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دارید کھ از طریق آنھا حل و فصل نمی   شکایتیک سازمان دولتی، شھرداری یا دانشگاه در استرالیای غربی    ازآیا  
 . ک باشد. خدمات ما رایگان استشود؟ شاید بازرس قادر بھ کم

بھ شکایات مردم از مسئولین دولتی استرالیای غربی رسیدگی و آنھا را رفع می نماید. مسئولین    بازرس بعنوان فردی مستقل و بیطرف
 دولتی شامل:

 قانونی و ھیئت مدیره ھا سازمان ھای دولتی استرالیای غربی مانند ادارات، مسئولین  •
 شھرداری ھای محلی   •
 دانشگاه ھا  •

 بازرس قادر بھ چھ رسیدگی است؟
قانونی بودن، منصفانھ و است تا  ھ شکایات در مورد تصمیمات و روش ھای مسئولین دولتی استرالیای غربی  بازرس قادر بھ رسیدگی ب

 معقول بودن آنھا را احراز نماید.
 دولتی شامل موارد زیر است: شکایات از خدمات

 بھداشت  •
 تحصیل •
 مسکن  •
 شھرداری •

 حمل و نقل  •
 حفاظت از کودکان  •
 زندان ھا  •
 دانشگاه ھا  •

 

 بازرس نمی تواند رسیدگی کند کدام است؟مواردی کھ 
 ما نمی توانیم بھ شکایات زیر ترتیب اثر دھیم: 

 افراد فنی یا ھمسایگان افراد یا سازمان ھای خصوصی مانند بانک ھا، مغازه ھا،  •
 مقامات؛ یا تصمیمات وزرای دولت، دادگاه ھا و برخی  •
 محکمھ بررسی شوند یا مواردی کھ از یکسال بیشتر ھستند (با بعضی استثنائات). مواردی کھ می توانند توسط یک دادگاه یا  •

  
 در صورتیکھ قادر بھ کمک بھ شما نباشیم، سعی می کنیم فردی را کھ بتواند بھ شما کمک کند معرفی نمائیم.  

سود رسانی بھ اھالی استرالیای غربی از طریق شناسائی مشکالت و  در جھت    بازرس بھ مسئولین دولتی در بھبودی روش ھای اداری
 مسائل مشابھ کمک می نماید. تکرار ارائھ توصیھ ھا برای تغییر روش ھا، فرایند ھا، سیاست ھا یا قانون گذاری برای جلوگیری از 

 خدمات بازرس برای عموم مجانی است.

 آیا شکایت شما محرمانھ است؟
اطالعات شما پیرامون شکایت و خودتان   صورت می پذیرد.  محرمیتشروط  براساس  صرفا  تحقیقات بازرس  طبق قانون کار بازرسی، 

 تنھا بھ منظور ارزیابی و رسیدگی بھ شکایت شما و یا نیازھای قانونی بکار خواھد رفت.

 شکایت کنید؟ چگونھ می توانید
نوشتن سخت   ایتانداره ما در مورد مشکل صحبت کنید. شکایت شما باید کتبی باشد. اگر برمی توانید از طریق تلفن و یا حضور در ا

رای  ببھ ما ارائھ نمائید. فرم شکایت    ذکر جزئیات و ھرگونھ مدارک مرتبطاست، می توانید از فرد دیگری کمک بگیرید. باید مشکل را با  
ھمچنین می توانید با ما مکاتبھ نموده و فرم    موجود است.   www.ombudsman.wa.gov.auت  چاپ یا تکمیل آنالین در وبسای 

 تکمیل شده را از طریق پست، ایمیل و یا حضوری بھ ما برسانید.

http://www.ombudsman.wa.gov.au/
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 چگونھ بھ شکایت شما رسیدگی می کنیم؟
دھیم. در صورت رسیدگی، بیطرفانھ بھ  نخست شکایت شما را خوانده و تصمیم بھ رسیدگی می گیریم. تصمیم خود را بھ شما اطالع می  

با شما و مسئول دولتی برای حل و فصل قضیھ صحبت می    یافتیم،  شتباها   ی راتوضیحات شما و مسئول دولتی گوش می کنیم. اگر مورد
ای شما یا دیگران  می کنیم. ھمچنین شاید بھ مسئول دولتی برای ایجاد تغییرات در روش کارشان برای جلوگیری از این پیشامد در آینده بر

 یھ نمائیم.  توص

 ھدف بازرس حل و فصل شکایات در اسرع وقت است ولی برخی از شکایات پیچیده تر بھ زمان بیشتری نیاز دارند.

 ارائھ شکایت

 

 

 

 

 

  

 اول با فردی در آن سازمان دولتی صحبت کنید

 اگر مشکل حل نشد،
 با قسمت حل شکایات آن سازمان دولتی صحبت کنید

 اگر مشکل ھنوز حل نشده با بازرس تماس بگیرید.
.در صورت تمایل می توانید از طریق خدمات ترجمھ یا رلھ با ما تماس بگیرید  

 نتیجھ را بھ شما اطالع می دھیم.
 اگر دریابیم کھ موردی اشتباه شده، با شما و مسئول دولتی در جھت اصالح آن صحبت می کنیم.

  

،باشیماگر قادر بھ کمک   
 ممکن است از شما یا مسئول دولتی مورد شکایت شما اطالعات بیشتری تقاضا کنیم.

  

و بھ شما می گوییم چکار می توانیم انجام دھیم. آنگاه شکایت را بررسی کرده  
کنیم.در بعضی موارد ما مرجع درستی برای کمک نیستیم ولی شما را با کسانی کھ قادر بھ کمک ھستند آشنا می   

 بنویسید نمابرای شکایت را ممکن است تقاضا کنیم اگر فکر کنیم کھ می توانیم کمک کنیم،
 برای نوشتن شکایت می توانید از ما یا دیگران کمک بگیرید

استرالیای غربی مشکل دارید؟آیا در برخورد با یک سازمان دولتی   
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