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                                                    :  كعمیل مع  لیثبریدج لخدمات األسرة، یحق لك الحصول على الحقوق التالي 
 

 خالي من التمییز القائم علىأو االستغالل، و أن تعامل بإحترام ولطف بدون إساءة  
 العقیدة الدینیة أو الجنس أو العمر أو األصل القومي أو أو العرق أو اللون أو العقیدة  
 الوضع االقتصادي أو التوجھ الجنسي. أو  الصحة التوجھ السیاسي أو اإلعاقة أو  

 تتلقى اھتمامات مبنیة  على اساس المساواة  و خدمات نوعیة. 
 ویر ومراجعة  خطة الخدمة المتعلقة باألفراد المكتوبة، والحصولالمشاركة في تط 

 من ھذه الخطة إذا رغبت في ذلك. على نسخة  
 تفسیر نوع المعاملة أو الخدمة التي یمكن تلقیھا، ویمكن الموافقة أو رفضھا أو 

 تغییر المعاملة أو إنھاء الخدمة أو المعاملة أو الدواء في أي وقت ما لم یكن محددة 
 بموجب القانون أو أمر من المحكمة . 

 تلقي المعاملة أو الخدمة السریة إلى الحد المسموح بھ بموجب القانون، 
  ومراعاه إمكانیات المكتب.  

 تفسیر ملفات العمیل، مراجعھ ملفات العمالء الضافة اي تصحیح أو االعتراض 
  تلك السجالت. أو اضافة الى  

 زیارة األسرة، تلقي الزیارات العائلیة، الحصول على اتصاالت ھاتفیة مع االسرة 
 خالف ذلك في خطة الخدمة، وكذلك مكان أمن لتخزین  ما لم ینص على  

 ( للبرامج السكنیة ). الممتلكات الشخصیة
 تقدیم أي تعلیقات أو اقتراحات بشأن جودة الخدمات ألي عضو من أعضاء االمكتب، 

 على علم بحق اإلستئناف كما ھو مبین في سیاسة التظلمات العمیل. كونوأن ت  
  أن یتم إبالغك بلمصادر األخرى المتوفرة في المجتمع. 
 عدم التعرض لألستغالل فى العمل أو التدریب المھنى أو العمل بأجر . 

 
  كعمیل مع  لیثبریدج لخدمات األسرة،  أنت أو الوصي القانوني علیكم 
  امة كما موضح، غیر تلك المحددة في خطة الخدمةع مسؤولیات 
 :الفردیة الخاصة بك وھي 
 

 أن تساھم بشكل فعال في المعاملة و الخدمات.       
 إبالغ المكتب بأي تغییر في العنوان أو رقم الھاتف أو حالة الدخل إذا أمكن .      
 .  اإللتزام في  المواعید المحددة  أو إلغائھا مع إشعار مسبق      
  تغطیة الرسوم المتفق علیھا، إذا لزم االمر.      
 إبالغ الموظف المناسب في المكتب عن أي نیة إلنھاء الخدمات.      
 إتباع االجراءات المبینة فى سیاسة التظلمات  فى حالة عدم رضاء العمیل عن الخدمات.     
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