
 

ਪ�ਭਾਵ ਦੀ ਤਾਰੀਖ: 20 ਅਪ�ੈਲ 2017 

ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: ਅਪ�ੈਲ 2017 

 

 

 

 

 

ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਬਾਲਗ਼ ਪ�ਵਾਸੀ ਅਤ ੇਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ  

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

 

ਗੁਪਤਤਾ ਨ� ਿਟਸ (Privacy Notice) 

 

ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪ�ਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ 1988(Privacy Act 1988) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਿਧਕਾਰਤ ਅਤੇ ਿਨਯਿਮਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈI ਮ� 

ਇਹ ਸਮਝਦਾ / ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ [insert name of Provider] ਅਤੇ Skills for Education and Employment (SEE) program/Adult 

Migrant English Program (AMEP), Australian Government ਦੇ ਪੱਖ �ਤ,ੇ ਮੇਰੇ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ (ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਿਨ�ਜੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੇਗਾ) ਇੰਨ� � ਉਦੇ�� ਲਈ: 

 ਿਸਖਲਾਈ ਅਤ ੇਮੁਲ�ਕਣ; 

 ਖੋਜ ਕਰਨ, ਅੰਕੜ ੇਅਤ ੇਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦ;ੇ 

 ਪ�ੋਗਰਾਮ ਪ��ਾ�ਨ; ਅਤ ੇ

 SEE / AMEP ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ I 

 

ਮ� ਆਪਣੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ SEE / AMEP ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ ਹ�: 

• ਹੋਰ ਆਸਟਰੇਿਲਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆ ਂਨੰੂ, ਸਮੇਤ ਇੰਨ� � ਉਦ�ੇ� ਲਈ: 

- ਖੋਜ ਆਯਿੋਜਤ ਕਰਨ  

- SEE / AMEP ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਅਤ ੇਿਬਹਤਰ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ 

- ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, 

- SEE / AMEP ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਜ�ਦੀਆ ਂਹੋਰ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ I 

• ਹੋਰ ਆਸਟ�ੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆ,ਂ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮਨੱੁਖੀ ਸੇਵਾਵ� ਿਵਭਾਗ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਠ� ਕੇਦਾਰ ਜ� ਏਜੰਟ 

�ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹਨ� ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ �ਤ ੇ(ਿਜੱਥੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋਵ)ੇ: 

- ਮੇਰੀ ਨਾਮ�ਕਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤ ੇSEE / AMEP ਿਵੱਚ ਤਰੱਕੀ; ਜ� 

- ਵਾਧ ੂਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗ ੇਇੱਕ ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

• ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ / ਜ� ਮੁਲ�ਕਣ� ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦ ੇਉਦੇ�� ਲਈ ਆਸਟ�ੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਠ� ਕਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਗੁਣਵੱਤਾ 

ਤਸੱਲੀ ਪ�ਦਾਤਾ; ਅਤੇ 

• ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆ,ਂ ਸੰਸਥਾਵ� ਜ� ਏਜੰਸੀਆ,ਂ ਿਜੱਥ ੇਕਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਜ� ਲੋੜ�ਦਾ ਹੋਵੇ I 

  



 

 

 

 

 

 

 

ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਤ ੇਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਉਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸ� ਇਸ ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਅਸ� 

ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦ ੇਬਗੈਰ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹ� ਕਰ�ਗੇ, ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਜ� ਲੋੜ�ਦਾ ਨਹ� I 

 

ਮ� SEE / AMEP ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ �ਪਰ ਦੱਸ ੇਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹ� (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਕਹੜਾ 

ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਕਰ ੋ) 

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

ਤੁਹਾਡ ੇਦਸਤਖ਼ਤ (ਿਵਿਦਆਰਥੀ)    (ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼) 

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

ਜ ੇਤੁਸ� 18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ /  (ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼) 

ਸਰਪ�ਸਤ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ    

 

ਜ ੇਉਪਰੋਕਤ ਿਬਆਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿੜ�ਆ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਖ,ੋ ਿਜਸ ਨ�  ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹ ੈI 

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

ਉਸ/ਉਹਨ� ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਨਾਮ, ਿਜਸ/ ਿਜਨ� � ਨ�  ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ  (ਉਹਨ� ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਿਰ�ਤਾ) 

 

 


