مراقبت و حمایت
از ت
مش�ی

ن
ت
ت
مش�یا� که به حمایت و کمک بیش�ی نیاز دارند

مش�یان ما ب در مقاطع مختلف زندگیشان به مراقبت و حمایت ت
ما الف متوجه هستیم که گاهی ت
بیش�ی نیاز دارند
گ
همچن� میدانیم که موقعیت و نیازهای هرکیس متفاوت است .ما تعهد داریم که با حساسیت ،وقار ،ت
ین
اح�ام و شفقت به نیازهای شما رسید� کنیم.
ما

آسیب پذیری چیست؟

آسیب پذیری میتواند به شکل های زیادی باشد و شامل مجموعه ای از فاکتورها از جمله موارد زیر
شود:
	�ایط سالم�ت
• ش
ن
	ناتوا�
•
گ
گ
• 	خشونت خان� و خانواد�
•	موانع ن
زبا� و سوادی
گ
•	پیش زمینه های فرهن� ،و
•	سایر عواقب مرتبط از جمله مشکل مایل
ما متوجه هستیم که آسیب پذیری پیچیده است و هر ت
مش�ی متفاوت است .ما مصمم هستیم تا
به ت
مش�یان خود مخصوصا در طی دوران سخت کمک کنیم.

چه ن
زما� میتوانم درخواست کمک کنم؟

مش� ن
کارمندان ما آموزش دیده و مجهز هستند تا از ت
یا� که آسیب پذیری را تجربه میکنند حمایت
مش� ن
کنند .ما همیشه تمام تالش خود را خواهیم کرد تا ت
یا� که به کمک و حمایت ما نیاز دارند را
در الویت قرار دهیم.
تقاضای کمک کردن آسان نیست .با این حال ،ما شما یا نماینده شما را تشویق میکنیم تا ما را در
صورت نیاز به مراقبت ت
بیش� مطلع سازید .ما تقاضا خواهیم کرد تا اطالعاتتان را ثبت کنید تا
ت
بتوانم حمایت را ترتیب دهیم .درصور� که ببینیم بیمه های دیگری با ما دارید ،اطالعات شما به
سایر برندهای عمومی بیمه در  Suncorp Networkت
الیا� ارائه خواهد شد
اس� ی

حفظت از حریم خصویص شما

حفاظت از اطالعات شما و حفظ حریم خصویص برای ما حائز اهمیت است .ما از اطالعات شما
برای پیدا کردن ت
تن
گذاش�
به�ین راه حل برای شما استفاده خواهیم کرد که ممکن است شامل درمیان
آن با طرف های مختلف باشد:
ش
•	کارمندان و ارائه دهندان خدمات ما که برای کمک نیاز دارند �ایط شما را بدانند .به عنوان
ن گ
ت
ناتوا� زند�
درصور� که نیاز باشد شما را مالقات کنند ،نیاز دارند بدانند آیا شما با یک
مثال،
میکنید.
ت
• ش
درصور� که به عنوان مثال زبان انگلییس زبان
	�ییک که خدمات ترجمه شفاهی ارائه میکند،
شنوا� مشکل دارید.
دوم شماست یا شما از نظر ی
•	خدمات مشاوره مایل.
ت
•	ارائه دهندگان خدمات تخصیص .این مورد ممکن است درصور� که به طور مثال شما خشونت
گ
گ
خان� و خانواد� را تجربه میکنید قابل اجرا باشد.
لطفا جهت کسب اطالعات ت
ذخ�ه
بیش� در مورد اینکه ما چطور اطالعات شما را جمع آوری ،ی
و استفاده میکنیم به صفحه حفط حریم خصویص ما مراجعه نمائید اطالعات شما را با
بخ� از  Suncorp Groupبه ت
ین
همچن� ش
اش�اک نخواهیم گذاشت.
Suncorp Bank

چگونه به حمایتمان ت
دس�یس داشته باشید

ت
ت
درصور� که به حمایت ت
حمای� موجود است.
بیش� نیاز دارید ،به شما کمک میکند تا بدانید چه
ها� است برای اطالعات ،ابزار و خدمات مفید:
اینها لینک ی
گ
گ
• بیمه خشونت خان� و خانواد�
• بیمه مشکل مایل (از جمله شامل مواردی که شما به ما بدهکارید)
• خدمات تم�جم
	دف� حامی ت
• ت
مش�ی Suncorp
• ش�کای ارجاعی یب� ن
و�
ت
لطفا در صورت نیاز به حمایت بیش� ما را مطلع نمائید .شما میتوانید این کار را از طریق مرکز
تلفن ،وبسایت یا به طور یغ�مستقیم از طریق ارائه کنندگان و اعانه دهندگان ما انجام دهید.

