ALARA ਦਾ ਤੱਥ-ਪੱਤਰ

SHEET

Punjabi

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਾਂ, ਸੰਭਾਲਕਰਤਾਵਾਾਂ, ਗਾਹਕਾਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ
ਅਤੇ ਰੂਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੂ ਜੇ ਪੱਖਾਾਂ ਨੂ ੰ ALARA ਨੂ ੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ
ਵਧਾਵਾ ਸ਼ਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਹ ALARA ਦੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਤਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ,
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ ੱਪਣੀਆਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫੀਡਬੈਕ ਸ਼ਕਉਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ALARA ਫੀਡਬੈਕ ਉੱਤੇ ਸ਼ਨਰਭਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ALARA ਨੂ ੰ ਹੇਠਾਾਂ ਕੰਮਾਾਂ ਸ਼ਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ:
∎
∎
∎

∎

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਸ਼ਵੱਚ ਸ਼ਕ ਲੋ ਕੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਕਸ ਚੀਜ਼
ਦੀ ਿਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਸ਼ਵੱਚ ਸ਼ਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸ਼ਕਹੜੇ ਭਾਗ ਨੂ ੰ ਲੈ ਕੇ
ਲੋ ਕ ਸੰਤੁਿ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਗਾਹਕਾਾਂ, ਸੰਭਾਲਕਰਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਰੂਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਾਂ
ਦੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ ਪੂਰੀਆਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸ਼ਬਹਤਰ
ਬਣਾਉਣ ਸ਼ਵੱਚ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸ਼ਵੱਚ ਸ਼ਕ ਗੁਣਵਤਾਪੂਰਣ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨੂ ੰ
ਸ਼ਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ
ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਸ਼ਹੰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ
ਜੇਕਰ ਸ਼ਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂ ੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਥੋੜੀ ਸ਼ਚੰਤਾ ਹੈ ਸ਼ਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਰ ਦੁ ਆਰਾ ਹੱਲ ਤੁ ਰਤ
ੰ ਨਹੀਂ ਕੱਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਧਆਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹ
ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਸੱਧੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨਾਲ ਪਰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਵਾ ਸ਼ਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਵੇਗਾ ਸ਼ਕ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਸ਼ਚੰਤਾ ਤੇ ਸ਼ਧਆਨ ਸ਼ਕਵੇਂ ਸ਼ਦੱਤਾ ਜਾ ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੂ ੰ ਪਸ਼ਹਲੇ
ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼ਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਸ਼ਕਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂ ੰ ਸ਼ਚੰਤਾ ਪਰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ
ਉਨ੍ ਾਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਰ ਨੂ ੰ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤਾਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸ਼ਧਆਨ ਸ਼ਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸ਼ਚੰਤਾ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਨੂ ੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤੁਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਕਸੇ ਦੁ ਰਘ ਨਾ ਜਾਾਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ
ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਸ਼ਲਆਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫਾਰਮ
ਭਰ ਕੇ ਜਾਾਂਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂ ੰ (07) 38170600 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ
ਸ਼ਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਚੰਤਾ ਸੰਬੰਸ਼ਧਤ ਹੋਵੇ ਜਾਾਂ alara@alaraqld.org.au
ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈ www.alaraqld.org.au
ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਰਸ਼ਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਵਾ ਸ਼ਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁ ਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸ਼ਨਪ ਾਰਾ ਮੈਨੇਜਮੇਂ
ੀਮ ਦੇ ਸ਼ਕਸੇ ਸਦੱਸ
ਦੁ ਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਜਸਨੂ ੰ ਜਾਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂ ੰ
ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਨੂ ੰ ਦੂ ਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਸ਼ਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਿੋਿਣ, ਿਰੀਰਕ, ਸ਼ਜਨਸੀ, ਮੂਹ
ੰ -ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੁ ਰਵਰਤੋਂ ਜਾਾਂ ਅਪਰਾਸ਼ਧਕ ਕੰਮਾਾਂ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਾਂ
ਦਾ ਸ਼ਨਪ ਾਰਾ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਰਸ਼ਿਆ (ਦੂ ਜੇ ਪੜਾਅ) ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋ ੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਸ਼ਵੱਚ ਮਦਦ ਸ਼ਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਦੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸ਼ਦਨਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੂੰਹ-ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਾਂ ਸ਼ਲਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼ਮਲਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਜਆਦਾਤਰ ਮਾਮਸ਼ਲਆਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੋ ਹਫਸ਼ਤਆਾਂ (10
ਕੰਮਕਾਜੀ ਸ਼ਦਨਾਾਂ) ਦੌਰਾਨ ਕੱਿ ਸ਼ਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵੱਚ ਸ਼ਵਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਾਂਚਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਾਂ ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਜਾਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ
ਿਾਸ਼ਮਲ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੱਿਣ ਸ਼ਵੱਚ ਵੱਧ ਸਮਾਾਂ
ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਸ਼ਥਤੀ ਸ਼ਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਵਅਕਤੀ
ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਨਯਸ਼ਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੱਲ
ਕੱਿਣ ਦੀ ਅੰਦਾਜਨ ਸਮੇ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਸ਼ਜਹੜੇ ਮਾਮਸ਼ਲਆਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜਾਾਂ ਸ਼ਜਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਐਕਜ਼ੀਸ਼ਕਊਸ਼ ਵ
ਮੈਨੇਜਰ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਨੇਜਰ) ਨੂ ੰ (ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਤੇ) ਸੌੰਪ ਸ਼ਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ
ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਨੂ ੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤੁਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਾਂ ਮਾਮਲਾ ਬੋਰਡ ਡਾਇਰੈਕ ਰ ਨਾਲ
ਸੰਬੰਸ਼ਧਤ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂ ੰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੇਂ ਨੂ ੰ ਰੇਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ (ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ)।
ਹਾਲਾਾਂਸ਼ਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ
ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਅਸੀਂ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਜਾਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ
ਸ਼ਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਿ ੀਕਰਨ ਲੈ ਣ ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁ ਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਸਸ਼ਥਤੀ ਸ਼ਵੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਫੀਡਬੈਕ
ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸ਼ਵੱਚ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹੋਵਾਾਂਗੇ ਸ਼ਕ ਤੁ ਸੀਂ
ਕੱਿੇ ਗਏ ਹੱਲ ਨੂ ੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤੁਿ ਹੋ।
ਕਾਨੂ ੰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਕਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਿੁ ਕਵੀਂ ਅਥਾਰ ੀ ਨੂ ੰ ਸ਼ਦੱਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ।

