मिक्षा था रोजगारीका लामग सीप र वयस्क आिवासी अंग्रेजी काययक्रि
(Skills for Education and Employment and Adult Migrant English Program)
गोपनीय ाको सूचना (Privacy Notice)
व्यमिग सूचनाको संकलनलाई गोपनीय ा ऐन (Privacy Act 1988) द्वारा अनुिोदन था मनयिन गररएको छ। ि बुझ्छु कक [insert
name of Provider] था अष्ट्रेमलयन सरकार (Australian Government) को र्य बाट Skills for Education and
Employment (SEE) program/Adult Migrant English Program (AMEP) ले मनम्न ियोजनका लामग िेरो व्यमिग सूचना
संग्रह गनेछन् (र िेरो व्यमिग सूचना ियोग गनेछन्):


ामलि था िूलयांकन;

 अनुसन्िान गनय,

थ्याङ्क र िम वेदन यार गनय;

 काययक्रि ििासनका लामग; र
 SEE /AMEP program को मनगरानी था िूलयांकन गनय।

ि SEE/AMEP program लाई िेरो व्यमिग सूचनाहरु मनम्न ियोजनका लामग खुलासा गने अनुिम कदन्छु िः


अष्ट्रेमलयन सरकारका अन्य मनकायहरुद्वारा मनम्न ियोजनका लामग सिे :
अनुसन्िान गनय

-

अन्य सरकारी काययक्रिलाई ििासनिा सहाय ा गनय,



िूलयांकन था SEE/AMEP program को राम्रो ििासमनक कािका लामग
SEE/AMEP programबाहेकका पाईंलाई उपलब्ि गराइएका अन्य सेवाहरुको िूलयांकनका लामग।

अन्य अष्ट्रेमलयन सरकारी मनयोगहरु, िानवीय सेवा मवभाग(Department of Human Services), रोजगारी सेवा
िदायकहरू (Employment Service Providers) र म नका कन्रयाक्टर वा एजेन्टहरुद्वारा मनम्न कु रािा उनीहरुलाई सूचना
उपलब्ि गराउन (जहााँ सान्दर्भयक हुन्छ):
-



SEE/AMEP िा िेरो भनायको अवस्था र िगम ; वा
िैले थप िमिक्षणिा पहुाँच पाउन सहाय ाका लामग थप मसर्ाररि िाप्त गनय

मसकाइका िम र्ल र/वा िूलयांकनलाई ििाणीकरण गने उद्देश्यले Australian Government द्वारा सम्झौ ा गररएका
गुणस् र मवश्वसनीय ा िदायक(Quality Assurance Providers); र

 कानुनले िाग गरे अनुसारका अन्य व्यमि वा अंग वा एजेन्सीहरु।
यस र्ाराििा संकलन गररएका मबवरणहरुलाई पाईंले जुन ियोजनका लामग उपलब्ि गराएको हो त्यसका लामग ियोग गररनेछ, र
हािी कानुनद्वारा आवश्यक नभएसम्ि यसलाई पाईंको अनुिम मवना खुलासा गनेछैनौ।ाँ
लागु मिम िः 20 अमिल 2017
अद्यावमिक: अमिल 2017

SEE/AMEP Program का लामग िामथ उललेमख िेरो व्यमिग मववरण िकामि गनय ि सहिम िदान गछु यI (कु न हो

कृ पया गोलो लगाउनुहोस्)
………………………………………………………

पाईंको हस् ाक्षर (मवद्याथी)

………………………………………………………

पाईं १८ वर्यभन्दा कि भए, बाबुआिा/अमभभावकको हस् ाक्षर

……………………………………………………

(आजको मिम )

……………………………………………………

(आजको मिम )

िामथको मववरण पाईंलाई कसैले पढेर सुनाएको भए, कृ पया पाईंलाई िद्द गने व्यमिको नाि उललेख गनुयहोस्।
………………………………………………………

……………………………………………………

( पाईंलाई िद्द गने व्यमिहरुको नाि)

(उनीहरुसाँग पाईंको सम्बन्ि)

