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Step Together தகவல் பா�காப்�க் ��த்த தகவல்கள் 
இந்த உத�யைழப்�க்� (ெஹல்ப்ைல�க்�) நீங்கள் வழங்�ம், உங்க�ைடய 
அந்தரங்க, மற்�ம்  எந்த�தத் தகவ�ம் கண்ணியத்�டன் ேபணப்ப�ம். உங்கைள 
அநாமேதயமாக ைவத்��க்�மா� நீங்கள் ேகாரலாம், ேம�ம் நாங்கள் சட்ட 
அ�லாக்கத்�டன் ெதாடர�்ைடயவரக்ள் அல்லர.் அைனத்� ஆதர�ச ்
ேசைவகைள�ம் ேபாலேவ, பா�காப்�ற்� எந்தெவா� உடன� ஆபத்�க�ம் 
ஏற்ப�வ� ��த்� நாங்கள் அ�ந்தால், அதைனக் கவனித்�க் ெகாள்ள ேவண்�ய 
கடைம எங்க�க்� உள்ள�, ஆனால் எல்லாத் தகவல்க�ம் NSW அந்தரங்கத் தகவல் 
பா�காப்�ச ்சட்டப் �ரகாரேம ைகயாளப்ப��ன்றன. 
 
 
நான் Step Together -இன் ெதாைலேப� உத� இைணப்�ைன அைழக்�ம் 
அேத ேவைள, அநாமேதயமாக இ�க்க ���மா? 
 
ஆம், Step Together ஒ� இரக�ய ஆதர�ச ் ேசைவயாக இ�ப்பதனால், உங்கைள 
அநாமேதயமாக ைவத்��க்�மா� நீங்கள் ேகட்கலாம். உங்க�க்�த் ேதைவயான 
உத�ையப் ெபற்�க் ெகாள்��கமாக,  �ல தகவல்கைள வழங்�தல் அவ�யமாக 
இ�க்கலாம். ஆனால் இத்தைகய தகவல்கள் தனிநபர ் தகவல்களாக 
வைகப்ப�த்தப்ப�வ�டன், ‘Department of Communities and Justice’ (ச�கங்கள் மற்�ம் 
நீ�த் �ைணக்களம்) -இன� அந்தரங்க �காைமத் �ட்டத்�ற்� அைமவாக 
பா�காப்பாகச ் ேச�த்� ைவக்கப்ப��ன்ற அைழப்�கள் ப�� ெசய்யப்பட்�, 
பா�காப்பாகச ் ேச�க்கப்ப��ன்றன, ேம�ம் அைவ பராமரிப்�க் கடைம, தரம் 
மற்�ம் ப�ற்� ேநாக்கங்க�க்காகப் பயன்ப�த்தப்படலாம். �ரி�னல் �ற்றங்கள், 
�றாரக்�க்� உடன�யாக நடக்க�ள்ள ஆபத்� அல்ல� பா�காப்� ெதாடரப்ான �ற 
உடன� ஆபத்� ேபான்றைவ அ��க்கப்ப�ைக�ல், �ன்றாம் தரப்�ன�க்�த் 
தகவல்கள் ெவளிப்ப�த்தப்படலாம். Crimes Act 1900 -இன் 316 -ஆவ� �ரி�ன் ப� 
க�ைமயான, வழக்� ெதா�க்கப்பட இய�மான �ற்றசச்ாட்�கள் ெதாடரப்ான 
அ��ப்�கைளச ்ெசய்ய நாங்கள் கடைமப்பட்�ள்ேளாம்.   
 
 
என்ைனப் பற்�ய தகவல்க�க்� என்ன ஆ�ம்? 
 