Punjabi
ਆਪਰਾਸ਼ਧਕ ਸ਼ਕਸਮ ਦੇ ਕੰਮਾਾਂ ਨੂ ੰ ਜਾਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਉਸ਼ਚਤ
ਅਥਾਰ ੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਰੇਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ALARA ਦੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਜੁਮ੍ੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਹ ਉਸ਼ਚਤ ਅਥਾਰ ੀਆਾਂ ਅਤੇ ਫੰਸ਼ਡੰਗ ਸੰਸਥਾ ਨੂ ੰ
ਕੁ ੱਝ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਾਂ ਅਤੇ ਘ ਨਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਵੇ।

∎

ਸਾਰੀਆਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਾਂ ਦਾ ਸ਼ਨਪ ਾਰਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ
ਕਰਾਾਂਗੇ

∎

14 ਸ਼ਦਨਾਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਾਂ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਨਤੀਜਾ ਕੱਿ ਕੇ
ਮਾਮਲੇ ਨੂ ੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਿ ਕਰਾਾਂਗੇ

∎

ਤੁ ਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਸ਼ਧਤ ਅਗਾਾਂਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ
ਸੂਚਨਾ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸ਼ਦੰਦੇ ਰਹਾਾਂਗੇ

∎

ਤੁ ਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਸਸ਼ਹਮਤ ਹੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਸ਼ਧਤ ਗੋਪਨੀਯ
ਸ਼ਰਕਾਰਡਸ ਬਣਾਏ ਰੱਖਾਾਂਗੇ

∎

ਸ਼ਜੱਥੇ ਉਸ਼ਚਤ ਹੋਵ,ੇ ਅਨੁ ਵਾਦ, ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ
ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਾਂਗੇ

∎

ਉਸ਼ਚਤ ਅਥਾਰ ੀ/ਫੰਸ਼ਡੰਗ ਸੰਸਥਾ ਨੂ ੰ ਕਾਨੂ ਨ
ੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਾਂ
ਗੰਭੀਰ ਘ ਨਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਵਾਾਂਗੇ

∎

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਾਂਗੇ ਸ਼ਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ
ਕਰਨ ਸ਼ਵੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁ ਹਾਡੇ ਹੱਕ:

∎

∎

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁ ਸੀਂ ਸ਼ਕਸੇ ਐਡਵੋਕੇ ,
ਦੁ ਭਾਿੀਏ ਜਾਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਾਜਰ ਰੱਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਕਸੇ ਬੈਠਕਾਾਂ, ਚਰਚਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਾਂ
ਗੱਲਬਾਤਾਾਂ ਸ਼ਵੱਚ ਿਾਸ਼ਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਾਰੀਆਾਂ ਸ਼ਚੰਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨਾਲ
ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ
ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

∎

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਜਾਾਂ ਿੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

∎

ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਚਾਹੇ ਤਾਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਮਨਾਮ
ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

∎

ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਜਾਾਂ ਸ਼ਕਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਵਅਕਤੀ
ਨੂ ੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਹ ਸ਼ਚੰਤਾਵਾਾਂ ਪਰਗ ਕਰ ਸਕਨ,
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਾਂ ਕਰ ਸਕਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਨਾਾਂ ਸ਼ਕਸੇ ਬਦਲੇ ਜਾਾਂ ਪਰਤੀਸ਼ਹੰਸਾ
ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸ਼ਧਆਨ ਦਵਾ ਸਕਨ।

∎

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂ ੰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਿਣ ਸੰਬੰਧੀ
ਫੈਸਸ਼ਲਆਾਂ ਸ਼ਵੱਚ ਿਾਸ਼ਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

∎

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂ ੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ
ਸ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸ਼ਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਕ ਇਸਦਾ ਹੱਲ
ਸ਼ਕਵੇਂ ਕੱਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

∎

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਉਸ ਸਸ਼ਥਤੀ ਸ਼ਵੱਚ
ਸਮੀਸ਼ਖਆ ਕਰਾਉਣ ਜਾਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ
ਉਹ ਪਰਸਤਾਸ਼ਵਤ ਹੱਲ ਤੋਂ ਜਾਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਿ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਕ
ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸ਼ਨਪ ਾਰਾ ਸ਼ਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਗਆ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂ ੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਪਰਸ਼ਿਆ ਦੇ ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਸ਼ਵੱਚ ਜਾਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਸਤਾਸ਼ਵਤ
ਹੱਲ ਨਾਲ ਸੰਤੁਿ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਾਂ ਉਹ ਉਸ਼ਚਤ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਸੰਸਥਾ ਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੇਫਰ ਕਰੇ ਜਾਾਂ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ
ਦਵੇ। ਇਸ ਤੱਥ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੱਥੀ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼:

