககோள்க .

மதிப்பு அளிக்கப்படும்.
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9546.5255 என்ற

English

SCAAB’s commitment to clients

Clients’ responsibilities

Springvale Community Aid and Advice Bureau is commit-

SCAAB believes that service users have the following responsibilities:

ted to social justice and equitable access for all. SCAAB
adheres to client rights and responsibilities and encourages clients to make their own informed choices which are
respected at all times. Clients are encouraged and supported to take action on their own behalf so they can de-



To keep appointments, or at least give 24 hours
notice of cancellation.



Treat staff and other clients with respect and
courtesy.



Discuss with a staff member or manager any
concerns that they may have about the service
they have received.

velop skills that can be used in the future.

SCAAB’s responsibilities
At all times, SCAAB will:






SCAAB’s commitment to its clients
and
Clients’ rights & responsibilities

Ensure that clients are treated with sensitivity,
courtesy and consideration.
Provide prompt and helpful responses to all enquiries and/or complaints.

How to make a complaint
If clients have a complaint or comment about our service
we want to know about it.
This gives us the opportunity to improve our services.

Provide facilities and assistance for people with
disabilities.

Comments or complaints can be lodged:

Not disclose information about clients without consent, except as required/permitted by law.

In writing, 5 Osborne Avenue, Springvale, VIC, 3171

In person at our office, 5 Osborne Avenue, Springvale

By email: scaabspr@scaab.org.au
By telephone: (03) 9546.5255

Clients should expect the following from SCAAB:

By fax: (03) 9548.4821



Free and confidential service. Clients are under no
obligation to provide their name or personal particulars.



No age, gender, ethnic or religious barriers to
service.

BUREAU OPENING HOURS



Service provided in a culturally sensitive manner,
with personal interviews conducted in the language of client’s choice.

Phone 9546.5255 to make appointments for assistance.



Respect for clients’ right to self-determination.

Updated July 2012

Monday to Friday 9.am—5.pm