الف "ما"  ،AAI Limitedو تحت برند  Essentialsمحصوالت بیمه عمومی صادر میکنیم.

مش�ی بالقوه یا فردی را بدهند که ما به عنوان بیمه کننده به دنبال آن هستیم تا او را بهبود دهیم .یک ت
مش�ی" یا "شما" به جای هم به کار برده میشوند تا معنای فرد بیمه شده ،ذینفع شخص ثالث ،ت
ب به منظور این بیمه ها " ت
معت� ارتباط داشته باشد.
مش�ی ممکن است با ما از طرف خودش یا از طریق یک نماینده ب
 Essentialsتوسط AAI
ت
درصور� که نمیتوانید از پس هزینه پوشش بیمه اصیل بربیایید ،احتماال راه حیل برای نیازهای شما وجود داشته باشد Essentials .توسط  AAIپوشش کم هزینه را برای افراد کم درآمد که در ارتباط با  Good Shepherdهستند ارائه میدهد.
ماش� و یا اساس ن ز
بیمه ای که فقط برای ی ن
م�ل ارائه میشود ،تنها محدود است به رسمایۀ تحت پوشش کم و منوط به معیار واجد ش�ایطی میشود.

گرف� هر تصمیمی در مورد این بیمه بخوانید.اینجا را کلیک کنید تا یک پک� دریافت کنید .این پیشنهاد بدون در نظر ت ن
یبمه صادر شده توسط  AAI Limited ABN 48 005 297 807بیانیه افشای محصول را قبل از ت ن
بگ�ید که
گرف� اهداف خاص شما ،موقعیت های مایل یا نیازها تهیه شده است ،بنابراین قبل از اقدام در مورد آن باید در نظر ی
خ�.
آیا برای شما مناسب است یا ی

گ
گ
بیمه خشونت خان� و خانواد�

ت
درصور� که در ش�ایط اورژانس یا یغ� ی ن
ام� هستید لطفا با پلیس با شماره  000تماس حاصل فرمائید.
گ
ایم� ت
ن
میگ�د.
تاث� خشونت خان� بودند در الویت قرار ی
مش�یان ما و اعضا خانواده ی آنها که تحت ی

برای حمایت ،لطفا با  1800 RESPECTکه به صورت  24ساعته در تمام طول هفته برای خدمات مشاوره و حمایت در ت
دس�س است تماس حاصل فرمائید.

گ
گ
خشونت خان� و خانواد� چیست؟

گ
گ
خشونت خان� و خانواد� میتواند برای هرکیس میتواند رخ دهد .این امرعموما شامل خشونت،
آم�یک عضو ن
کنو� یا سابق خانواده است به منظور اجبار یا ت
توه� ی ز
تهدید یا رفتار ی ن
کن�ل یا ایجاد

ترس و صدمه.
گ
گ
خشونت خان� و خانواد� میتواند شامل موارد زیر شود ویل محدود به انها نیست
•	خشونت ی ز
ف�ییک
•	تجاوز جنیس
•	تجاوز ن
زبا� و احسایس
•	تجاوز ن
روا� یا رفتار ت
کن�لگر
•	تعقیب کردن
•	سو استفاده مایل ،و
•	سواستفاده از ت
الیا� های مسن تر
اس� ی
گ
گ
دوره خشونت خان� و خانواد� پیچیده است .نجات یافتگان ممکن است در زمان بحران با مشکالت
ن
طوال� مدت مشکالت مداوم داشته باشند.
حاد دست و پنجه نرم کنند یا در
ما میدانیم که موقعیت و نیازهای هر فرد متفاوت است .ما به حمایت کردن از ت
مش�یان و
گ
گ
کارمندان خود ن
زما� که خشونت خان� و خانواد� را تجربه میکنند متعهدیم  .

