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Making a complaint about our schools

हाम्ा विद्ालयहरूको बारेमा उजुरी कसरी गर्ने
हषामी तुरुनत उजुरीहरू समषाधषान गन्न प्रवतबद्ध छौँ, त्यसैले तपषाईंले सकेसमम चषाँडो तपषाईंकषा गुनषासोहरूको बषारेमषा हषामीलषाई थषाहषा दिनु सबै भनिषा उशचत हुनछ। 

केही विष्यहरूकषा लषावग विद्षाल्यकषा प्रधषानषाध्यषापकशसत कुरषा गनु्न उप्युक्त हुन सकछ। ्यदि तपषाईं कसलषाई उजुरी गनने भनेर वनश्चित हुनुहुन्न भने, तपषाईंको बच्षाको 
शिक्क िषा विद्षाल्यको कषा्यषा्नल्यकषा कम्नचषारीहरूले तपषाईंलषाई सही सम्पक्न  वििरण प्रिषान गन्न सकिछन्। 

समसयाहरूको बारेमा कुरा गर्ुनु भर्ेको 
विर्ीहरूलाई समाधार् गर्नु शुरू गर्ने उत्तम 
िररका हुर् सक्छ। 

आफनो बच्षाको शिक्कलषाई सम्पक्न  गरेर, विद्षाल्यको 
कषा्यषा्नल्यकषा कम्नचषारीहरूसँग कुरषा गरेर, िषा हषाई 
सककू लमषा भए समबन्धित कक्षािष्नकषा सललषाहकषार 
(year advisor) सँग कुरषा गरेर िुरू गनु्नहोस्। तपषाईं 
व्यशक्तगत रूपमषा, इमेल द्षारषा, टेशलफोन मषाफ्न त िषा ्यदि 
तपषाईं चषाहनुहुनछ भने पत्र द्षारषा आफनो उजुरी उठषाउन 
सकनुहुनछ। शिक्कसँग भेट्ने सम्य वनकषालनुहोस् िषा 
विद्षाल्यलषाई फोन गनु्नहोस् र अपोइनटमेनट मषागनुहोस्। 

कवहलेकाहहँ हामी िपाईंलाई ललखिि रूपमा 
उजुरी राखर् आग्रह गर्नु सक्छौं। वििरणहरू 
समािेश गर्ुनुहोस् र िपाईं उजुरीको पररणामको 
रूपमा के होस् भन्े चाहर्ुहुन्छ भर्ेर हामीलाई 
बिाउर्ुहोस् । 

हषामी तपषाईंलषाई तपषाईंको उजुरी शलखित रूपमषा 
हषालन मद्दत गन्न सकछौँ। तपषाईंले गुनषासो फषारम िषा 
Feedback Assist widget पवन प्र्योग गन्न 
सकनुहुनछ  -  दुिै शिक्षा विभषागको िेबसषाइटमषा छन्। 
शिक्कसँग भेट्ने सम्य वनकषालनुहोस् िषा विद्षाल्यलषाई 
फोन गनु्नहोस् र अपोइनटमेनट मषागनुहोस्। 

धेरै अिस्षामषा, कम्नचषारीहरूले उनीहरूलषाई सीधै गररएको 
उजुरीको व्यिस्षापन गन्न सकिछन्। केही उजुरीहरूलषाई 
प्रधषानषाध्यषापक िषा कषा्य्नस्ल प्रबधिकको संलगनतषाको 
आिश्यकतषा पि्नछ। 

कुनै उजुरीको जिषाफ दिँिषा, हषामी वनमन मध्येकषा एक िषा बढी 
कषा्य्न गन्न सकछौं: 