ப: நாங்கள் ேசகரிக்�ம் எந்தத் தகவல்க�ம் உங்கள் �னவ�க்கான �க�ம் 
சாத்�யமான உத��ைன வழங்�வதற்�ப் பயன்ப�ம். அத்�டன், இ� NSW -இன� 
அந்தரங்கத் தகவல் பா�காப்�ச ் சட்டத்�ற்கைமவாக இ�ப்�ல் ைவக்கப்ப�ம். 
தகவல்கள் மற்�ம் பரிந்�ைரகைள வழங்�ம் ஒ� �ரித தைல�ட்�ச ்ேசைவ என்ற 
�ைற�ல், சட்ட அ�லாக்கத் �ைற�னர� ஈ�பா� ��த்த அசச்�ன்� நீங்கள் Step 
Together  -இட��ந்� தகவல்கைள�ம், ஆதர�த�ைய�ம் ெபற ���ம். உங்கள் 
அைடயாளத்ைதப் ப�� ெசய்யக்�டா� என்�ம் நீங்கள் ேகட்�க் ெகாள்ளலாம். 
எவ்வாறா��ம், உங்க�ைடய அல்ல� �ற�ைடய உ��க்�, உடல்நலத்�ற்� 
அல்ல� பா�காப்�ற்� அல்ல� ஒ� பால்ய வய�ன�க்�க் கணிசமான �ங்� 
ஏற்ப�ம் அபாயம், அல்ல� ஒ� ��ர அச�்�த்தைலப் பற்� எங்க�க்�த் 
ெதரியவந்தால், அவசர ேசைவகைள அல்ல� காவல்�ைற�னைரத் ெதாடர�் 
ெகாள்�மா� நாங்கள் உங்கைள ஊக்��க்�ேறாம், அத்�டன், நாங்க�ம் அவ்வா� 
ெசய்ய ேவண்� ஏற்படலாம். 
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அந்தரங்கத் தகவல் பா�காப்� அ��ப்�  
 
தனிப்பட்ட மற்�ம் �காதார தகவல்கைளச ்ேசகரித்தல், ேச�த்தல், பயன்ப�த்�தல் 
மற்�ம் ெவளிப்ப�த்�தல் �தலானைவ NSW அரசாங்கத்�ன் அந்தரங்கத் தகவல் 
பா�காப்�  நைட�ைறகள், Privacy and Personal Information Protection Act 1998 (NSW)  மற்�ம் 
Health Records and Information Privacy Act 2002 (NSW) ஆ�யவற்றால் 
கட்�ப்ப�த்தப்ப��ன்றன. அந்தரங்கத் தகவல் பா�காப்�க் ெகாள்ைககைளக் 
ெகாண்�ள்ள இந்தச ்சட்டங்கள் எமக்�க் ��பைவ:  
 

• நாங்கள் என்ன தகவல்கைளச ்ேசகரிக்க ���ம், அவற்ைற நாங்கள் எவ்வா� 
ேசகரிப்ேபாம் 

• தனிப்பட்ட மற்�ம் �காதாரத் தகவல்கைள நாங்கள் எவ்வா� 
ேச�க்�ன்ேறாம், மற்�ம் பா�காக்�ேறாம் 

• நாங்கள் இ�ப்�ல் ைவத்��க்�ம் தகவல்கள் எைவ என்பைத நீங்கள் எவ்வா� 
ெதரிந்�ெகாள்ளலாம் மற்�ம், அைவ �ைழயாக இ�ந்தால் அைத எவ்வா� 
சரிெசய்யலாம் 

• உடல்நலம் மற்�ம் �ற உணர�்சார ் தகவல்க�க்கான �ேஷட 
பா�காப்�க்�ட்பட்ட  உங்க�ைடய தகவல்கைள நாங்கள் எவ்வா� 
பயன்ப�த்தலாம் மற்�ம் ெவளிப்ப�த்தலாம்  

• உங்க�ைடய அந்தரங்கத்�ன் �தான �றல்கள் ��த்� நீங்கள் எவ்வா� 
�கார ்ெசய்யலாம்.  
 

ஒ�வைரப் பற்�ய தனிப்பட்ட மற்�ம் �காதாரத் தகவல்கைளச ் ேசகரித்�, 
�காைமப்ப�த்�ம்ேபா�, Department of Communities and Justice (�ைணக்களம்)           -
இற்�ம், அத�டன் ெதாடர�்பட்ட �கைம�க்�ம் இந்த அந்தரங்கத் தகவல் 
பா�காப்� அ��ப்பான� ெபா�ந்�ம். உங்களிட��ந்ேதா அல்ல� 
அங்�கரிக்கப்பட்ட �ன்றாம் தரப்�னரிட��ந்ேதா நாங்கள் ேசகரிக்�ம் தகவல்கள், 
ேசைவகைள வழங்�வதற்�ம் எங்கள் சட்டப் ெபா�ப்�கைள நிைறேவற்�வதற்�ம் 
‘�ைணக்கள’த்�னால் இ�ப்�ல் ைவக்கப்பட்�ப் பயன்ப�த்தப்ப�ம். நாங்கள் 
ேசைவகைள வழங்�ம் வ�கைள ேமம்ப�த்�வதற்�ம், �ட்ட��வதற்�ம், 
ஒ�ங்�ைணப்பதற்�ம், உங்கள் தகவல்கைள நாங்கள் �ைணக்களத்�ற்�ள் 
��ைமயாகப் பயன்ப�த்தலாம். �ல �ழ்நிைலகளில், ெவளி அைமப்�க�க்�த் 
தகவல்கைள ெவளிப்ப�த்த ‘�ைணக்களத்�ற்�’ சட்டப்�ரவ்மாக அ�காரம் உண்�. 
 