هدف این بیمه

ت
درصور� که شما
این بیمه رویه های ما را برای کمک جهت تقلیل ریسک آسیب به روابط ما با شما
گ
گ
خشونت خان� و خانواد� را تجربه میکنید توضیح میدهد .این بیمه اطمینان میدهد که کارمندان
ما میتوانند کمک به موقع ،مداوم و هدفمند ارائه دهند.

کمیک که ما میتوانیم بکنیم

گ
گ
ت
تاث� خشونت خان� و خانواد� هستید
درصور� که به ما بگوئید یا ما متوجه بشویم که شما تحت ی
برای کمک به شما آماده ایم.
گ
هم� به درس�ت
ش
ما اطمینان میدهیم که کارمندان ،عوامل� ،کا ،اعانه کنندگان و ارائه دهندگان
تربیت شده اند بنابراین ما میتوانیم:
ت
ت
دفعا� را که شما میبایست اطالعا� درمورد موقعیتتان افشا کنید را به حداقل یم�سانیم
•	تعداد
گ
•	به پروسه ادعای شما با مراقبت زیاد رسید� میکنیم
ن
	ایم� شما را با حفاظت از اطالعات محرمانه ،حساس و خصویص الویت قرار دهیم
•
•	شما را به خدمات متخصص ارجاع دهیم و
•	شما را با حساسیت ،وقار و ت
اح�ام رو به رو کنیم

ما موظفیم به حریم شخیص شما ت
اح�ام بگذاریم

گ
گ
ایم� شما ت
خانواد� میتواند برای ن
حیا� باشد.
حفظ حریم خصویص در ش�ایط خشونت خان� و
بسته به ش�ایط شخیص شما ،ما میتوانیم:
•	کمک کنیم تا اطالعات شما در سیستم ما محرمانه و ایمن بماند
ت
•	به شما کمک کنیم که چگونه اطالعات شخصیتان را که با ی ن
طرف� دیگر به اش�اک گذاشته شده
مدیریت کنید ،و
•	در مورد راه های ایمن برای برقراری ارتباط با شما بحث کنیم
احتیاط های ما در زمان برقراری ارتباط با شما ممکن است شامل این موارد شود:
•	پیدا کردن زمان مناسب برای هر دو طرف برای تماس ن
تلف�
•	برریس اینکه آیا فرستادن اس ام اس یا پیام ت
صو� از طریق تلفن ایمن هست ،و
ت
درصور� که شما یک دارنده بیمه ت
مش�ک هستید ،ممکن است ما
• 	فرستادن اطالعات به طور جداگانه –
نیاز داشته باشیم اطالعات را به دو ادرس یا ادرس ایمیل متفاوت ارسال کنیم.

ت
درصور� که یک بیمه گذار ت
مش�ک هستید

ت
درصور� که یک دارنده بیمه ت
مش�ک هستید – بدین معناست که شخص دیگری در بیمه شما به
همراه شما نام برده شده است ،ما:
•	خطر تا� که ممکن است ن
ایم� شخیص شما را تهدید کند در نظر خواهیم گرفت و ی ن
قوان� مان را
ت
ت
در رابطه با دارندگان بیمه مش�ک بیش� خواهیم کرد
ت
ن
	درصور� که بخواهید به شما کمک میکنیم تا بیمه خود را داشته باشید تا از ایم� شما حفاظت
•
کنیم و
•	اطمینان حاصل خواهیم کرد که ما تحت بیمه ای که به ش�ایط و ادعای خاص مربوط است به
ذینفع مناسب پرداخت میکنیم.

