
Raising a complaint with the Department for Education 
Pashto / پښتو 

 

 د پوھنې وزارت تھ شکایت کول 
 

ې وخت ستونزې  ې ځیین و �� �� ې ستاسو غوښتنو ته ځواب ندئ مونږ په دې پوه�ی ي او تا�ې دا�ې ګومان کوئ ��
را مینځ ته ک�دای ��

ې تر اوسه حل  ته دا�ې شکا�ت ولری �� ې و�ل شوی. که چ�ی ې ستاسو شوي نه وي �ا هم غواړئ �� خپل نظر ورکړئ، نو مونږ غواړو ��
ې واورو.   څخه یي

، ترڅو م�ږ خپل  ي
ي او حل پ�دا کړل ��

، غ�ږ ونیول �� ي
ې و�� ام او پاملرنه خ�� ، او په اح�� ي

ک ډول کار و�� ې په مش�� دا ډيرە اړ�نه دە ��
 خدمات نور هم ښه کړو. 

 
ې شکا�ت   کړئو مخ�ې له دې ��

ې شکا�ت درج کړئ با�د الندي کارونه تر �ە کړئ: مخ�ې له دې  �� 

ې غواړئ په ګوته کړئ • ې تا�ې یي  په واضح ډول مشکالت او هغه حل ��
 مکمل او ر�ښت�ا معلومات ورکړئ •
 که د نورو معلوماتو غوښتنه درڅخه وشوە نو همکاري وکړئ •
 قصدا� غلط او غلطوون�ي معلومات مه ورکوئ  •
ې شکایتونه ثبتوي د هغوئ �ە په ادب او  • � سلوک وکړئ. هغه کارکوون�ي ��  مه��این

 
 د شکایتونو او اند�ښنو ډولونه

ې شکا�ت وکړئ:  ئ �� ئ نو تا�ې کوالی �� ي مشکالت وو�ین ، وړکتون �ا هم کومه ادرە �ې الندیین ئ ته ښوون�ئ  که چ�ی
ې په سمه توګه تر �ە نکړ •  که کوم کار یي
ې ددوی مس •  ؤل�ت دی او دوی ونکړ�ا هغه کار ��
ې وکړ •  غ�ی عادالنه �ا غ�ی مؤدبانه سلوک یي

 
ې دالندینیو مسا�لو په هکله شکا�ت �ا هم خپل نظر ورکړئ:  ئ ��  تا�ې کوالی ��

ې  •  د خدماتو ډول، ک�ف�ت �ا اندازە یي
ې پ��کړە �ا هم سلوک •  د کار کوونکو لخوا یي
، طرزالعمل �ا د کارکولو په ط��قه •  د هغوئ د پال��ي

 
 

ې مونږ  ې   که شکا�ت �ا نظر مو ددا�ې څه په اړە وو �� ي قانون په اساس مونږ مجبور یو. کیي ې د فدرا� �ا ا�الی�  وو ځکه ��

ي الزاماتو او د هغوئ پر موجود�ت پوە کړو. 
ې تا�ې پر هغو قانوین ې وکړو او کوښښ به وکړو ��  مونږ به تاسو �ە خ��
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 د شکا�ت کول
� مرحله لومړئ ګام: دشکایتونو د حلولو او   ثبتولو لومړ�ن

ي د 
ې هغه اوله پ��کړە کړي دە. هغه ښوون�ئ ې وکړئ کوم چا �� ئ ، وړکتون �ا شخص �ە خ�� ې هغه لومړین مونږ ددا�ې پرو�ې ��

ې فرصت ولر  ي دا کار پ��کړە کوون�ئ پک�ن�
ي �ې ک�دای ��

ې څومرە امکان ولري حل کړي. په ښوون�ئ ي ترڅو شکا�ت �ا اند�ښنه ��
ي د یوە مامور �ا آمر و�ږ ښوون�ي وي او �ا هم د 

