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Making a complaint about our schools

ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾ ਂਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ
ਅਿੀਂ ਸਿਕਾਇਤਾ ਂਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹਾ,ਂ ਇਿ ਲਈ ਇਹ ਿਭ ਤੋਂ ਿੱਧੀਆ ਹੈ ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਿਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਸਚੰਤਾਿਾ ਂਬਾਰੇ ਸਜੰਨੀ ਿੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਿਕੇ ਦੱਿੋ।

ਕੁਝ ਮਾਮਸਲਆ ਂਲਈ ਿਕੂਲ ਦੇ ਸਪਰੰਿੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਸਚਤ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਸਨਿਸਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕ ਸਕਿ ਨੂੰ ਸਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸਧਆਪਕ ਜਾ ਂਿਕੂਲੀ 
ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਹੀ ਿੰਪਰਕ ਿੇਰਿੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਸਮੱਸ਼ਸਆਵਾ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨੀਆ ਂਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਹੱਲ 
ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਸਧਆਪਕ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰਕੇ, ਿਕੂਲ ਦੇ 
ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਜਾ ਂਹਾਈ ਿਕੂਲ 
ਸਿੱਚ ਿਾਲ ਦੇ ਿਲਾਹਕਾਰ (year Advisor) ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ 
ਕਰਕੇ ਿੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾ ਂਤੁਿੀਂ ਸਿਅਕਤੀਗਤ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾ ਂਇੱਕ ਪਤ੍ਰਕਾ 
ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਅਸਧਆਪਕ 
ਨਾਲ ਸਮੱਲਣ ਲਈ ਿਮਾ ਂਕੱਢੋ ਜਾ ਂਿਕੂਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰੋ।

ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼ਲਖਤੀ ਰੂਪ ਸ਼ਵੱਚ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਸ਼ਹ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਵੇਰਵੇ ਿਾਮਲ ਕਰਕੇ 
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 

ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਾਇਤ ਸਲਿਤੀ ਰੂਪ ਸਿੱਚ ਕਰਨ ਸਿੱਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਤੁਿੀਂ ਸਿਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਜਾ ਂ
Feedback Assist Widget (ਫੀਡਬੈਕ ਅਸਿਿਟ ਸਿਜੈਟ) 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ (Use) ਿੀ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ – ਦੋਿੇਂ ਹੀ ਸਿੱਸਿਆ ਸਿਭਾਗ 
ਦੀ ਿੈਬਿਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਸਧਆਪਕ ਨਾਲ ਸਮਲਣ 
ਲਈ ਿਮਾ ਂਕੱਢੋ ਜਾ ਂਿਕੂਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਮੰਗ 
ਕਰੋ।

ਬਹੁਤ ਮਾਮਸਲਆ ਂਸਿੱਚ, ਿਕੂਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਸਿਕਾਇਤ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿਕਾਇਤਾ ਂਸਿੱਚ 
ਸਪਰੰਿੀਪਲ ਜਾ ਂਕੰਮ ਿਾਲੀ ਜਗ੍ਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਿਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ 
ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਸਕਿੇ ਸਿਕਾਇਤ ਦਾ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਿਮੇਂ, ਅਿੀਂ ਹੇਠ ਸਲਸਿਆ ਂਸਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾ ਂ
ਿੱਧ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਾ:ਂ

 • ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜਾ ਂਸਸ਼ਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ 
ਕਰਨੀ 

 • ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ

 • ਇੱਕ ਸ਼ਬਆਨ ਜਾ ਂਸ਼ਵਆਸ਼ਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ

 • ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਕ ਸਸ਼ਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਹਤਰ ਜਾ ਂਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਸੰਭਾਸ਼ਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ

 • ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੀਤੀਆ ਂਦੀ ਸਮੀਸ਼ਖਆ 
ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਣਾ।

ਕਈ ਿਾਰ, ਅਿੀਂ ਜੋ ਿਾਪਸਰਆ ਹੈ ਉਿ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ 
ਿਕਦੇ ਜਾ ਂਸਿਕਾਇਤ ਮੈਨੇਜਰ ਇਹ ਫੈਂਿਲਾ ਕਰੇਗਾ ਸਕ ਅਿਲ ਫੈਂਿਲਾ 
ਿਾਪਰੀਆ ਂਹਾਲਾਤਾ ਂਸਿੱਚ ਠੀਕ ਿੀ। ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਿੀ ਹੋਿੇ, ਸਿਕਾਇਤ 
ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਂਿਲੇ ਦੇ ਿਪੱਿਟ ਕਾਰਨ ਦੱਿੇਗਾ। ਇਹ ਮੀਸਟੰਗ 
ਸਿੱਚ ਜਾ ਂਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਂਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਸਜਹੜਾ ਸਿਅਕਤੀ ਸਿਕਾਇਤ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੋਿੇ ਉਿ ਨੂੰ ਸਚੰਤਾਿਾ ਂ
ਦਾ ਿਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਿੱਧਣ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ 
ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਫੈਂਿਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ 
ਪਿੇਗੀ। ਸਿਕਾਇਤ ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾ ਂ
ਪੁੱਛਸਗੱਛ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਿੀਂ ਿਮੱਸਿਆਿਾ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਸਚੰਤਾਿਾ ਂਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਿਕਾਇਤ ਮੈਨੇਜਰ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਹ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਤੁਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾ ਂਸ਼ਵਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਕ 
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ 
ਪ੍ਰਸ਼ਕਸ਼ਰਆ ਗਲਤ ਸੀ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਸਮੀਸ਼ਖਆ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਿਕਾਇਤ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦੇ ਿੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰ 
ਨੂੰ ਿੰਬੋਸਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਮੀਸਿਆਿਾ ਂਉਿ ਸਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣੀਆ ਂ
ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਸਕਿੇ ਿੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਿਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਅਤੇ ਸਿਕਾਇਤ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਸਿੱਚ ਿਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਾਹਰਲੀਆ ਂਸਿਕਾਇਤਾ ਂਦੀ ਿਮੀਸਿਆ NSW Ombudsman 
ਿਰਗੀਆ ਂਿੰਿਥਾਿਾ ਂਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਭਾਸ਼ਿਆਈ ਸੇਵਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਕੂਲ ਦੇ ਸਪਰੰਿੀਪਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛਸਗੱਛ ਸਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਕਿੇ ਦੁਭਾਿੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾ ਂਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 131 450 ‘ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਭਾਸਿਆਈ ਿੇਿਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਿਾ ਸਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਭਾਿੀਏ ਦੀ ਮੰਗ 
ਕਰੋ। ਅਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਿੋ ਸਜਿ ‘ਤੇ ਤੁਿੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਪਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਭਾਿੀਏ 
ਨੂੰ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਸਲਆਿੇਗਾ। ਇਿ ਿੇਿਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਿਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਲਆ ਜਾਿੇਗਾ।
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