گ
چگونه به ادعاها رسید� میکنیم

ما تالش میکنیم تا ادعا های مربوط به بیمه را با حساسیت ،انعطاف پذیری و مراقبت برریس
گ
گ
ت
تاث� خشونت خان� و خانواد�
ادعا� بکنید و ما مطلع شویم که که شما تحت ی
کنیم .درصور� که ی
هستید ،به کارمندان خود آموزش میدهیم تا:
•	بازگو کردن ش�ایط شما را به حداقل رسانند
•	از شما نخواهند تا تماس مستقیم با فردی که منتسب به ارتکاب است انجام دهید یا پلیس را
در مورد یک به اصالح مرتکب مطلع سازید
•	اطمینان حاصل کنند که هر فردی که خانه یا محل شما را از طرف ما مالقات میکند آموزش
دیده است و از اینکه شما ممکن است در خطر باشید مطلع است
•	مراقب باشند که ش�ایطی که منجر به طلب کردن بیمه میشود میتواند باعث تحریک خشونت
شود ،و
•	در رویه های ما برای پاسخ به نیازهای شما انعطاف پذیر باشند

مراقبت از کارمندان ما

درحایل که ارائه خدمات به ت
ین
همچن� میدانیم که کارمندان خودمان ممکن
مش�یان الویت ماست،
گ
گ
است دچار خشونت خان� و خانواد� شوند .برخی معیارها برای حفاظت از مردم ما شامل موارد
زیر میشود:
گ
گ
شناسا� زودهنگام مشکالت خشونت خان� و خانواد�
اهمیت
درک
جهت
کارمندان
•	تشویق
ی
ت
مش�یان
گ
•	آموزش کارمندان برای کنارآمدن با افراد آسیب پذیر ،از جمله نجات یافتگان خشونت خان� و
گ
خانواد� ،و
گ
ت
حمای� به تمام کارمندان
•	ارائه دادن مرخیص خشونت خان� و خدمات
همچن� از اطالعات کارمندانمان و یا نماینده های خود حفاظت میکنیم و آموزش های ت
ین
بیش�
ما
ت
ارائه میدهیم درصور� که کارمندان ما:
گ
•	با فردی که منتسب است به ارتکاب خشونت خانواد� است ارتباط دارند
گ
•	میدانند فردی که منتسب است به ارتکاب خشونت خانواد� است به جزئیات تماس شخیص آنها
ت
دس�یس دارد و
گ
گ
•	نیاز دارند تا با ت
مش�ی که ممکن است دچار خشونت خان� و خانواد� شده است مصاحبه کنند
یا تحقیقات به عمل آورند.

ت
دس�یس به سایر اطالعات و حمایت

برای یک لیست از موسسات که میتواند به شما برای ت
دس�یس به حمایت و خدمات کمک کند لطفا
به صفحه منابع رجوع کنید که شامل موارد زیر میشود:
گ
گ
•  1800 RESPECTبرای خشونت خان� و خانواد�
•  Beyond Blueبرای حمایت سالمت ن
روا�
•  Lifelineبرای حمایت بحران ،و
•  Wesley Lifeforce service finderجهت ارتباط با مجموعه ای از خدمات محیل
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ت
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ماش� و یا اساس ن ز
بیمه ای که فقط برای ی ن
م�ل ارائه میشود ،تنها محدود است به رسمایۀ تحت پوشش کم و منوط به معیار واجد ش�ایطی میشود.
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بیمه مشکل مایل

ت
درصور� که با هرکدام از محصوالت بیمه خود یا خدمات مشکل دارید ،ما اینجاییم تا به شما کمک کنیم.

مشکل مایل

یا� که مشکل مایل دارند حمایت کنیم .بیمه مشکل مایل به شما در ن
مش� ن
ما متعهدیم تا از ت
زما� که
ت
بیش� از همیشه به حمایت و خدمات نیاز دارید کمک میکند

چطور ما به شما کمک میکنیم

ت
درصور� که شما ت
اس�س مایل دارید و قادرنیستید قرض خود را به ما پرداخت کنید ،ما تحت ش�ایط
خاص ،توافق میکنیم تا
•	پرداخت قسطی را ارائه کنیم
ن
• ش
تاخ� بیاندازیم یا طوال� کنیم
	�ایط پرداخت را به ی
•	برگشت پول را به حالت تعلیق دربیاوریم
•	قرض خود را پرداخت کنید (در زمان مناسب)
•	با شما برای پرداخت مبلغ ثابت کم شده توافق کنیم
•	مازاد را از مبلغ ادعا کم کنیم (تسویه نقدی) و یا
•	به شما ت
دس�یس به تیم حمایت مشکل مایل را بدهیم.

