
 ھبکردن شکایت  
معارف وزارت

ما می دانیم کھ بعضی اوقات در کارھا اشتباه رخ می دھد و ممکن است احساس کنید کھ انتظارات شما برآورده نمی 
شود. اگر شکایتی حل نشده دارید یا می خواھید نظر بدھید، ما می خواھیم از شما بشنویم. مھم است کھ با ھم کار کنیم، 

مودبانھ و محترمانھ بیابیم، تا ما بتوانیم خدمات خود را بھبود  شیوۀدھیم و راه حل ھایی را با بصحبت کنیم، گوش 
 بخشیم.

 کنیدشکایت این کھ  پیش از

 شما باید: کنیدشکایت این کھ پیش از 

 بھ روشنی شناسایی کنید خواھان آن ھستیدموضوعات و راۀ حلی را کھ شما  •
 و واقعی بدھید  مکملمعلومات  •
 بیشتر ھمکاری کنیدبا ھرگونھ درخواست برای معلومات  •
 عمدا معلومات نادرست یا گمراه کننده ندھید •
 ب و احترام رفتار کنید.دبا ا رسیدگی می کنندشکایت شما  ھبا کارمندانی کھ ب •

  نگرانی ھا و شکایات انواع

 :شرکت ھاپیش از مکتب یا دفتر دورۀ شما می توانید شکایت کنید اگر فکر می کنید کھ مکتب،  

 انجام داده استی کارنادرست •
 نتوانستھ است کاری را کھ باید انجام می داد انجام دھد •
 عمل کرده است.  ودبانھغیرعادالنھ یا غیرم •

 :این موضوعات باشد شما ممکن است در مورد ادنشکایت یا نظر د

 نوع، سطح یا کیفیت خدمات •
 رفتار و تصمیمات کارمندان •
 یا عمل. طرز اجرای کارپالیسی، •

باید انجام دھیم. ما با شما ما ت و نظر شما ممکن است در بارۀ کاری باشد کھ بخاطر قوانین ایالتی یا فدرال اشکای
 این الزامات و دلیل وجود آنھا را درک کنید. تاصحبت خواھیم کرد و بھ شما کمک خواھیم کرد 
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 شکایت کردن
 بھ موقعرسیدگی خط مقدم بھ شکایات و حل و فصل : 1مرحلۀ 

پیش از مکتب یا شخصی کھ تصمیم اصلی را گرفتھ است صحبت کنید. ما شیوۀ کاری را تشویق می دورۀ ا مکتب، ب
برطرف کند. تا جایی کھ ممکن باشد نگرانی یا شکایت را کھ اصلی فرصت داده شود  ۀتصمیم گیرند شخص کنیم کھ بھ

ممکن است این شخص شرکت یک سطح سال باشد. در دفتر کنندۀ ماھنگ ھممکن است معلم یا این شخص  مکتبدر 
  باشد.لیدر  یا تیم کارمندیک 

راضی نیستید، می توانید با مدیر آن شخص تماس بگیرید. این ممکن است مدیر  تاناگر ھنوز از رسیدگی بھ شکایت 
برای گفتگو درمورد  کھ ید. از آنھا بخواھباشد در یک شرکت رئیسیا یک مدیر یا مکتب دورۀ مکتب یا مدیر پیش از 

  .یدنویسبممکن است بخواھید نگرانی ھای خود را در یک ایمیل شما . تان بھ شما وقت بدھدنگرانی ھای 

زمان بیشتری بگیرد کھ در این  ستاکثر شکایات بھ سرعت برطرف می شوند، اما بعضی از مسائل پیچیده ممکن ا
 صورت ما بھ شما اطالع خواھیم داد.

 
 حل و فصل شکایت در مرکز :2مرحلھ 

 
   Customer Feedback Unit (CFU)ز  اگر از رسیدگی بھ شکایت تان در سطح محلی راضی نیستید، می توانید ا

 کمک بگیرید.) ( واحد نظر دھی مشتری
 

 : CFUتماس با 

  آنالین تفورم شکای •
 1800 677 435تلفون:  •

 
 کمک کنیم:مربوط بھ مکتب و دورۀ پیش از مکتب بھ طریقھ ھای زیر بھ شما  ما می توانیم در رابطھ با شکایات

 بدھیممشوره  وجود دارد شکایت ی کھ در عقبدر مورد مسائل •
جھت حل و  ھمھ گزینھ ھاکھ حاصل گردد اطمینان  تا کنیمبرقرار  ارتباطکتب ھا و دوره ھای قبل از مکتب با م •

 اند ظر گرفتھ شده نفصل شکایت در 
می نیز  تجدید نظراین بازبینی شامل ، کنیمبازبینی  ھواقعبینانبطور  ندنشده ا حلکھ در سطح محلی را شکایاتی  •

 .گردد
 

 بھ شما کمک کنیم:ما می توانیم بھ طریقھ ھای زیر  شرکت ھا دفتر بھدر رابطھ با شکایات 
 
 تا بھ شکایت تان رسیدگی  کند  در ارتباط قرار دھیمصحیح  بخششما را بھ شخص یا  •
                                                                             کنیم. معرفی بھ مدیر یا رئیس اجرایی مربوطھ را ی کھ مسئلۀ شما حل نشد شمادر صورت •
 

 شکایت خارجیو فصل : حل 3مرحلۀ 
 

حل کنیم، شما می توانید از دادرس استرالیای جنوبی  2و  1 اگر نتوانستیم شکایات شما را از طریق مراحل
)Ombudsman SA مشوره مستقل بخواھید. شرایط شکایت شما مشخص خواھد کرد کھ آیا آنھا می توانند در این (

 نھ.مورد بھ شما کمک کنند یا 
 تماس با موسسۀ خارجی

 (OSA)ترالیای جنوبی دادرس اس
 1800 182 150تلفون مجانی: 

 ombudsman@ombudsman.sa.gov.au  ایمیل: 
   

معموالً از شما سؤال می کند کھ آیا قبل از مراجعھ بھ دادرس، شکایت خود را با  OSAبستھ بھ ماھیت موضوع شکایت، 
 نھ.مطرح کرده اید یا  CFUمکتب، دورۀ پیش از مکتب یا 
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