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Making a complaint about our schools

আমাদের স্কু ল সম্পদ ক্ে  অভিদ�াগ ্রা
আমরষা অশিলম্বে অশভম্�ষাগগুম্লষা সমষাধষান করম্ে প্রশেশ্রুশেিদ্ধ, সুেরষাং আপনষার উম্বেগগুম্লষা �ে েষাডষােষাশড সম্ভি আমষাম্ের জষানষান েেই উত্তম।

শকছু শিষম়্ের ি্ষাপষাম্র স্কু ম্লর অধ্ম্ক্র সষাম্ে কেষা িলষা উপ�ুক্ত হম্ে পষাম্র। কষার কষাম্ছ অশভম্�ষাগ করম্িন এই ি্ষাপষাম্র �শে শনশচিে নষা হন, েম্ি আপনষার 
সন্ষাম্নর শিক্ক িষা স্কু ল অশিম্সর কমমীরষা আপনষাম্ক সঠিক য�ষাগষাম্�ষাম্গর শিিরণ সরিরষাহ করম্ে পষাম্রন।

সমস্াগুদলা সম্পদ ক্ে  ্থা বলা তাদের 
সমাধাদের পথ উম্মুক্ত হওয়ার  সদবকোত্তম 
উপায় হদত পাদর।

শুরু করম্ে পষাম্রন এভষাম্ি য�মন, আপনষার 
সন্ষাম্নর শিক্ম্কর সষাম্ে য�ষাগষাম্�ষাগ কম্র, স্কু ল 
অশিম্সর কমমীম্ের সষাম্ে কেষা িম্ল অেিষা হষাই 
স্কু ম্লর যক্ম্রে ই়েষার এডভষাইসর/পরষামি্শেষােষার 
সষাম্ে যেষ্ষা কম্র। আপশন স্ব-িরীম্র, ইম্মইম্লর 
মষাধ্ম, যেশলম্িষাম্ন অেিষা �শে েষান েম্ি শেঠির 
মষাধ্ম্ম আপনষার অশভম্�ষাগটি উত্ষাপন করম্ে 
পষাম্রন। শিক্ম্কর সষাম্ে যেখষা করষার জন্ একটি 
সম়ে যির করুন িষা স্কু ম্ল যিষান করুন এিং 
অ্ষাপম়্েন্টম্মম্ন্টর জন্ িলুন।

্খেও ্খেও আমরা আপোদ্ 
ভলভখতিাদব অভিদ�াগটি জাোদত বলদত 
পাভর। অভিদ�াগপদরে ভবশে ভববরণ ভেে 
এবং অভিদ�াদগর সমাধাদে আপভে ্ী 
আশা ্দরে তা আমাদেরদ্ বলমুে। 

অশভম্�ষাগটি শলশখেভষাম্ি জষানষাম্নষার প্রশরি়েষা়ে 
আমরষা আপনষাম্ক সহষা়েেষা করম্ে পষাশর। এছষারষাও 
আপশন অশভম্�ষাগ িম্শ িষা Feedback Assist 
widget ি্িহষার করম্ে পষাম্রন - েমু্েষাই শিক্ষা 
শিভষাম্গর ওম়্েিসষাইম্ে রম়্েম্ছ। শিক্ম্কর সষাম্ে যেখষা 
করষার জন্ একটি সম়ে যির করুন িষা স্কু ম্ল যিষান 
করুন এিং একটি অ্ষাপম়্েন্টম্মম্ন্টর জন্ িলুন।

অম্নক যক্ম্রে, কমমীম্ের কষাম্ছ সরষাসশর যপি করষা 
অশভম্�ষাগ েষারষা পশরেষালনষা করম্ে পষাম্রন। শকছু 
অশভম্�ষাম্গর জন্ অধ্ক্ িষা কম্শম্ক্ম্রের ি্িস্ষাপম্কর 
জশডে েষাকষার প্রম়্েষাজন হম্ি।

যকষানও অশভম্�ষাম্গর প্রশেশরি়েষা জষানষাম্নষার সম়ে, আমরষা 
শনম্নশলশখেগুম্লষার মম্ধ্ এক িষা একষাশধক পেম্ক্প শনম্ে পষাশর:

