
 

 

شکايت داريد؟ شايد بازرس قادر به کمک باشد.  ای ناحيه دفاتر يک اداره دولت ايالتی يا دفتر نمايندگی يا شھرداری، بخشداری يااز آيا   

 عملکرد اداری مسئولين دولتی استراليای غربی اعم از ادارات دولتی،را در رابطه با  مردمبازرس شخصيت بيطرف و مستقلی است که شکايات 
کالج ھا، دانشگاه ھا، شھرداری ھا، بخشداری ھا و دفاتر ناحيه ای بررسی می نمايد.  مدارس، نھادھای حقوقی، دولت ھای محلی، زندان ھا،  

 ماموريت بازرس خدمت به پارلمان و شھروندان استراليای غربی از طرق ذيل می باشد:

 و ؛حل شکايات در مورد تصميمات مسئولين دولتی •

 نھادھای دولتی. مديريتدارد بھبود استان •

  زير کمک می نمايد: طرقبه  خويشبازرس به دفاتر دولتی در بھبود استانداردھای اداری 

ور شيوه ھا، سياست ھا يا قوانين بمنظارائه راھکارھا برای ايجاد تغييرات در پروسه ھا، عملکردھا، تشخيص علل بروز مشکالت و  •
 و پيشگيری از بروز مشکالت مشابه؛

 ويق دفاتر بخش دولتی در برپائی نظام  بررسی شکايات مربوط به خود.تش •

  خدمات بازرس برای ھمگان رايگان می باشد.

 

اع شکايتاع شکايتارجارج   

در رابطه با موردی که برای شما اتفاق افتاده يا شخصا در ارتباط با مسئولين دولتی استراليای غربی شما را  دباي ،صد شکايت به بازرس داريداگر ق
که بازرس توان تحقيق راجع به برای آگاھی از اينقبل از ارجاع شکايت به بازرس سعی در حل مشکل با نھاد مورد نظر نمائيد. نموده باشد. متاثر 

 نھاد مورد شکايت شما را دارد، لطفا برای آگاھی با ما تماس بگيريد.

 بازرس نمی تواند از سازمان ھای خصوصی و اشخاص ذيل تحقيق نمايد:

 ، مغازه ھا يا افراد پيشه ور؛ابانک ھ •

 يا بين ھمسايگان)؛اختالف نظر ميان افراد خصوصی (مثل مشکالت  •

   تصميمات وزرای دولت، دادگاه ھای حقوقی و برخی ديگر از مسئولين. •

نمی  بررسیا محکمه ھستند را بيش از يکسال قبل از شکايت می دانسته و يا قابل بازبينی يا استيناف توسط دادگاه يکه شما  معموال مواردی بازرس 
مرجع يا فرد ديگری را که قادر به کمک باشد  اگر ما نتوانيم شکايت شما را بررسی کنيم، به شما داليل آن را توضيح و در صورت لزوم کند.

  بازرس مشاوره حقوقی ارائه نمی دھد. معرفی می نمائيم.

قرار می دھد.شما بايد جزئيات موضوع مورد شکايت اعم از ھرگونه مدارک  بررسیمورد  قتحقياداره بازرسی تنھا شکايات کتبی را دريافت و برای 
می توانيد به فرد ديگری اجازه دھيد تا در برخی شرايط  فرم شکايتنامه از اداره يا وبسايت ما موجود است. يا مکاتبات را برای بازرس تھيه نمائيد.

برای اطالعات بيشتر تماس حاصل مربوطه صميم به تحقيق در مورد شکايت شما بگيرد، با نھاد نمايد. اگر بازرس ت تنظيماز جانب شما شکايت 
در صورت لزوم از شما برای ارائه جزئيات بيشتر دعوت خواھد شد. خواھد شد.  

  تماس با ما تماس با ما 

ماس زير تحويل دھيد.اگر به خدمات مترجم در شخصا به اداره ما با استفاده ازجزئيات تاز طريق پست، فاکس، ايميل و يا  می توانيد شکايت خود را
روز ھفته برای ھر  7ساعت و  24که در   450 131 با شماره  (TIS)مورد موافقت اداره مھاجرت و تابعيت تماس با ما نياز داريد با خدمات ترجمه 
 تلفن نمائيد. فرد يا سازمان در استراليا موجود است
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شکايات مراحل رسيدگی به  
 

 

 
آيا در رابطه با خدمات ارائه شده 
توسط يک نھاد دولتی استراليای 

 غربی مشکلی داريد؟

 نخست با کارمندان آن نھاد صحبت کنيد،
 

مثال با شخصی که معموال با او سر و کار داريد 
 .مانند مدير مسکن يا مامور پرونده تان

 
 اگر مشکلتان برطرف نشد،

 

با فردی که مسئول بخش شکايات آن اداره 
 صحبت کنيد.

 تلفن ھای تماس بخش ھای شکايات ادارات
 

   )Police( –مرکز اداره شکايات پليس 
9223 1000 

  ‐ مسئول روابط مشتريان در اداره مسکن
1800 257 677 (Housing) 

واحد مديريت شکايات در اداره حفاظت از کودک
1800 013 31 (Child Protection) ‐      

حد مديريت شکايات در اداره آموزش و وا
 Education ( 9264 4740( –پرورش 

شکل برطرف نشده باشد چکار کنم؟اگر ھنوز م  

(تلفن  1800117000يا  92207555با شماره تلفن بازرس 
  رايگان برای ساکنان شھرستان ھا) تماس بگيريد. 

 131450به شماره تلفن   TISاج به مترجم داريد با اگر احتي
 تماس بگيريد.

 

ما با شما (يا مترجم شما) درباره مشکل صحبت می کنيم. برای 
ما با کتبا بخواھيم شما از شايد کنيم. می تالش شما به کمک

 .شکايت خود را نوشته و به بازرس بفرستيد
 

اگر در درج شکايت مشکل داريد از ما يا فرد ديگری مانند 
 مترجم تقاضای کمک کنيد.  

شکايت شما را مالحظه نموده و به شما در مورد چگونگی 
 واکنش مان اطالع می دھيم.

 

اگر قادر به کمک نباشيم، سعی می کنيم شما را با شخصی که 
از ط ت اشد داشته ک ک انا ت

نتيجه را به شما اطالع خواھيم داد.
 

داره مربوطه راجع به رفع آن اگر ايرادی را پيدا کرديم با شما و ا
 صحبت می کنيم.

 نيم کاری انجام دھيم، اگر بتوا
 

 شايد از شما يا نھاد مورد شکايتتان اطالعات بيشتری طلب کنيم.
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