உங்கள் அந்தரங்கத் தகவல் பா�காப்� உரிைமகள் பற்�ய ேமல�கத் தகவல்கள்:  

• ெதாைலேப�: 02 9716 2662 
• ெதாைலத் தட்டச�் (TTY): 02 9377 6167 
• �ன்னஞ்சல்: privacy@facs.nsw.gov.au 
•  

�ைணக்களத்�ைடய Privacy Policy PDF, 191.86 KB -ஆன�,  �ைணக்களத்�ன் தனிப்பட்ட 
மற்�ம் �காதார தகவல்கைளக் ைகயா�ம் நைட�ைறகைளக் ேகா�ட்�க் 
காண்�க்�ற�. தனிப்பட்ட மற்�ம் �காதார தகவல்கள், மற்�ம் ேசகரிக்கப்பட்ட �ற 
தர�க�டன் ‘�ைணக்களம்’ எவ்வா� ைகயாள்�ற� என்பைத�ம் இ� 
�வரிக்�ற�. ‘�ைணக்களத்�ன்’ அந்தரங்கத் தகவல் பா�காப்�க் 
ெகாள்ைகயான�, தனிப்பட்ட மற்�ம் �காதார தகவல்கைளத் �ைணக்களம் 
எவ்வா� நிரவ்�க்�ற� என்பைதக் ேகா�ட்�க் காட்�ம் ஒ� கட்டைமப்ைப 
வழங்��ற�. நாங்கள் ேசகரிக்�ம் தகவல்கைள ெபா�ப்�ட�ம், உரிய �ைற��ம் 
நிரவ்�ப்பதற்�ம், எங்க�ைடய பங்காளரக்ள், ஊ�யரக்ள் மற்�ம் ெபா�சன 
உ�ப்�னரக்ளின் அந்தரங்கங்கைளப் பா�காப்பதற்�ம் நாங்கள் 
கடைமப்பட்�ள்ேளாம்.  
 

mailto:privacy@facs.nsw.gov.au
https://www.facs.nsw.gov.au/download?file=797572
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‘�ைணக்களம்’ ச�பத்�ல் தன� Privacy Management Plan PDF, 302.45 KB -ஐப் 
��ப்�த்�ள்ள�, இ� Privacy and Personal Information Protection Act 1998 மற்�ம் Health Records 
and Information Privacy Act 2002 ஆ�யவற்�ன் �ழான கடைமக�டன், ‘�ைணக்களம்’ 
எவ்வா� இைய���ற� என்பைத �ளக்��ற�. இந்த வைலத்தளத்�ல் 
ப�ரங்கமாகப் ெபற்�க்ெகாள்ளக் ��ய அைனத்�ப் பக்கங்க�க்�ம் இந்த 
அந்தரங்க அ�க்ைகயான� ெபா�ந்�ம். இந்த வைலத்தளத்�டன் 
இைணக்கப்பட்�ள்ள  ‘�ைணக்களம்’-சாராத் தளங்களின் அந்தரங்கக்  ெகாள்ைககள் 
அல்ல� நைட�ைறகள் ெதாடர�்ல் ‘�ைணக்களத்�ற்�’ எந்தப் ெபா�ப்�ம் இல்ைல. 
இந்த அந்தரங்கத் தகவல் பா�காப்�க் ெகாள்ைக�ன் �ரேயாகம் அல்ல� தகவல் 
அ�கல் ேவண்�ேகாள்கள் ெதாடரப்ான ேகள்�கள் எ�த்� �லமாக அ�ப்பப்பட 
ேவண்�ம்: 
 
Open Government, Information and Privacy Unit 
Department of Communities and Justice 
Locked Bag 4028 
Ashfield NSW 2131 
 

https://www.facs.nsw.gov.au/download?file=797573
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