. په یوە ادارە �ا دف�� �ي دا کار ک�دای ��  ټول�یو د تنظ�موون�ي

ې د هغه شخص د مدیر �ە په  ئ �� ې ستاسو شکا�ت حل دی نو ب�ا تا�ې کوالی �� ته ستاسو قناعت ب�ا هم نه وي شوئ �� که چ�ی
 . ئ ي �ا وړکتون �ې د مدیر دندە دە او په یوەاړ�که �ې ��

ې په ښوون�ئ دف�� �ې د رئ�س. د اړ��ې د نیولو لپارە وخت ورڅخه وغواړئ تر  ��
 . ئ �ئ �� ��  څو خپله اند�ښنه ورته څرګندە کړئ. تا�ې خپله اند�ښنه په ا�م�ل �ې هم ورته ل�ی

ې وخت نیولو نو مونږ به  ته یي . که چ�ی ي ډير وخت ون��ي
ې پ�چ�ي موضوعات ک�دای �� ي، مګر ځیین �� ډيرئ شکایتونه ډير ژر حل ک�ی

  ته احوال درکړو. تا�ې 

 دوهم ګام: د شکایتونو مرکزی حل
ې زمونږ د مراجعینو د  ئ �� ې ستا�ې شکا�ت په مح� سطحه حل شوی، نو تا�ې کوالی �� ته تا�ې په دې قانع نه �است �� که چ�ی

ې (
. CFUنظ��اتو له بر�ن  ) �ە اړ�که ون��ئ

 �ە اړ�که نیول:  CFUد 

•  online complaint form نټ له الرې د فور�ې ډکول  �ا د ان���
ە:   •   435 677 1800د تلفون شم�ی

ي او وړکتون په هکله د شکایتونو په برخه �ې مونږە الندې مرسته کوالی شو: 
 د ښوون�ئ
 د شکا�ت د موض�ع په تړاو سال مشورە ورکول   •
ي او وړکتون �ە مشورە کول ترڅو د حل ټو�ې الرې چارې ولټوي   •

 د ښوون�ئ
ې په مح�ي سطحه ندي حل شوي په کرە ډول ب�ا کتنه او همدارنګه دق�قه کتنه.    •  د هغو شکایتونو ��

ونو په هکله د شکایتونو په برخه �ې مونږە  � مرسته کوالی شو: د ادارو �ا دف��  الندیین
 د م��وطه شخص �ا مرجع �ە ستا�ې اړ�که جوړول ترڅو ستا�ې شکا�ت حل کړي.    •
ۍ ته ستاسو دموض�ع راجع کول.     • ې ادارې م��وط مدیر �ا ره��

ي نو ب�ا د ه�ن ته ستا�ې شکا�ت حل ���  که چ�ی

ونیو ادارو په مرستهدر�  م ګام: د شکایتونو حل د ب�ی

ي  ې پلوە مشورە د جنوی� ې ی� ئ �� ، تا�ې کوالی �� ې مونږ ستا�ې شکا�ت د لومړي او دوهم ګام په اخ�ستو حل �شوای کړ�ئ که چ�ی
ال�ا د  . ستاسو شکا�ت ته په کتو هغوی به دا پ� څخه  Ombudsman SAمنازعاتو د حلولو د ادارې �ا آس��� ې آ�ا واخ�ئ �کړە کوي ��

ي کنه. 
 ستاسو �ە مرسته کوالی ��

� ادارې �ە اړ�که نیول:  وین  د ب�ی
ال�ا د منازعاتو د حلولو د ادارې �ا  ي آس���  Ombudsman SAد جنوی�

ە:    150 182 1800د تلفون شم�ی

 ombudsman@ombudsman.sa.gov.au  ا�م�ل: 

ې آ�ا تا�ې  OSAستاسو د موض�ع ډول ته په کتو  ال�ا د منازعاتو د حل ادرە معموًال له تاسو څخه دا پوښتنه کوي �� ي آس��� �ا د جنوی�
، وړکتون �ا  OSAخپل شکا�ت مخ�ې له دې ��  ي

 ته مو کړئ دی کنه.  CFUته راوړئ، ښوون�ئ
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