• सो समसया समाधार् गर्नु िा पररस्थिविको सुधार गर्नु 
को लावग कदम चालर्े

• माफी मागर्े

• स्पष्ीकरण प्रदार् गर्ने

• उक्त पररस्थिविलाई अझ राम्ो िा फरक िररकाले 
समहालर् सवकन्थयो भन्े सिीकार्ने 

• िपाईंको उजुरीको पररणामको रूपमा र्ीविहरू 
पुर्रािलोकर् गर्नु कायनु गर्ने। 

कवहलेकषाहहँ, हषामी भएको कुरषालषाई पररित्नन गन्न सक्म नहुन 
सकछौँ िषा उजुरी प्रबधिकले पररस्स्वतमषा प्रषारम्भिक वनण्न्य 
उप्युक्त शथ्यो भनेर वनण्न्य गन्न सकछन्। पररणषाम जे सुकै 
होस्, उजुरी प्रबधिकले तपषाईंलषाई उनीहरूको वनण्न्यको स्पष्ट 
कषारणहरू दिनेछन्। ्यो एक बैठक िषा टेशलफोन िषा इमेलमषाफ्न त 
हुन सकछ। 

उजुरी व्यिस्षापन गनने व्यशक्तले शचनतषाको उशचत मकूल्यषांकन 
गन्नकषा लषावग आिश्यक जषानकषारी सङ्कलन गननेछन् र अगषावड 
बढ्ने उत्तम तररकषाको बषारेमषा वनण्न्य शलनेछन्। उजुरी प्रबधिकले 
तपषाईंलषाई सम्पक्न  गनु्न अघि सोधपुछ गन्न सकछन्। 

यदद िपाईं पररणामबाट सनिुष् हुर्ुहुन् भर्े, तपषाईंले 
समस्यषाहरूको बषारेमषा कुरषा गन्न र आफनो शचनतषाहरू अगषाडी 
रषाखन उजुरी प्रबधिकसँग कुरषा गन्न आग्रह गन्न सकनुहुनछ। 

यदद िपाईं अझै पवर् सनिुष् हुर्ुहुन् िा उजुरीको पररणाम 
गलि लियो र / िा उजुरी व्यिथिापर् प्रवरिया अर्ुलचि 
लियो भन्े विश्ास गर्ुनुहुन्छ भर्े, िपाईंले पुर्रािलोकर्को 
लावग अर्ुरोध गर्नु सकर्ुहुन्छ। सो अनुरोध प्रषारम्भिक उजुरी 
प्रबधिक िषा उनीहरूको प्य्निेक्कलषाई समबोधन गनु्नपछ्न। 

पुनरषािलोकन गिषा्न कुनै पवन तररकषाले उजुरीको विष्यसँग 
समबन्धित नभएकषा र उजुरी व्यिस्षापनमषा संलगन नभएकषा 
व्यशक्तद्षारषा गनु्नपि्नछ। 

उजुरीहरूको बषाह्य पुनरषािलोकनहरु NSW Ombudsman 
जसतषा संगठनहरूद्षारषा गन्न सवकनछ।  

टेललफोर् दोभाषे सेिा  

्यदि तपषाईं थप जषानकषारी चषाहनुहुनछ भने कृप्यषा तपषाईंको विद्षाल्यको प्रधषानषाध्यषापकलषाई फोन गनु्नहोस्। ्यदि तपषाईंलषाई तपषाईंको सोधपुछमषा 
सह्योग गन्न िोभषाषे चषावहनछ भने, कृप्यषा टेशलफोन िोभषाषे सेिषा (Telephone Interpreter Service) लषाई 131 450 मषा  फोन 
गनु्नहोस्  र तपषाईंको भषाषषाको िोभषाषेलषाई मषागनुहोस्। अपरेटरलषाई तपषाईंले फोन गन्न चषाहनुभएको फोन नमबर भन्नुहोस्  र अपरेटरले तपषाईंलषाई 
कुरषाकषानीमषा सह्योग गन्नकषा लषावग लषाइनमषा एक िोभषाषे ल्यषाउनेछन्। तपषाईंलषाई ्यो सेिषाको लषावग िुलक लषागनेछैन। 
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