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 Skills for Education) بزرگسال مھاجرین بلده انگلیسی زیبون برنامھ و کار، و آموزش بلده مھارت

and Employment and Adult Migrant English Program)  

 

  محرمیت اطالعیھ

 

 
 پروگرام و  [insert name of Provider] کھ موفاموم مھ. موشھ تنظیم و مجاز Privacy Act 1988 قانون اساس  بھ شخصی مالومات کدون جمع

 Skills for Education and Employment (SEE) program/Adult بزرگسال مھاجرین بلده انگلیسی زیبون برنامھ/کار و آموزش بلده مھارت
Migrant English Program، استرالیا دولت از نمایندگی بھ (Australian Government)، از و( مونھ آوری جمع ره مھ شخصی مالومات 

  :زیر اھداف بلده) مونھ استفاده مره شخصی مالومات

 ؛بررسی و آموزش 

 ارش؛گز و احصاییھ تھیھ و تحقیق اجرای 

 و پروگرام؛ اداري امور 

 ھای پروگرام ارزیابى و نظارت SEE/AMEP. 

 

 :قنجیغھ َکنَن شریک ره مھ شخصی مالومات کھ میدیوم اجازه SEE/AMEP پروگرام بلده مھ

 ھدف بھ استرالیا دولت ادارات دیگھ: 

 تحقیق اجرای -

 SEE/AMEP پروگرام بھتر اجرای بلده تالش و ارزیابی -

 دولتی ھای پروگرام دیگھ اجرای بلده کمک -

 SEE/AMEP پروگرام از غیر شده ائھرا شومو از بلده کھ ھایی خدمت سایر مرور -

 انسانی خدمات اداره شامل استرالیا، دولتی ھای اداره دیگھ(Department of Human Services)  استخدام خدمات ھای دھنده ارائھ و 
(Employment Service Providers) استھ الزم کھ جایی ده( ازونا ده مالومات ارائھ بلده مراکز، ازی ھای نماینده یا ھا قرادادی ھمچنان و:( 

 یا ؛SEE/AMEP پروگرام در ده مھ از پیشرفت و شمولیت -

 خواندو درس ده مھ از دسترسی ادامھ برای ازونا ؛بیشتر گریفتون معرفی بلده -

 کیفیت ارزیابی ھای سازمان (Quality Assurance Providers) استرالیا دولت قرادادی کھ (Australian Government) تأیید ھدف بھ 
 و ؛ ازونا بررسی یا/و درسی نتایج کدون

  میدیھ اجازه ازونا بھ قانون و َدرن اجازه کھ ھایی سازمان و اشخاص دگھ . 

 

 نموشھ، شریک کسی با شومو زا اجازه بدون و موشھ، استفاده کدین، ھارای ره اونا شومو کھ اھداف بلده تنھا شده آوری جمع فورم ای ده کھ مالومات از
  . بیدیھ اجازه قانون کھ اییکھ مگر

  



 

 

 

 

 

 

  )بکشید خط ھا پروگرام از یکی وردَ ( SEE/AMEP پروگرام در شده داده توضیح باال ده کھ رقمھ ھمو خود شخصی مالومات انتشار بلده استوم راضی مھ

 

.........................................................  ...................................................... 

 )امروز تاریخ(                 )شاگرد( دستخط

 

.........................................................  ...................................................... 

 )امروز تاریخ(  سرپرست/والدین دستخط استن، 18 زیر شومو اگھ

 

 

 . کین نوشتھ کده، کمک ره شومو کھ ره کسی نام لطفاً  شده، خوانده شومو بلده باال ھاقراری اگھ

.........................................................  ...................................................... 

 )ازونا قد شومو از رابطھ(   )کد کمک ره شومو کھ نفرھا/نفر نام(

 

 


