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Şarezabûnên bo Perwerde û Karkirinê û Bernameya Inglîsî bo Koçberên Temenmezin 

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

Baldariya Nihêniyê 

 

Berhevkirina agahiyên ferdî bi destûr e û li gorî Peymana Nihêniyê ya 1988`an (Privacy Act 1988) amade bûye. Ez 
têdigihîjim ku [insert name of Provider] û bernameya Skills for Education and Employment (SEE) program/Adult 
Migrant English Program (AMEP) li ser navê Dewleta Awistralayê (Australian Government) dê agahiyên min ên ferdî 
berhev bike (û dê agahiyên min ên ferdî) bo van armancan bi kar bîne: 

• perwerdekirin û nirxandin; 

• pêkanîna lêkolînan, amadekirina amaran û raporkirin; 

• birêvebirina bernameyan; û 

• çavdêrî û nirxandina bernameya SEE /AMEP. 

Ez destûrê didim bernameya SEE/AMEP agahiyên min ên ferdî ji van ra eşkere bike: 

• Dezgehên din ên dewleta Avûstrliyayê herwiha bo van armancan: 

- pêkanîna lêkolînan 

- nirxandin û baş birêvebirina bernameya SEE/AMEP 

- arîkariya bo birêvebirina bernameyên din ên dewletê, 

- nirxanidna xizmetên din ên ku didin we yên bilî xizmetên gorî bernameya SEE/AMEP. 

• Dezgehên din ên Avûstrliyayê, herwiha Beşa Xizmetên Mirovî (Department of Human Services), Pêkhînerê 
Xizmetên Karkirinê (Employment Service Providers) û peymankarên wan yan nûnerên din bo ku li bara van 
agahiyên li bara (cihên girîng) bidin: 

- rewşa navnivîsiya min û pêşveçûna li SEE/AMEP; yan 

- bidestanîna raspartinên zêdetir bo piştevaniya ji bikaranîna perwerdeya zêde  

• Pêkhînerê Sîgorteya Kalîteyê/Çawaniyê (Quality Assurance Providers) ku bi Australian Government ra bo 
armanca kontrolkirina encamên hînbûnê û/yan nirxandinê xwedan peyman in; û 

• kes, kom yan dezgehên din ên ku qanûnê pêwîst zaniye yan destûr daye. 

Agahiyên berhevbûyî ser vê formê dê bo wê armancê bi kar were ku we ew bo wê daye, û em ê bêyî rezamendiya we 
wan eşkere nekin, meger ku qanûnê pêwîst zanîbe yan destûr dabe. 

  



 

 

 

 

 

 

Ez rezamendiyê didim agahiyên min ên ferdî wekî li jorê diyar bûye bo Bernameya SEE/AMEP`ê eşkere bibin (ji 

kerema xwe bi xetkişandinê diyar bikin kîjan) 

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

Wajoya we (xwendekar)    (Dîroka îro)  

 

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

Eger hûn jêr 18 ne, dayîkbav/serperest wajo bike (Dîroka îro) 

 

 

Eger gotinên jorê ji we ra hatin xwendin, ji kerema xwe kesê/a arîkarî da we diyar bikin. 

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

(Navê kesê(n) arîkarî da(n) we)    (Pêwendiya we bi wan ra) 

 

 


