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Department for Education 
(ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ) ਨੰੂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ  
ਅਸ� ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹ� ਿਕ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਚੁੱ ਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ 

ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਸੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹ� 

ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� ਤੁਸ� ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤ� ਅਸ� ਤੁਹਾਡ ੇ ਿਵਚਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ�ਗੇ। ਿਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਤ ੇ

ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਮੱਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, 

ਤ�ਜੋ ਅਸ� ਆਪਣੀਆ ਂਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾ ਸਿਕਏ।   

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਨੰੂ: 

• ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਅਤੇ ਜੋ ਹੱਲ ਤੁਸ� ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ, ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

• ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਤੱਥਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

• ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਬਨ�  ਿਵੱਚ ਸਿਹਯੋਗ ਦਣੇਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

• ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

• ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
 
ਿਚੰਤਾਵ� ਅਤ ੇਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਦ ੇਪ�ਕਾਰ 

ਤੁਸ� ਉਸ ਪਿਰਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ, ਪ�ੀਸਕੂਲ ਜ� 

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਿਫਸ ਨ� :    

• ਕੱੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ 

• ਉਹ ਕੱੁਝ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ� � ਨੰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 

• ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਜ� ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਜ� ਫੀਡਬਕੈ ਹੇਠ� ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

• ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ�ਕਾਰ, ਪੱਧਰ ਜ� ਇਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 

• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਅਤ ੇਉਨ� � ਦੇ ਫੈਸਲੇ 

• ਨੀਤੀ, ਕਾਰਜਿਵਧੀ ਜ� ਅਿਭਆਸ। 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਜ� ਫੈਡਰਲ (ਕ�ਦਰੀ) ਕਾਨੰੂਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡ ੇ

ਦੁਆਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵ।ੇ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ�ਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ� ਨੰੂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ  

ਕਰ�ਗੇ ਿਕ ਇਹ ਲੋੜ� ਿਕ� ਹਨ।      
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ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ 

ਕਦਮ 1 : ਸ਼ਰੁੂਆਤੀ ਥ� ਤ ੇਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਅਤ ੇਸ਼ੁਰਆੂਤ ਿਵੱਚ ਹੀ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ 

ਸਕੂਲ, ਪ�ੀਸਕੂਲ ਜ� ਮੂਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਅਸ� ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਪ�ਿਕ�ਆ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਿਦੰਦ ੇਹ�

ਿਜੱਥ ੇਮੂਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ, ਿਜੱਥ ੇਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਿਚੰਤਾ ਜ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਪਿਰਸਰ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਟੀਚਰ ਜ� ਕਲਾਸ ਕੋਆਰਡੀਨ� ਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਿਫਸ ਿਵੱਚ ਇਹ

ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜ� ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਿਫਰ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹ� ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲਾਇਨ

ਮੈਨ� ਜਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਪਿਰਸਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਜ� ਪ�ੀਸਕੂਲ ਡਾਇਰੈਟਕਰ ਜ� ਿਫਰ

ਕਾਰਪੋਰਟ ਆਿਫਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵ� ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ� � ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ

ਕਰਕੇ ਸਮ� ਬਣੋ। ਤੁਸ� ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆ ਂਿਚੰਤਾਵ� ਿਵਅਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿਜਆਦਾਤਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੱੁਝ ਜਿਟਲ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਸਮ� ਲਗ

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਤ� ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵ�ਗੇ।

ਕਦਮ 2: ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਕ�ਦਰੀ ਹੱਲ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੰਤਸ਼ੁਟ ਨਹ� ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਿਧਆਰ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ�

ਤੁਸ� ਕਸਟਮਰ ਫੀਡਬੈਕ ਯੁਿਨਟ (CFU) ਤ� ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ।

CFU ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

• ਆਨਲਾਇਨ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ (online complaint form)

• ਫੋਨ 1800 677 435

ਅਸ� ਪ�ੀਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਹੇਠ� ਿਲੱਖੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਹੁਾਡ ੇਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�:

• ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵ� ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਲਾਹ ਦੇਕੇ

• ਸਕੂਲ� ਅਤੇ ਪ�ੀਸਕੂਲ� ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਕੇ ਤ�ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ

ਸਾਰੇ ਿਵਕਲਪ� ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

• ਉਨ� � ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਦੀ ਿਨਰਪੱਥ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨੀ ਿਜਨ� � ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੱਲ ਨਹ� ਕੱਿਢਆ

ਿਗਆ ਹੈ, ਇਨ� � ਿਵੱਚ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਰਾਹ� ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ।

ਅਸ� ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਿਫਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਹੇਠ� ਿਦੱਤ ੇਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�:

• ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਤੇ ਿਧਆਨ ਦਣੇ ਲਈ ਸਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨਾ

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤ� ਉਸਨੰੂ ਉਿਚਤ ਮੈਨ� ਜਰ ਜ� ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ

ਰੇਫਰ ਕਰਨਾ।

https://schools-sa.force.com/CFU/s/
https://schools-sa.force.com/CFU/s/
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ਕਦਮ 3: ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਹੱਲ 

ਜੇਕਰ ਕਦਮ 1 ਅਤੇ 2 ਰਾਹ� ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਿਵੱਚ ਸਫਲ ਨਹ� ਹੰੁਦ ੇਹ�, ਤ� ਤੁਸ� Ombudsman 

SA ਤ� ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀਆ ਂਸਿਥਤੀਆਂ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੀਆ ਂਿਕ ਕੀ ਉਹ ਮਦਦ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਨਹ�।   

ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸੰਪਰਕ: 

Ombudsman SA (OSA) 
ਮੁਫਤ ਕਾਲ:  1800 182 150 

ਈਮੇਲ:       ombudsman@ombudsman.sa.gov.au   

 

ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪ�ਕਾਰ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, OSA ਆਮ-ਤੌਰ ਤ ੇਇਹ ਪੱੁਛੇਗਾ ਿਕ ਕੀ Ombudsman (ਲੋਕਪਾਲ) ਕੋਲ ਆਉਣ 

ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਸਕੂਲ, ਪ�ੀਸਕੂਲ ਜ� CFU ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

https://www.ombudsman.sa.gov.au/
https://www.ombudsman.sa.gov.au/
mailto:ombudsman@ombudsman.sa.gov.au
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