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Status Resolution Support Services Programme
Understanding safety in and around the home

برنامه خدمات پشتیبانی تصمیم در مورد وضعیت
آشنایی با ایمنی در خانه و اطراف آن

Form

1451 FAR
FARSI

اداره چگونه از حریم خصوصی من محافظت خواهد کرد؟

اطالعات شخصی شما تحت محافظت قانون، از جمله Privacy Act 1988 )قانون 

حریم خصوصی 1988( می باشد. اطالعات مهمی در باره جمع آوری، استفاده و 

افشاگری اطالعات شما )نزد ادارت دیگر و اشخاص ثالث، شامل نهادهای خارجی(، 

از جمله اطالعات حساس در فرم 1442i Privacy notice )اعالمیه حریم خصوصی( 

 موجود است. فرم 1442i را می توانید از وب سایت اداره در 

/www.immi.gov.au/allforms یا دفاتر اداره دریافت کنید. پیش از تکمیل کردن 

این فرم باید مطمئن شوید که فرم 1442i را خوانده و فهمیده اید.

نام خانوادگی 

نام

تاریخ تولد
Date of birth

Family name

Given names

Individual’s full name 1

Persons ID

 ImmiCard number 
)if applicable(

نام کامل فرد

DAY MONTH YEAR
روز ماه سال

مدرک شناسایی 
شخص

 ImmiCard شماره 
)در صورت ارتباط(

I acknowledge that my Status Resolution Support Services )SRSS( 
Provider has given me and my family )where applicable(:

•	 an orientation of emergency and fire safety procedures; and
•	 advice on safe gardening practices.

Information included:
•	 what to do if a smoke alarm activates;
•	 what to do in an emergency situation;

•	 how to call emergency numbers, such as 000 and how to use an 
interpreter if needed;

•	 safe cooking practices; 
•	 safe use of heaters and electronic appliances. 

In regard to safe gardening practices, information included:
•	 correct use of gardening equipment;

•	 importance of suitable clothing and footwear; and
•	 appropriate storage of poisons and dangerous items, such as weed 

killer and petrol.

Acknowledgement 2

  Status Resolution Support Services من تصدیق می کنم که تامین کننده

)خدمات پشتیبانی تصمیم در مورد وضعیت( )SRSS( به من و خانواده ام 

راهنمایی های زیر را )در صورت ارتباط( داده است:

	 هدایت در مورد روشهای اضطراری و ایمنی در آتش سوزی؛ و•

	 راهنمایی در مورد روشهای امن باغبانی.•

این اطالعات شامل موارد زیر بود:

	 اگر زنگ خطر دود به صدا درآمد چه کار باید کرد؛•

	 در یک موقعیت اضطراری چه کار باید کرد؛•

	  طرز تلفن زدن به شماره های اضطراری، مثل 000 و طرز استفاده از یک •
مترجم در صورت لزوم؛

	 روشهای آشپزی امن؛•

	 کار بری امن بخاری و دستگاههای الکترونیک.•

در رابطه با روشهای امن باغبانی اطالعات داده شده از جمله شامل اینها بود:

	 کار بری صحیح وسایل باغبانی؛•

	 اهمیت لباس و کفش مناسب؛ و•

	 انبارش مناسب سمها و مواد خطرناک مثل علف کش ها و بنزین.•

تصدیق

 Signature of
individual

- امضای شخص

DAY MONTH YEAR
روز ماه سال Date

تاریخ

DAY MONTH YEAR
روز ماه سال Date

تاریخ

Signature of 
witness

- امضای شاهد

Full name )block letters(
نام کامل )حروف جدا(

Witness (SRSS Provider)
)SRSS شاهد )تامین کننده
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3Was an interpreter used?
آیا از مترجم استفاده شد؟

نه

شرح دهیدبله

No

YesGive details

TIS شماره
TIS number

Signature of 
interpreter

- امضای 
مترجم

Interpreter’s full name )block letters(
نام کامل مترجم )حروف جدا(

DAY MONTH YEAR
روز ماه سال Date

تاریخ