مدیریت وصول کننده های طلب

ن
پریشا� مایل را مدیریت کنند .با این حال ،ممکن است شما با ما
کارگزاران ما تعلیم دیده اند تا
ق
ت
درصور� که به کارگزار وصول یا مشاور حقو� خود بگوئید که شما دچار
تماس حاصل فرمائید.
ت
ن
اطالعا� در مورد
کت�
پریشا� مایل شده اید ،آنها میابیست ما را مطلع سازند و به شما به طور ب
پروسه مشکل مایل ارائه دهند.

ردیا� رسیع ادعاهای فوری
بالی طبیعی و ب

ما با پاسخ بجا ،حرفه ای و از روی دلسوزی به مصیبت ها و بالیای طبیعی همه ت
مش�یانمان و
جامعه انها را حمایت میکنیم.
ت
ادعا� از طریق بیمه خود بکنید
درصور� که یک بالی طبیعی برای شما پیش آمده و شما مجبورید ی
و این بال مشکل مایل برای شما ایجاد کرده است ،احتماال ما:
ارزیا� ادعای شما و پروسه ای که ما برای تصمیم یگ�ی در مورد ادعای شما دنبال
•	برسعت ب
میکنیم را انجام میدهیم و یا
•	در طی پنج روز پس از توافق برای شما یک پیش پرداخت انجام میدهیم تا مشکل مایل
اورژانیس شما را حل کنیم
ت
درصور� که در این موقعیت هستید ما را مطلع سازید -ما اینجاییم تا از شما حمایت کنیم.

ت
دس�یس به سایر اطالعات و حمایت

اینها منابع مشاوره مایل محرمانه و رایگان است که در هر ایالت و منطقه ای میتواند به ت
الیا�
اس� ی
ها مشورت بدهد.
•	با  National Debt Helplineاز طریق  1800 007 007تماس حاصل فرمائید
•	از  ASIC MoneySmart websiteدیدن فرمائید
•	از  Good Shepherd websiteبرای برنامه های قابل تهییه برای افرادی که از نظر مایل
محروم هستند دیدن فرمائید.

چطور برای حمایت درخواست دهید

ت
درصور� دچار مشکل مایل شده اید لطفا امروز با ما تماس حاصل فرمائید .ما به شما فرمی برای
مس� درخواست کمک میکنیم.
درخواست دادن برای حمایت مایل ارائه میکنیم و به شما در طی ی
لطفا ما را مطلع سازید که آیا ما میتوانیم شما را به خدمات خارجی مانند حمایت اجتماع و خدمات
مشاوره مایل ارجاع دهیم.

 Essentialsتوسط AAI
ت
درصور� که نمیتوانید از پس هزینه پوشش بیمه اصیل بربیایید ،احتماال راه حیل برای نیازهای شما وجود داشته باشد Essentials .توسط  AAIپوشش کم هزینه را برای افراد کم درآمد که در ارتباط با  Good Shepherdهستند ارائه میدهد.
ماش� و یا اساس ن ز
بیمه ای که فقط برای ی ن
م�ل ارائه میشود ،تنها محدود است به رسمایۀ تحت پوشش کم و منوط به معیار واجد ش�ایطی میشود.

گرف� هر تصمیمی در مورد این بیمه بخوانید.اینجا را کلیک کنید تا یک پک� دریافت کنید .این پیشنهاد بدون در نظر ت ن
یبمه صادر شده توسط  AAI Limited ABN 48 005 297 807بیانیه افشای محصول را قبل از ت ن
بگ�ید که
گرف� اهداف خاص شما ،موقعیت های مایل یا نیازها تهیه شده است ،بنابراین قبل از اقدام در مورد آن باید در نظر ی
آیا برای شما مناسب است یا خی.

