
 

�श�ा �वभाग (Department for Education) मा उजरुी 
गदार् 

 

हामी मा�छौ ंिक किहलकेाही ँकुनै कुराह� गलत �नसक्छ र तपाईले आफ्नो अपे�ाह� पूरा नभएको महसुस गनुर्��छ। यिद तपाईसँग समाधान 

नभएका गुनासाह� छन् वा प्र�तकृया �� गनर् चाहनु��छ भने हामी तपाईबाट सु� चाह�छौ।ँ तपाईसँग सहकायर् गनुर्, कुरा गनुर्, भनेको सु�ु र 

�श�ता एवं आदरपूवर्क समाधान खो�ु मह�पणूर् ��छ तािक हामी हाम्रा सेवाह�मा सुधार गनर् सक्छौ।ँ 

गुनासो गनुर्भ�ा पिहला 

गुनासो गनुर्भ�ा पिहला तपाईले �न� कुरा गनुर्पछर् : 

• सम�ा र तपाईले खोजेको समाधानलाई ���पमा पिहचान गन� 
• पूणर् तथा स�परक सूचना प्रदान गन�  
• थप जानकारीको अनुरोधका ला�ग सम�य गन� 
• जानाजान झूठा वा भ्रामक सूचना समावेश नगन� 
• उजुरी �लइरहकेा कमर्चारीसँग �श�ता तथा आदरपूवर्क �वहार गन�। 

 

�च�ा तथा गुनासोका प्रकारह� 

�वद्यालय, पूवर्�वद्यालय वा �नगमको (कप�रेट) कायार्लयसँग �न� कुरा भएमा तपाईले उजुरी गनर् रो� स�ु��छ: 
• कुनै कुरा गलत गरेको वा भएको छ 
• उनीह�ले गनुर्पन� कायर् गनर् असफल भएको छ 
• अनु�चत वा अभद्र त�रका देखाएको छ। 

तपाईको उजुरी वा प्र�तकृया �न� �वषयबारेमा �न सक्छ: 

 

• सेवाको प्रकार, �र वा गुण�र  
• कमर्चारीको �वहार तथा �नणर्य 

• नी�त, कायर्�व�ध वा अ�ास। 

उजुरी तथा प्र�तकृयाह� रा� वा संघीय कानूनअनुसार हामीले पालना गनुर्पन� कुराका बारेमा �न सक्छन।् हामी तपाईसँग कुरा गन�छौ ँर ती 

आव�क कायर्ह� िकन गनुर् परेको हो भ�े बारे तपाईलाई बुझाउन मद्दत गन�छौ।ँ 

Raising a complaint with the Department for Education  
Nepali / नेपाली 
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गुनासो गदार् 

चरण १: प्रार��क उजरुी स�ाल्ने तथा शीघ्र समाधान 

�वद्यालय, पूवर्�वद्यालय वा वा��वक �नणर्य गन� �ो ���सँग कुरा गनुर्होस।् स�व भएस� हामी वा��वक �नणर्यकतार्लाई उ� चासो वा 
गुनासोलाई समाधान गन� अवसर प्रदान गन� प्रकृयालाई बढावा िद�छौ।ँ �वद्यालयको वातावरणमा �ो ��� कुनै �श�क वा क�ाको संयोजक 
�न सक्छ। कप�रेट कायार्लयमा �ो मा�छे कुनै अ�धकृत वा समूह अगुवा �न सक्छ। 

तपाईको उजुरीलाई स�ोधन ग�रएको त�रकाबाट तपाई अझै प�न अस�ु� �नु��छ भने तपाईले उ� ���को हािकम (�व�ापक) सँग 
स�कर्  गनर् स�ु��छ। �वद्यालयमा सो ��� प्रधानअ�ापक वा पूवर्�वद्यालय �नद�शक �न सक्छ भने कप�रेट कायर्लयमा �व�ापक वा 
�नद�शक �न सक्छ। तपाईको चासोलाई छलफल गनर्का ला�ग उनीह�लाई स�कर्  गनर् भेट्ने समय मा�हुोस्। तपाईले आफ्नो चासोलाई 
इमेलमा प�न रा� स�ु��छ। 

धेरैजसो उजुरीह� तु��ै समाधान ग�र�छन ्तर केही जिटल सम�ाह�ले धेरै समय �लन सक्छन।् य�ो अव�ामा हामी तपाईलाई थाहा 
िद�छौ।ँ 

चरण २: के��य उजरुी समाधान 

तपाईको उजुरीको �ानीय तहमा भएको स�ोधनबाट तपाई स��ु �नु�� भने तपाईले हाम्रो ग्राहक प्र�तकृया इकाइ (Customer 

Feedback Unit (CFU)) बाट मद्दत प्रा� गनर् स�ु��छ। 

CFU लाई स�कर्  गनुर्होस:् 

• अनलाइन उजुरी फाराम (online complaint form)

• फोनः 1800 677 435

पूवर्�वद्यालय तथा �वद्यालयसँग स���त गुनासोमा हामी तपाईलाई �न� त�रकाले मद्दत गनर् सक्छौ:ँ 

• उजुरीको पृ�भू�मको सम�ाका बारेमा सुझाव िदएर
• समाधानका सबै �वक�को खोजी ग�रएको �न��त गनर्का ला�ग �वद्यालय तथा पूवर्�वद्यालयह�सँग स�� �व�ार गरेर

• �ानीय तहबाट, समी�ाबाट समेत, समाधान नभएका उजुरीलाई व�ुपरक ढंगले समी�ा गरेर।

कप�रेट कायार्लयको उजुरीमा हामी �न� तवरले सहायता गनर् सक्छौ:ँ 

• उजुरी गन� सही ��� वा ठेगानासँग तपाईलाई जोिडिदएर

• तपाईको सम�ालाई समाधान गनर् नसिकएमा, सा��भक �व�ापक वा कायर्कारीकहा ँ�सफा�रश ग�रिदएर।
•

चरण ३: बाह्य उजरुी समाधान 

यिद चरण १ तथा २ बाट हामीले तपाईले उजुरीलाई समाधान गनर् अस�म भएमा तपाईले Ombudsman SA (लोकपाल) बाट 

�त� सुझाव खो� स�ु��छ। उनीह�ले मद्दत गनर् स�े नस�े कुरा तपाईको उजुरीको प�र���तले �नधार्रण गन�छ।  

https://schools-sa.force.com/CFU/s/
https://schools-sa.force.com/CFU/s/
https://www.ombudsman.sa.gov.au/
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बाह्य एजे�ीको स�कर्  ठेगाना: 

Ombudsman SA (OSA) 

�नःशु� फोन:  1800 182 150 

इमेल: ombudsman@ombudsman.sa.gov.au 

 

सम�ाको प्रकृ�तको आधारमा, सामा�तया OSA ले Ombudsman मा जानुअ�घ तपाईले �वद्यालय, पूवर्�वद्यालय वा CFU मा 

उजुरी गरे नगरेकोबारे प्र� सो�ेछ। 

mailto:ombudsman@ombudsman.sa.gov.au
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