
 

                                مطرح کردن شکایت با
 اداره آموزش و پرورش

انتظارتان برآوردە �شدە است. در صورت � دان�م که بع�ن اوقات اشتباهای� رخ � دهد و شما ممکن است احساس کن�د که ما 
ن هرگونه شکا�ت حل و فصل �شدە �ا تما شن�دن آنها هست�م. همکاری دو جانبه آمادە ما �ل برای ارا�ه نظرات و پ�شنهادات داشن�

ن راە حل مناسب به شیو  مانه در راستای بهبود خدمات مان برای ما حایز اهم�ت اسە ،گفتگو و �افن�  ت. های مودبانه و مح��

 پ�ش از مط�ح کردن شکا�ت

 پ�ش از مط�ح کردن شکا�ت الزم است تا موارد ز�ر را مد نظر داشته باش�د: 

 . مسا�ل و راە حل های مورد نظر را به روشین شناسایی کن�د  •
 . اطالعات واق� و کامل ارا�ه کن�د  •
 . با درخواست برای ارا�ه اطالعات ب�ش�� همکاری کن�د  •
 . دە ارا�ه نده�د نگمراە کناطالعات نادرست �ا  ا عمد •
مانه داشته باش�د  •  به شکا�ات رفتاری مودبانه ومح��

�
 . با کارکنان مسئول رس�د�

 انواع نگراین ها و شکا�ات

�ا بخش امور اداری مرتکب �� از موارد ز�ر شدە است � توان�د شکا�ت خود را مط�ح  ،  کودکستانچنانچه عق�دە دار�د مدرسه
 : کن�د 

 اند انجام دادەکار نادرسی�  •
 انجام ندادە اند ،د ان دادە با�د انجام �که کاری را   •
 عمل�ردی ناعادالنه �ا غ�ی مسئوالنه داشته اند •

 شکا�ات �ا بازخورد شما � تواند در رابطه با موارد ز�ر باشد: 

 ن�ع، سطح �ا ک�ف�ت خدمات در�افی�  •
 رفتار و تصم�مات اتخاذ شدە توسط کارکنان •
 . عمل ز �ا طر  فرایند �ک س�است،  •

ن ا�الی� �ا فدرال موظف به انجام آن هست�م. ما ب شما ا شکا�ات و بازخوردها ممکن است در رابطه با موردی باشد که بدل�ل قواننی
 آنها صحبت خواه�م کرد.  د برای کمک به درک این الزمات قانوین و دال�ل وجو 
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ن شکا�ت  مط�ح ساخن�

 به شکا�ت در  مرحله اول: 
�

 خط مقدم و حل وفصل زود هنگام رس�د�
ھ تصمیم گیرنده اولیھ فرصت داده می شود تا در بت کنید. ما فرایندی کھ در آن ببا مدرسھ، کودکستان یا تصمیم گیرنده اصلی صح

آن فرد ممکن  ،در محیط مدرسھ توصیھ می کنیم. ،صورت امکان نگرانی یا شکایت مطرح شده توسط شما را حل و فصل نماید
 در سطح بخش امور اداری ممکن است یک کارمند یا سرپرست گروه باشد. و یاست یک آموزگار یا ھماھنگ کننده مقطع تحصیل

می توانید با مدیر مستقیم آن فرد تماس بگیرید. در محیط  شتھ باشیدچنانچھ شما کماکان از نتیجھ رسیدگی بھ شکایت خود رضایت ندا
مسئول  یامی تواند یک مدیر دآن فر ،در سطح بخش امور اداری مسئول کودکستان باشد. دبستان یا تواند مدیرآن فرد می  ،مدرسھ

تان مشخص شود. شما می توانید نگرانی ھای خود را  برای تماس و گفتگو در مورد نگرانی ھای یاجرایی باشد. بخواھید تا زمان
 در قالب یک ایمیل ارسال کنید.

یات سریعا حل و فصل می گردد، با این وصف حل و فصل برخی موضوعات پیچیده ممکن است نیازمند زمان در اکثر موارد شکا
 آگاه خواھیم کرد.امردر اینصورت ما شما را از این  بیشتری باشد.

 حل و فصل شکا�ات از ط��ق سازمان مرکزی : 2مرحله 
تقاضای  )CFU(می توانید از واحد بازخورد مشتریان  ،محلیدر صورت عدم رضایت از نتیجھ رسیدگی بھ شکایت خود در سطح 

 کمک نمایید.

:    CFUچگونگی تماس با 

  فرم شکا�ت آنالین •
 1800 677 435 شماره تماس •

 :نماییمدر رابطھ با حل و فصل شکایات مربوط بھ کودکستان و مدرسھ یاری را  شما ما می توانیم با بکارگیری روش ھای زیر 

  مشاوره در مورد مسایل مربوط بھ شکایات •
اس با مدارس و کودکستان ھا جھت حصول اطمینان از بررسی تمام گزینھ ھای موجود در راستای حل و فصل شکایات مت •
 .بازبینی روش از جملھ بازبینی عینی شکایاتی کھ در سطح محلی حل و فصل نشده است  •

 حمایت کنیم:ما در رابطھ با شکایات مربوط بھ بخش اموراداری می توانیم بھ روشھای زیر از شما 

 ارقراری ارتباط شما با فرد یا حوزه مقتضی جھت رسیدگی بھ شکایت شمب •
 .ارجاع آن بھ مدیر مسئول اجرایی مربوطھ در صورت عدم قابلیت حل و فصل شکایت، •

ون سازماین : حل و فصل 3مرحله   شکا�ات  ب�ی
توان�د تقاضای در�افت مشاورە مستقل از  شما �شکا�ت شما را حل و فصل کن�م  2و  1نانچه ما نتوان�م از ط��ق مراحل چ

Ombudsman SA ا�ط شکا�ت شما   را نمای�د. امکان  . شد مشخص خواهد  کمک به شما با بر اساس  ��

ون سازماین جزئ�ات   : تماس ب�ی
Ombudsman SA (OSA) 

  150 182 1800تلفن را�گان: 
 ombudsman@ombudsman.sa.gov.auل: ا�م�

 به شکا�ات�معموال از شما سوال خواهد کرد که آ�ا پ�ش از تماس با دادرس رس OSA ،م��وطه  مورد �سته به ماه�ت 
�

شکا�ت  ،د�
 ا�د.  مط�ح کردە CFUخود را با مدرسه،کودکستان م��وطه �ا 

https://schools-sa.force.com/CFU/s/
https://www.ombudsman.sa.gov.au/
mailto:ombudsman@ombudsman.sa.gov.au
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