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িশ�া ও চা�রীর জন� দ�তা এবং �া�বয়� অিভবাসীেদর ও ইংেরিজ কায��ম  

(Skills for Education and Employment and Adult Migrant English Program) 
 

�গাপনীয়তার �না�শ 
 

 

�গাপনীয়তা আইন ১৯৮৮ (Privacy Act 1988)–এর অধীেন ব�ি�গত তথ� সং�হ অনুেমািদত ও িনয়ি�ত হয় । আিম অবগত আিছ �য [insert name of 

Provider]এবং অে�িলয়া সরকােরর (Australian Government) প� �থেক Skills for Education and Employment [SEE] 

program/Adult Migrant English Program [AMEP আমার ব�ি�গত তথ� সং�হ করেব (এবং আমার ব�ি�গত তথ�) িন�িলিখত উে�েশ� ব�বহার 

করেব: 

 �িশ�ণ ও মূল�ায়ন করেত 

 গেবষণা পিরচালনা করেত এবং পিরসংখ�ান ও �িতেবদন �তির করেত 

 কায��ম পিরচালনা করেত; এবং 

 SEE /AMEPকায��ম (SEE /AMEP program)–এর পয�েব�ণ ও মূল�ায়ন করেত 

 
আিম িনে�া� ��ে� SEE /AMEPকায��ম  -�ক আমার ব�ি�গত তথ� �কােশর অনুমিত �দান করিছ:  

  অন�ান� অে�িলয় সরকাির সং�া �যখােন িনে�া�  উেদ�শ��েলা অ�ভু� �: 

- গেবষণা পিরচালনা  

- SEE/AMEP program-এর মূল�ায়ন এবং ব�ব�াপনার উ�িতসাধন 

-  অন�ান� সরকাির সং�ার �শাসেন সহায়তা, 

- আপনােক সরবরাহকৃত এমন সব �সবার মূল�ায়ন যা SEE/AMEP Program-এর অধীেন �দয়া হয় না।  

 মানব �সবা িবভাগ (Department of Human Services), িনেয়াগ �সবা �দানকারী(Employment Service Providers) এবং তােদর 

ক�া�র বা এেজ�সহ অন�ান� অে�িলয়ার সরকািরএেজি�, যােত তােদরেক িনে�া� িবষয়�েলােত তথ� �দয়া যায় (েযখােন �েযাজ�): 

- SEE/AMEP-�ত আমার ভিত� র অব�ান এবং অ�গিত; অথবা  

- আমার আেরা �িশ�ণ লােভ সহায়তায় অিতির� �রফােরল পাওয়ার ��ে�  

 িশ�ার ফলাফল এবং/অথবা মূল�ায়ন যাচাইেয়র উে�েশ� Australian Government �ারা চুি�কৃত মান িনি�তকারী (Quality Assurance 

Providers); এবং 

 অন�ান� ব�ি�, ��া বা এেজি�, �যখােন অনুেমািদত বা আইন �ারা আবশ�কীয়।  

 
এই ফরেম সংগৃহীত যাবতীয় তথ� আপিন �য উে�েশ� সরবরাহ কেরেছন �ধু �স উে�েশ�ই ব�বহার করা হেব এবং আইনত অনুেমািদত অথবা আবশ�কীয় না হেল আমরা 

আপনার অনুমিত ছাড়া তা �কাশ করেবা না। 

  



 

 

 

 

 

SEE/AMEP Program-এর জন� উপযু�� ��ে� আিম আমার ব�ি�গত তথ� �কােশর অনুমিত �দান করিছ (�কা�  ��ে� তা দয়া 

কের বৃ� এেঁক উে�খ ক�ন) 

…………………………………………………………………….……  ……………………………………………………………………… 

      

আপনার �া�র (িশ�াথ�)     (আজেকর তািরখ) 

 

…………………………………………………………………….……  ……………………………………………………………………… 

   

আপিন ১৮ বছেরর িনেচ হেল,িপতামাতা/অিভভাবেকর �া�র  (আজেকর তািরখ) 

 

উপেরা� িববৃিত আপনােক পেড় �শানােনা হেয় থাকেল, �ক আপনােক সাহায� কেরিছেলা দয়া কের উে�খ ক�ন । 

…………………………………………………………………….…  …………………………………………………………………..... 

    

আপনােক সাহায�কারী ব�ি�/বেগ�র নাম    (আপনার সােথ তার/তােদর স�ক� ) 

 