∎

ਸਾਨੂ ੰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਾਂ
ਸ਼ਲੱਖੇ ਕੰਮ ਕਰਾਾਂਗ:ੇ
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ਐਡਵੋਕੇ (ਪੱਖ-ਪੂਰਕ) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ
ਹਰੇਕ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਸ਼ਕ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇ
ਰੱਖ ਸਕਣ। ਐਡਵੋਕੇ ਉਹ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕਸ਼ਲਆਣ
ਅਤੇ ਸ਼ਨਆਾਂ ਦਾ ਪਰਸਾਰ ਕਰਕੇ, ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਸ਼ਖਆ ਕਰਕੇ ਜਾਾਂ ਇਸਦਾ
ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਸੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ (ਸ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਕ ALARA) ਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ
ਦੀ ਨੁ ਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਾਂ ਕਈ ਐਡਵੋਕਸ
ੇ ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਸ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਨੱਜੀ ਐਡਵੋਕਸੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ।
Ipswich Regional Advocacy Service (ਇਪਸਸ਼ਵਚ ਖੇਤਰੀ
ਐਡਵੋਕਸ
ੇ ੀ ਸੇਵਾ)
ਇਪਸਸ਼ਵਚ ਵੇਸ੍ ਮੋਰੇ ਨ (Ipswich West Moreton) ਖੇਤਰ
ਸ਼ਵੱਚ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਲ ਪੀਸ਼ੜਤ ਲੋ ਕਾਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾਵਾਾਂ
ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਸੇਵਾ।
ਫੋਨ:
(07) 3281 6006
ਈਮੇਲ:
idas7@bigpond.com
ADA Australia. (ADA)
ਇਹ ਸੇਵਾ ਅਲਾਰਾ ਸ਼ਕਊ ਐਲ ਡੀ ਸ਼ਲਸ਼ਮਸ਼ ਡ ( ALARA QLD
Limited) ਵਰਗੀਆਾਂ ਏਜਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸ਼ਡਸੇਸ਼ਬਲ ੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਸ਼ਵੱਚ
ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ਧਕਾਰਾਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਫੋਨ:
1800 818 338
TASC
ਇਹ ਪਰੋਗਾਰ ਮ ਅਪਾਹਜਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਮਾਨਸ਼ਸਕ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੀਸ਼ੜਤ ਹੋ ਕੇ
ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ਵੱਚ ਸ਼ਨਆਾਂ ਅਤੇ
ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਸੀ (ਪੱਖ-ਪੂਰਕਤਾ) ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫੋਨ:
0746169700
Email:
reception@tascinc.org.au
Website: http://www.tascnational.org.au/

Carers Qld
ਕੇਅਰਰ ਕੁ ਈਨਸਲੈਂ ਡ (Carers Queensland) ਸੰਭਾਲਕਰਤਾਵਾਾਂ ਨੂ ੰ
ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਭੂ ਸ਼ਮਕਾ ਸ਼ਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਫੋਨ:

1800 242 636

Ethnic Communities Council of Queensland (ECCQ)
ਇਹ ਨੈ ਵਰਕ ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਿੀ ਸ਼ਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ
ਐਡਵੋਕੇਸੀ (ਪੱਖ-ਪੂਰਕਤਾ) ਸ਼ਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫੋਨ:
(07) 3844 9166

ਸਫਾ 3 | ALARA QLD Limited ਦੁ ਆਰਾ ਸ਼ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਗਆ | ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਤੱਥ-ਪੱਤਰ | ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ: 16 ਮਾਰਚ 2020

