
 

ပညာေရးဌာနသုိ႔ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ တင္ျပျခင္း  
 

 

တစ္ခါတစရ္ံတြင္ အေၾကာင္းကိစၥမ်ား မွားယြင္းသြားႏိုင္ၿပီး သင္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျပည့္ဝျခင္းမ႐ွိဟု သင္ထင္မွတ္ႏိုင္ျခင္းကုိ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ အကယ္၍သင့္ထံ၌ မေျဖ႐ွင္းႏိုင္ေသာ တုိင္ၾကားခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္တင္ျပလုိပါက ၎ကုိ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ၾကားသိလုိပါသည္။ အတူတကြ အလုပ္လုပ္ရန္၊ စကားေျပာရန္၊ နားေထာင္ရန္ႏငွ့္ 

ယဥ္ေက်းေလးစားစြာ ေျဖ႐ွင္းနည္းမ်ားကုိ ႐ွာေဖြရန္ အေရးႀကီးပါသည္၊ သုိ႔မွသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ားကုိ ပိုေကာင္းေအာင္ 

လုပ္ႏိုင္ပါမည္။   

တိငုၾ္ကားခ်ကက္ိ ုမျပဳလပုမ္ ီ

တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ မျပဳလုပ္မီ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ သင္ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ 

• ျပႆနာမ်ားႏွင့္ သင္လုိခ်င္ေသာ ေျဖ႐ွင္းခ်က္မ်ားကုိ ႐ွင္းလင္းစြာ ခြဲျခားသတ္မွတ္ပါ 
• ၿပီးျပည့္စံု၍ မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တင္ျပပါ  
• ပိုမိုလုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္တစ္စံုတစ္ရာကုိ ေတာငး္ခံလာလွ်င ္လုိအပ္သလုိ ေဆာင္႐ြက္ပါ 
• တမင္တကာ လဲြမွားသည့္ သုိ႔မဟုတ္ လွည့္ျဖည့္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မပါဝင္ေစပါႏွင့္ 
• တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းေပးေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ယဥ္ေက်းစြာ၊ ေလးစားစြာ ဆက္ဆံပါ  

 
စိးုရမိပ္ပူနမ္ႈမ်ားႏွင္ ့တိငုၾ္ကားခ်ကမ္်ား၏ အမိ် ဳးအစား 

အကယ္၍သင္သည္ ေက်ာင္း၊ မူႀကိဳေက်ာင္း သုိ႔မဟုတ္ အသင္းအဖြဲ႕႐ံုးက ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကုိ လုပ္ခဲ့သည္ဟု ယုံၾကည္လွ်င ္
သင့္အေနႏွင့္ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ ဖြင့္ရန္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။  
• အရာတစ္ခုခုကုိ မမွန္ကနစ္ြာ လုပ္ခဲျ့ခင္း 
• ၎တုိ႔လုပ္သင့္သည့္ အရာတစ္ခုခုကုိ လုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္း 
• မတရားစြာ သုိ႔မဟုတ္ ႐ိုင္းပ်စြာ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ခဲျ့ခင္းတုိ႔ျဖစပ္ါသည္။ 

သင့္တုိင္ၾကားခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္တင္ျပခ်က္တုိ႔သည္ ေအာက္ပါတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ႏိုင္ပါသည္ 
 
• ဝန္ေဆာငမ္ႈ၏ အမိ် ဳးအစား၊ အဆင့္အတန္း သုိ႔မဟုတ္ အရည္အေသြး 
• ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အျပဳအမူႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
• မူဝါဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း သုိ႔မဟုတ္ အေလ့အက်င့္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 

တုိင္ၾကားခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္တင္ျပခ်က္မ်ားသည္ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က 
လုပ္ေဆာင္ရသည့္ အရာတစ္ခုခုႏွင့္ ပတ္သက္ႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔က သင့္အား ယင္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ နားလည္ရန္ႏွင့္ 
၎တုိ႔က မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ တည္႐ိွေနရျခင္းကုိ သင့္အား ေျပာျပပါမည္။ 
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တိငုၾ္ကားခ်ကက္ိ ုျပဳလပုျ္ခငး္ 

အဆင္ ့၁။ ေရ႕ွတနး္မ ွတိငုၾ္ကားခ်ကက္ိ ုကိငုတ္ြယေ္ပးျခငး္ႏငွ့္ ေစာစးီစြာ ေျဖရငွး္ေပးျခငး္

ေက်ာင္း၊ မူႀကိဳေက်ာင္း သုိ႔မဟုတ္ မူလက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူအား စကားေျပာပါ။ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ 

တတ္ႏိုင္သမွ် ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ရန္ မူလက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူအား အခြင့္အေရးေပးသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ 

အားေပးပါသည္။ ေက်ာင္းပံုစံအေနအထားတြင္ ထုိသူသည္ ဆရာ၊ဆရာမ သုိ႔မဟုတ္ အတန္းမ်ားအဆင့္ဆုိင္ရာ 

ညိႇႏိႈင္းေရးမွဴးျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ အသင္းအဖြဲ႕႐ံုး ပံုစံအေနအထားတြင္ အရာ႐ိွ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ျဖစေ္ကာင္းျဖစ္မည္။ 

အကယ္၍သင့္ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ ေျဖ႐ွင္းေပးသည့္အေပၚ မေက်နပ္စျဲဖစ္က ထုိသူ၏ အထက္႐ိွ စီမံခန္႔ခြဲေရးမွဴးအား 

ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ထုိသူသည္ ေက်ာင္းဆရာႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းပံုစံအေနအထားတြင္ မူႀကိဳေက်ာင္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴး 

သုိ႔မဟုတ္ အသင္းအဖြဲ႕႐ံုး ပံုစံအေနအထားတြင္ စီမံခန္႔ခြဲေရးမွဴး သုိ႔မဟုတ္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ သင္၏ 

စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးေရးအတြက္ ၎တုိ႔အားဆက္သြယ္ရန္ အခိ်န္ထုတ္ပါ။ သင္၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ အီးေမးလ္ပို႔၍လည္း 

တင္ျပႏုိင္ပါသည္။ 

တုိင္ၾကားခ်က္ အမ်ားစုကုိ လ်င္ျမန္စြာ ေျဖ႐ွင္းေပးပါသည္၊ သုိ႔ေသာ္ အခိ်ဳ႕ေသာ ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္မူ 
အခိ်န္ပိုယူႏိုင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္မည့္ အေျခအေနမိ်ဳး႐ိွလွ်င္ ကၽြႏု္္ပ္တုိ႔ သင့္အား အေၾကာင္းပါမည္။ 

အဆင္ ့၂။ ဗဟိမု ွတိငုၾ္ကားခ်ကက္ိ ုေျဖရငွး္ေပးျခငး္

အကယ္၍သင့္ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ ေအာက္အဆင့္၌ ေျဖ႐ွင္းေပးခဲ့ျခင္းကုိ သင္မေက်နပ္ပါက သင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဝန္ေဆာငမ္ႈရသူ 
ျပန္လည္တင္ျပေရး ဌာနစိတ္ (CFU) ထံမ ွအကူအညီ ရယူႏိုင္ပါသည္။ 

CFU ကုိ ဆက္သြယ္နည္း 
• အြန္လုိင္း တုိင္ၾကားခ်က္ ပံုစံ
• ဖုန္း ၁၈၀၀ ၆၇၇ ၄၃၅

မူႀကိဳေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းျဖင့္ဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က သင့္အား ေအာက္ပါအတုိင္း 

ကူညီႏိုင္ပါသည္။ 

• တုိင္ၾကားခ်က္ ေနာက္ကြယ္မွ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အႀကံဉာဏ္ေပးျခင္း

• ေျဖ႐ွင္းေပးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအားလုံးကုိ သုံးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားကုိ 

ဆက္သြယ္ျခင္း

• ေအာက္အဆင့္၌ မေျဖ႐ွင္းေပးႏုိင္ခဲသ့ည့္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ တရားဝင္ သတ္သတ္မွတ္မတ္ွ 

ျပန္လည္သုံးသပ္ေပးျခင္းအပါအဝင္ ဘက္မလုိက္ဘဲ ျပန္လည္သုံးသပ္ေပးျခင္းတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

အသင္းအဖြဲ႕႐ံုးအေပၚ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား ပတ္သက္၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က သင့္အား ေအာက္ပါအတုိင္း ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္ပါသည္။ 

• သင့္တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ ေျဖ႐ွင္းေပးရန္ သင့္ျမတ္မွန္ကနေ္သာ လူ သုိ႔မဟုတ္ ဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးျခင္း

• အကယ္၍ သင့္ကိစၥကုိ မေျဖ႐ွင္းေပးႏိုင္ပါက သက္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးမွဴး သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ထံသုိ႔

လႊေဲျပာင္းေပးျခင္းတုိ႔ျဖစပ္ါသည္။

အဆင္ ့၃။ ျပငပ္မ ွတိငုၾ္ကားခ်ကက္ိ ုေျဖရငွး္ေပးျခငး္

အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က သင၏္တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ အဆင့္ ၁ ႏွင့္ ၂ တုိ႔အရ မေျဖ႐ွင္းေပးႏုိင္ခဲ့လွ်င္ သင္သည္ Ombudsman SA 

(ေတာငၾ္သစေၾတးလ်ားျပည္နယ္ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးေရး အရာ႐ွိ) ထံမ ွအခ်ဳပ္အခ်ယ္ကင္းသည့္ 

အႀကံဉာဏ္ေတာင္းခံရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္တုိင္ၾကားခ်က္၏ အေျခအေနအေပၚမူတည္၍ ၎တုိ႔က သင့္အား 

ကူညီႏိုင္မည္ သုိ႔မဟုတ္ မကူညီႏိုင္မည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။  

https://schools-sa.force.com/CFU/s/
https://www.ombudsman.sa.gov.au/
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ျပင္ပအဖဲြ႕အစည္း အဆက္အသြယ္ 

Ombudsman SA (OSA) 

အခမဲ့ေခၚ ဖုန္း။ ၁၈၀၀ ၁၈၂ ၁၅၀ 

အီးေမးလ္။ ombudsman@ombudsman.sa.gov.au 

 

အေရးကိစၥ၏ သေဘာသဘာဝအေပၚမူတည္၍ Ombudsman အား မခ်ဥ္းကပ္မီ သင့္တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ ေျဖ႐ွင္းေပးရန္ ေက်ာင္း၊ 

မူႀကိဳေက်ာင္း သုိ႔မဟုတ္ CFU သုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးျဖစ္၊မျဖစ္ကုိ OSA က သင့္အား ထုံးစံအားျဖင္ ့ေမးပါလိမ့္မည္။ 

mailto:ombudsman@ombudsman.sa.gov.au
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