• ভবষয়টি ঠি্ ্রদত বা পভরভথিভতর উন্নভত সাধে ্রদত 
পেদষেপ ভেদয়

• ষেমা প্াথকেো ্দর

• এ্টি ব্াখ্া প্োে ্দর

• স্ী্ার ্দর য� পভরভথিভতটি আরও িালিাদব বা 
ভিন্নিাদব পভরচালো ্রা য�দত পারদতা

• আপোর অভিদ�াদগর ফদল েীভতগুদলা প�কোদলাচো 
্রার জে্ প্ভতশ্রুভতবদ্ধ হদয়।

কখনও কখনও, �ষা ঘম্েম্ছ েষা পশরিে্শ ন করম্ে আমরষা সক্ম 
নষাও হম্ে পষাশর িষা অশভম্�ষাগ পশরেষালক শসদ্ধষান্ যনম্িন য� 
মূল শসদ্ধষান্টি যসই পশরশস্শেম্ে উপ�ুক্ত শছল। িলষািল �ষাই 
যহষাক নষা যকন, অশভম্�ষাগ ি্িস্ষাপক আপনষাম্ক েষার শসদ্ধষাম্ন্র 
জন্ স্পষ্ কষারণ যেম্িন। এটি একটি শমটিং িষা যেশলম্িষান িষা 
ইম্মইম্লর মষাধ্ম্ম হম্ে পষাম্র।

অশভম্�ষাগটি পশরেষালনষাকষারী উম্বেগগুম্লষা সঠিকভষাম্ি 
মূল্ষা়েন করম্ে এিং এশগম়্ে �ষাও়েষার সম্ি্শষাত্তম উপষা়ে 
সম্পম্ক্শ  শসদ্ধষান্ যনও়েষার জন্ েষার প্রম়্েষাজনী়ে েে্ সংগ্রহ 
করম্ি। অশভম্�ষাগ পশরেষালক আপনষার সষাম্ে য�ষাগষাম্�ষাগ 
করষার আম্গ যখোষাজখির শনম্ে পষাম্রন।

আপভে �ভে ফলাফদল সন্তুষ্ট ো হে, েম্ি আপশন 
সমস্ষাগুম্লষা সম্পম্ক্শ  কেষা িলম্ে এিং আপনষার উম্বেগগুম্লষা 
উত্ষাপন করম্ে অশভম্�ষাগ পশরেষালম্কর সষাম্ে কেষা িলম্ে 
েষাইম্ে পষাম্রন।

আপভে �ভে এখেও সন্তুষ্ট ো হে বা ভবশ্াস ্দরে য� 
অভিদ�াদগর ফলাফলটি িুল ভিল এবং/অথবা অভিদ�াগ 
পভরচালো প্ভরিয়াটি অে্া�্ ভিল, তদব আপভে এ্টি 
পমুেঃমূল্ায়দের জে্ অেমুদরাধ ্রদত পাদরে। অনুম্রষাধটি 
প্রষােশমক অশভম্�ষাগ পশরেষালক িষা েষাম্ের সুপষারভষাইজষাম্রর 
িরষািম্র করষা উশেে।

পুনঃমূল্ষা়েনগুম্লষা এমন একজন ি্শক্তর বেষারষা সম্পন্ন করষা 
উশেে শ�শন যকষানওভষাম্িই অশভম্�ষাম্গর শিষ়ে অিগে শছম্লন 
নষা এিং অশভম্�ষাগ পশরেষালনষার সষাম্ে জশডে শছম্লন নষা।

অশভম্�ষাম্গর পুনঃমূল্ষা়েন িষাশহ্ক প্রশেষ্ষান বেষারষা পশরেষাশলে 
হম্ে পষাম্র য�মন NSW Ombudsman।  

যেভলদফাে যোিাষী পভরদষবা

আপশন �শে আরও েে্ েষান েম্ি অনুগ্রহ কম্র আপনষার স্কু ম্লর অধ্ক্ম্ক কল করুন। আপনষার অনুসন্ষাম্ন সহষা়েেষা করষার জন্ 
আপনষার �শে যকষানও যেষাভষাষীর প্রম়্েষাজন হ়ে েম্ি অনুগ্রহ কম্র 131 450 এ যেশলম্িষান যেষাভষাষী যসিষাি্িস্ষা়ে কল করুন এিং 
আপনষার ভষাষষা়ে একজন যেষাভষাষীর জন্ শজজ্ষাসষা করুন। আপশন য� যিষান নবেরটি কল করম্ে েষান েষা অপষাম্রেরম্ক িলুন এিং 
অপষাম্রের আপনষাম্ক কম্েষাপকেম্ন সহষা়েেষা করষার জন্ লষাইম্ন একজন যেষাভষাষীর ি্িস্ষা করম্ি। এই পশরম্ষিষার জন্ আপনষাম্ক 
যকষান অে্শ শেম্ে হম্ি নষা।
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