Punjabi

ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ALARA ਨੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ
ਸ਼ਨਪ ਾਰਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਪਰਸ਼ਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਕਸੇ
ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਿਣ ਸ਼ਵੱਚ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਾਂ ਸ਼ਲੱਖੇ ਬਾਹਰੀ ਪੱਖਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਵਕਲਪ
ਵੀ ਹੈ।
NRS ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈ ਿਨਲ ਸ਼ਰਲੇ ਸਰਸ਼ਵਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ
ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ਼ਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸੁਣਨ ਜਾਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ
ਸਮੱਸ਼ਸਆ ਹੋਵ।ੇ
TTY ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨੁ ਵਾਦ ਅਤੇ ਦੋਭਾਿੀਆ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਿੀ ਸ਼ਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨੈ ਿਨਲ ਸ਼ਡਸੇਸ਼ਬਲ ੀ ਇੰਿੋਰਸ
ੇਂ ਸਕੀਮ ਜਾਾਂ ਕੌਂ ੀਨੂ ਇ
ੰ ੀ ਓਫ
ਸਪੋਰ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ Continuity of Support
Programme (CoS) ਤਸ਼ਹਤ ALARA ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ
ਸ਼ਡਲੀਵਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬਸ਼ੰ ਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਾਂ ਲਈ:
NDIS Quality and Safeguards Commission:
ਮੁਫਤ ਫੋਨ: 1800 035 544
NRS:
1800 555 677
(ਸ਼ਫਰ 1800 035 544 ਲਈ ਸ਼ਬਨਤੀ ਕਰੋ)
TTY:
133677
(ਸ਼ਫਰ 1800 035 544 ਲਈ ਸ਼ਬਨਤੀ ਕਰੋ)
ਆਨਲਾਇਨ:
https://www.ndiscommission.gov.au/participants/c
omplaints

ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਹੋਮ ਸਪੋਰ ਪਰੋਗਾਰ ਮ ਤਸ਼ਹਤ ਜਾਾਂ ਹੋਮ ਕੇਅਰ
ਪੈਕੇਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਰਧ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ALARA ਦੀ
ਸ਼ਡਲੀਵਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬਸ਼ੰ ਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਾਂ ਲਈ:
Aged Care Quality and Safety Commission
ਮੁਫਤ ਫੋਨ: 1800 951 822
NRS:
1800 555 677
(ਸ਼ਫਰ 1800 951 822 ਲਈ ਸ਼ਬਨਤੀ ਕਰੋ)
TTY:
133677
(ਸ਼ਫਰ 1800 951 822 ਲਈ ਸ਼ਬਨਤੀ ਕਰੋ)
ਆਨਲਾਇਨ:
https://www.agedcarequality.gov.au/makingcomplaint/lodge-complaint

ਡਾਕ ਪਤਾ: Aged Care Quality and Safety
Commission
GPO Box 9819
(ਤੁ ਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਾਾਂ ੇਰੇ ਰੀ)
Commonwealth Ombudsman (ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਲੋ ਕਪਾਲ)
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਸ਼ਫਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਾਂ ਇਸਨੂ ੰ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਿ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਫੋਨ:
1300 362 072
NRS:
1800 555 677
TTY:
133 677
(ਸ਼ਫਰ 1300 362 072 ਲਈ ਸ਼ਬਨਤੀ ਕਰੋ)

ਕਵੀਂਸਲੈਂ ਡ ਕਮਯੁਸ਼ਨ ੀ ਸਪੋਰ ਸਕੀਮ ਤਸ਼ਹਤ ALARA ਦੀ
ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਡਲੀਵਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬਸ਼ੰ ਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਾਂ ਲਈ:
Communities, Disability Services and Seniors
ਡਾਕ ਪਤਾ:
Communities and Disability Services and Seniors
Complaints Unit
GPO Box 806 Brisbane Qld 4001
ਮੁਫਤ ਫੋਨ: 1800 491 467
ਈਮੇਲ:
feedback@communities.qld.gov.au
ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਵਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਸ਼ਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਾਂ ਲਈ:
Australian Competition and Consumer Commission
(ACCC)
ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈ ਵੇਖੋ:
https://www.accc.gov.au/
ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਾਂ ਮਾਨਵ ਅਸ਼ਧਕਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬਸ਼ੰ ਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਾਂ ਲਈ:
Queensland Human Rights Commission
ਮੁਫਤ ਫੋਨ: 1300 130 670
NRS:
1800 555 677
(ਸ਼ਫਰ 1300 130 670 ਲਈ ਸ਼ਬਨਤੀ ਕਰੋ)
TTY:
133677
(ਸ਼ਫਰ 1300 130 670 ਲਈ ਸ਼ਬਨਤੀ ਕਰੋ)
ਆਨਲਾਇਨ: https://www.qhrc.qld.gov.au/complaints
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