ارائه حمایت درست به شما

ت
ت
موسسا� است که میتواند به شما کمک کند به خدمات و حمایت درست ت
بیش�ی نیاز دارید ،اینها ت
درصور� که به منابع ت
دس�یس داشته باشید.
لیس� از

برای اطالعات ،ابزار و خدمات مفید
 Good Shepherd Microfinanceبه افرادی که از نظر
مایل محروم هستند برنامه های مایل ارائه میدهد که قابل
پرداخت هستند.
• 	از Good Shepherd Australia
 New Zealandدیدن فرمائید

 National Debt Helplineمشاوره مایل رایگان ارائه میدهد
که در ت
اس�الیا به مردم کمک میکند تا به مشکالت بدهی خود
گ
رسید� کنند.
• 	با  1800 007 007تماس حاصل فرمائید (دوشنبه تا
جمعه 9:30 ،صبح تا  4:30عرص)

یابنده ی  Wesley LifeForce serviceبرای افرادی که
ت
جلوگ�ی
بیش� در معرض خطر هستند ابزاری برای خدمات
ی
ش
از خودک� و حمایت از بحران ارائه میکند .به محدوده ای از
خدمات محیل در منطقه ی خود متصل شوید.
• 	از  Visit Wesley Lifeforce service finderدیدن
فرمائید

 IDCareاز ت
ها� را که نگران مشکالت مربوط به
الیا� ی
اس� ی
سای�ی هستند حمایت
سواستفاده از هویت خود یا امنیت ب
میکند.
• 	با  1800 655 556تماس حاصل فرمائید (دوشنبه
تا جمعه 8 ،صبح تا  5عرص  )AESTیا یک درخواست
ت
وبسای� ثبت کنید

برای حمایت از سوی اجتماع و خدمات مشاوره
 1800 RESPECTخدمات رایگان و محرمانه برای ارائه حمایت
گ
گ
دربرابر خشونت خان� و خانواد� است.
• 	با  1800 737 732تماس حاصل فرمائید ت
(دس�یس
هرروزه)

 Lifelineحامی محرمانه و رایگان و بیست و چهارساعته
ش
خودک� است.
جلوگ�ی از
بحران و خدمات
ی
ت
• 	با  13 11 14تماس حاصل فرمائید (دس�یس بیست و
چهارساعته در هفت روز هفته)

 Beyond Blueجاییست که در آنجا میتوانید در مورد
گ
ش
خودک� اطالعات کسب کنید و
افرسد� ،اضطراب و افکار
برای آن حمایت شوید.
• 	با  1300 22 4636جهت دریافت حمایت بالفاصله تماس
حاصل فرمائید ت
(دس�یس  24ساعته در هفت روز هفته)

ت
اطالعا� را که
 Advocareمحدوده ای از حمایت و خدمات
به طور ویژه برای افراد مسن ،خانواده و مراقبان آنها طراحی
شده ارائه میدهد.
• 	با  1800 655 566تماس حاصل فرمائید

ت
حمای� دولت
برای خدمات
کت� و شفاهی ( )TIS Nationalخدمات
خدمات ترجمه ب
ترجمه شفاهی را به صورت بیست و چهار ساعته در هفت روز
هفته برای افرادی که به زبان انگلییس صحبت نمیکنند و آژانس
ها� که نیاز دارند با ت
ها و ی ز
مش�یان یغ� انگلییس زبان
ب�ینس ی
خود ارتباط برقرار کنند ،ارائه میکند.
• 	با  131 450تماس حاصل فرمائید

 Services Australiaخدمات و پرداخت های ت
دول�
ارائه میکند .درصورت واجد ش�ایط بودن ،خدمات مددکاری
اجتماعی ،حمایت ،مشاوره و اطالعات در زمانهای سخت ارائه
میکند.
•	جهت کسب اطالعات تماس به Services Australia
مراجعه کنید.

خدمات ارتباط میل ( )NRSیک رسویس ن
تلف� است که
مش� ن
اس�الیا برای ت
در تمام ت
یا� که ناشنوا هستند یا مشکل
ت
شنیداری یا گفتاری دارند قابل دس�یس است.
• Voice: 1300 555 727
• TTY: 133 677
• SMS: 0432 677 767

ما اینجاییم تا کمک کنیم

ت
درصور� که به حمایت ت
ما میدانیم بسیاری از ت
بیش� نیاز دارید ،ما اینجاییم تا کمک کنیم
مش�یان ما در زمان های متفاوت در زندگیشان به حمایت نیاز خواهند داشت.
بگ�ید یا از  customer help and support pageجهت کسب اطالعات ت
بیش� دیدن فرمائید.
با  13 11 55تماس ی
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