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آيا از يکی از وزارتخانه ھا يا مؤسسات دولتی ايالتی يا شاروالی شھر ھای خورد و کالن و مناطق روستائی شکايتی داريد؟ دادرس شايد به شما کمک کرده
بتواند.
دادرس  Ombudsmanيک شخص مستقل و و بی غرض است که شکايات مردم عادی را از امور اداری مؤسسات دولتی استراليای غربی مورد تحقيق
قرار می دھد .اين مؤسسات دولتی شامل وزارتخانه ھای دولتی ،مؤسسات قانونی دولتی ،دولت ھای محلی ،بندی خانه ھا ،مکتب ھا ،کالج ھای تيف،
پوھنتون ھا ،و شاروالی ھای شھرھای کالن ،شھرھای خورد ومناطق روستائی می باشد.
مأموريت دادرس  Ombudsmanاين است که به پارلمنت و اھالی استراليای غربی از طرق زير کمک نمايد:
• فيصله دادن به شکايات در باره تصميماتی که مؤسسات دولتی می گيرند؛ و
• بھتر ساختن استاندارد ادارات دولتی
دادرس  Ombudsmanبه مؤسسات کمک می نمايد استاندارد ھای اداری خود را از طرق زير بھتر سازند:
• شناخت علل مسائل و توصيه و پيشنھاد نسبت به تغيير در رويه کار ،طرز کارکرد ،سياست ھا يا مقررات برای جلوگيری از تکرار اين مسائل؛ و
• تشويق مؤسسات دولتی تا در درون تشکيالت خودشان يک نظام رسيدگی به شکايات ايجاد کنند.
خدمات دادرس  Ombudsmanبرای ھمه کس رايگان است.

شکايت کردن
اگر شما به دادرس  Ombudsmanشکايتی می کنيد ،بايد راجع به مطلبی باشد که در تعامل با مؤسسه دولتی استراليای غربی برای خود شما ُرخ داده
باشد يا شخص شما را تحت تأثير قرار دھد .شما بايد پيش از مراجعه به دادرس  Ombudsmanکوشش کنيد مشکل را اول با خود آن اداره حل و فصل
کنيد .اگر مطمئن نيستيد که دادرس  Ombudsmanمی تواند شکايت شما را از يک مؤسسه بررسی کند ،با ما برای مشوره تماس بگيريد.
دادرس  Ombudsmanنمی تواند افراد و مؤسسات زير را مورد تحقيق قرار دھد ،به طور مثال:
• بانک ھا ،دکان ھا ،و افراد حرفوی؛
• اختالف مابين افراد خصوصی )مانند مشکلی که با ھمسايه پيش می آيد(؛ يا
• تصميمات وزرای دولت ،محکمه ھای قانونی ،و برخی از مقامات ديگر.
دادرس  Ombudsmanراجع به شکايات در باره موضوعاتی که از آن ھا بيش از  12ماه گذشته باشد ،يا آندسته که قابل تجديد نظر خواھی در محکمه
 courtو ديوان  tribunalباشد رسيدگی نخواھد کرد .اگر ما به شکايت شما رسيدگی کرده نتوانيم ،ما علت را به شما توضيح می دھيم و در صورتی
که مناسبت داشته باشد ،به شما کمک می کنيم تا با مؤسسه ديگری تماس بگيريد که به شما کمک کرده بتواند .دادرس به شما مشوره قانونی/حقوقی نمی
دھد.
دفتر دادرس  Ombudsmanفقط شکايات مکتوب را می پذيرد و بعد آن ھا را مورد رسيدگی قرار می دھد .شما بايد به دادرس Ombudsman’s
جزئيات مطلب و از جمله اسناد و مکاتبات ذيربط را ارائه کنيد که از آن شاکی ھستيد .فرمه شکايت را می توانيد از دفتر ما يا از ويبسايت اخذ نمائيد .در
برخی از موارد شما شايد بتوانيد کدام شخص ديگر را به حيث نماينده خودتان مأمور تسليم شکايت نمائيد .اگر دادرس  Ombudsmanخواست که در
مورد شکايت شما تحقيق به عمل آورد ،با اداره مربوطه به تماس خواھد شد و معلومات بيشتری کسب خواھد نمود .در صورت لزوم ،از شما خواھند
خواست جزئيات بيشتری را ارائه نمائيد.

تماس با ما
شما می توانيد ازطريق مشخصات تماس ما که در زير آمده است ،با ُپست ،با فکس ،يا ايميل يا به طور حضوری با مراجعه به دفتر ما شکايت خود را تسليم
نمائيد .اگر برای تماس با ما به کمک يک ترجمان نياز داشتيد ،با خدمات ترجمانی سراسری )Translating and Interpreting Services (TIS
 Nationalمتعلق به اداره مھاجرت و امور تابعيت  Department of Immigration and Citizen’sشماره  131 450تماس بگيريد .اين
خدمت  24ساعتی و ھفته روز در ھر ھفته در خدمت افراد و مؤسسات درون استراليا می باشد.
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آيا از خدمتی که توسط يک
مؤسسه دولتی استراليای
غربی به شما ارائه شده
مشکل داريد؟

اگر باز ھم مشکل شما رفع نشد
با دادرس  Ombudsmanبه شماره  9220 7555يا
) 1800 117 000تيلفون رايگان برای کسانی که از مناطق
روستائی زنگ می زنند(.
اگر به ترجمان نياز داشتيد به تيس  TISشماره  131 450زنگ بزنيد

اول با مأمورين آن اداره مذاکره کنيد،
مثالً شخصی که معموال با او معامله داريد مانند
مأمور مورد  case officerيا آمر مسکن
)خانه( شما.

اگر مشکل شما رفع نشد،

ما با شما )يا ترجمانتان( راجع به مشکل سخن خواھيم گفت .سعی خواھيم کرد که به
شما کمک کنيم .ممکن است بخواھيم با ما مکاتبه کنيد.

شکايت خود را نوشته و به دادرس  Ombudsmanروان نمائيد.
در صورتی که نوشته کردن شکايت برای شما دشوار است از ما يا
کس ديگری مانند ترجمان ھا کمک بخواھيد.

با شخص مسئول يا بخش رسيدگی به شکايات
آن مؤسسه تماس بگيريد
ما شکايت شما را بررسی کرده و به شما خواھيم گفت با آن چه می
کنيم.
اگر به شما کمک کرده نتوانستيم ،کوشش می کنيم شما را به کسی
معرفی کنيم که به شما کمک کرده بتواند.
شماره تلفن بخش شکايات مؤسسات
مرکز رسيدگی به شکايات پوليس (Police) -
9223 1000

اگر ما توانستيم کاری را انجام دھيم،
ممکن است از شما يا مؤسسه ای که از آن شکايت کرده ايد معلومات
بيشتری بخواھيم.

آمر نظرخواھی از مراجعين وزارت مسکن
(Housing) -1800 257 677
ما نتيجه را به شما خواھيم داد.
واحد مديريت شکايات دفتر حفاظت از اطفال
(Child Protection) - 1800 013 311

اگر فھميديم که کاری غلط انجام شده با شما و مؤسسه برای رفع
مشکل صحبت خواھيم کرد.

واحد تدبير شکايات ،وزارت تعليم و تربيه
(Education) - 9264 4740
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