සියලු රජයේ� හාා ප්රජාා සේ�ේවාාවන් විසින් කළ යුතුය:
• ඔබව පිළිගන්නාා බවට හැැඟීමක් ඇති කිරීම
• ඔබට ගෞ�ෞරවයෙ�න් යුතුව සැැලකීම
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• ඔබට අනෙ�ක් සියලු දෙෙනාා හාා සමාානව සැැලකීම
• විවිධ සංංස්්කෘෘතීන් ගැැන දැැනුවත්ව සිටීම
• ඔබට සිය අයිතිවාාසිකම් අවබෝ�ෝධ කර ගැැනීමට සහාාය වීම
ඔබට සේ�ේවාා සපයන්නකු සම්බන්ධයෙ�න් පැැමිණිලි කළ හැැකිය.

නිව් සවුත් වේේල්ස්් (NSW) ඔම්බුඩ්ස්්මන්වරයාා
අප සිටින්නේ� නව සවුත්වේේල්ස්් ප්රාාන්තයේ� සිටින
සියලු දෙෙනාාට උපකාාර කිරීමටයි.
සියලු දෙෙනාාටම සාාධාාරණව සැැලකීම අපගේ� අවශ්යයතාාවයි.
අපගේ� සේ�ේවාාව නො�ොමිලේ� සැැපයේ�.

අප අමතන්න
අමතන්න 02 9286 1000
සම්පූර්ණයෙ�න්ම නො�ොමිලේ� වන අංංකය
1800 451 524
සිඩ්නි නාාගරික ප්රදේේශවලින් පිටත ජංංගම දුරකථන ගාාස්්තු අදාාළ විය හැැකිය.
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ජාාතික රිලේ� සේ�ේවාාව 133 677
භාාෂණ පරිවර්තකයකු සඳහාා
1 වැැනි පියවර: 131 450 ඔස්්සේ�ේ TIS අමතන්න
2 වැැනි පියවර: නිව් සවුත් වේේල්ස්් (NSW)
ඔම්බුඩ්ස්්මන්වරයාාට කතාා කිරීමට
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ඔබට නිව් සවුත් වේේල්ස්් (NSW) රජය හෝ�ෝ
ප්රජාා සේ�ේවාාවක් සමග ගැැටලුවක් තිබේ�ද?

ඔබ පැැමිණිලි කිරීමට උත්සාාහ කර තිබෙ�න්නට ඇත. එහෙ�ත් එයින් උපකාාරයක් නො�ොවුනි.
නිව් සවුත් වේේල්ස්් (NSW) ඔම්බුඩ්ස්්මන්ට උපකාාර කළ
හැැකිවීමට ඉඩ ඇත.
ඔබට උදව් කිරීමට අපිට හැැකිය:
• සේ�ේවාා සපයන්නාාට ලියුමකින් දන්වන්න
• ඇමතිය යුතු නිවැැරදි පුද්ගලයාා සො�ොයාා ගන්න
• ඔබේ� පැැමිණිල්ලෙ�න් ඔබ බලාාපො�ොරො�ොත්තු වන
ප්රතිඵලය කුමක්දැැයි දක්වන්න.

අප විසින් පහත දැැක්වෙෙන දේේ කිරීමට ඉඩ ඇත:
• ඔබ සේ�ේවාා සපයන්නාාට ලියූ ලිපි හාා සේ�ේවාා සපයන්නාා
ඔබට එවූ ලිපි වැැනි ගැැටලුව පිළිබඳ ඇති සියලු
ලිපිලේ�ඛන රැගෙ�න එන ලෙ�ස ඔබට දැැන්වීම

ඔබට අසාාධාාරණ ලෙ�ස සලකාා ඇති බව ඔබ සිතන්නේ�ද?
ඔබ උදව් ලබාා ගැැනීමට උත්සාාහ කළත්, එය කළ
නො�ොහැැකි විය:
• ගැැටලුව විසඳාා ගැැනීමට

• ඔබට ගැැටලුව ඇති සේ�ේවාා සපයන්නාා සමග කතාාබහ
කිරීම
• ඔබට උපකාාර කර ඇති අනෙ�ක් පුද්ගලයන් සමග
කතාාබහ කිරීම

• වැැඩි දුර තො�ොරතුරු ලබාා ගැැනීමට
• ඔබේ� අයිතිවාාසිකම් ගැැන දැැනගන්න.
කාාර්ය මණ්ඩලය උදව් කළේ�ේ නැැද්ද නැැත්නම්
• අවිනීත ලෙ�ස හාා ඔබ ගැැන ගෞ�ෞරවයක් නැැතිව
කටයුතු කළාාද
• ඔබේ� භාාෂාාවෙෙන් තො�ොරතුරු ලබාා දුන්නේ� නැැද්ද
• භාාෂණ පරිවර්තකයකු භාාවිත කළේ�ේ නැැද්ද

ඔබේ� ගැැටලුවම ඇති වෙෙනත් පුද්ගලයන් ද සිටිය හැැකිය. සියලු
දෙෙනාා වෙෙනුවෙෙන් වඩාාත් හො�ොඳ සේ�ේවාාවක් සැැපයීම සඳහාා අපි
සේ�ේවාා සපයන්නන් සමග එක්ව කටයුතු කරන්නෙ�මු.

