
සියලු රජයේ� හාා ප්රජා යේ�ේවාාවාන් විසින් කළ යුතුය:

• ඔබවා පිළිගන්නාා බවාට හාැඟීමක් ඇති කිරීම

• ඔබට යේගෞරවායේයන් යුතුවා �ැලකීම

• ඔබට අයේනාක් සියලු යේෙනාා හාා �මානාවා �ැලකීම

• විවිධ �ං�්කෘතීන් ගැනා ෙැනුවාත්වා සිටීම

• ඔබට සිය අයිතිවාාසිකම් අවායේබෝධ කර ගැනීමට �හාාය වීම

ඔබට නිව් සවුත් වේව්ල්ස ්(NSW) රජය වේ�ෝ
ප්රජා වේසේවාාවාක් සමග ගැටලුවාක් තිවේ�ද?

නිව් සවුත් වේව්ල්ස ්(NSW) ඔම්බුඩ්ස්මන්වාරයා  
අප සිටින්යේන් නාවා �වුත්යේේල්�් ප්රාන්තයේ� සිටිනා  
සියලු යේෙනාාට උපකාර කිරීමටයි. 
සියලු යේෙනාාටම �ාධාරණවා �ැලකීම අපයේ� අවාශ්යයතාවායි. 
අපයේ� යේ�ේවාාවා යේනාොමියේල් �ැපයේ�. 

අප අමතන්න

අමතන්න 02 9286 1000
සම්පූර්ණවේයන්ම වේනොමිවේල් වාන අංකය
1800 451 524 
සිඩ්නි නාාගරික ප්රයේේශ්යවාලින් පිටත -  
ජංගම දුරකථනා ගා�්තු අොළ විය හාැකිය. 

nswombo@ombo.nsw.gov.au

ජාතික රිවේල් වේසේවාාවා 133 677

භාාෂණ පරිවාර්තකයකු සඳ�ා
1 වාැනි පියවාර: 131 450 ඔස්වේසේ TIS අමතන්න
2 වාැනි පියවාර:  නිව් සවුත් වේව්ල්ස ්(NSW) 

ඔම්බුඩ්ස්මන්වාරයාට කතා කිරීමට 
අවාශ්යය බවා කියන්න - 9286 1000

www.ombo.nsw.gov.au

ඔබ ට යේ�ේවාා �පයන්නාකු �ම්බන්ධයේයන් පැමිණිලි කළ හාැකිය.
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ඔබට අසාධාාරණ වේ�ස ස�කා ඇති බවා ඔබ සිතන්වේන්ද?

නිව් සවුත් වේව්ල්ස ්(NSW) ඔම්බුඩ්ස්මන්ට උපකාර කළ 
�ැකිවීමට ඉඩ ඇත. 

ඔබ පැමිණිලි කිරීමට උත්�ාහා කර තියේබන්නාට ඇත. එවේ�ත් එයින් උපකාරයක් යේනාොවුනි. 

ඔබ උදව් �බා ගැනීමට උත්සා� කළත්, එය කළ 
වේනො�ැකි විය:

 • ගැටලුවා වි�ඳාා ගැනීමට

 • වාැඩි දුර යේතොරතුරු ලබා ගැනීමට

 • ඔයේ� අයිතිවාාසිකම් ගැනා ෙැනාගන්නා.

කාර්ය මණ්ඩ�ය උදව් කවේළේ නැද්ද නැත්නම්

 • අවිනීත යේල� හාා ඔබ ගැනා යේගෞරවායක් නාැතිවා 
කටයුතු කළාෙ

 • ඔයේ� භාාෂාායේවාන් යේතොරතුරු ලබා දුන්යේන් නාැේෙ

 • භාාෂාණ පරිවාර්තකයකු භාාවිත කයේළේ නාැේෙ

ඔබට උදව් කිරීමට අපිට �ැකිය: 
 • යේ�ේවාා �පයන්නාාට ලියුමකින් ෙන්වාන්නා

 • ඇමතිය යුතු නිවාැරදි පුේගලයා යේ�ොයා ගන්නා

 • ඔයේ� පැමිණිල්යේලන් ඔබ බලායේපොයේරොත්තු වානා 
ප්රතිඵලය කුමක්ෙැයි ෙක්වාන්නා.

අප විසින් ප�ත දැක්වේවාන වේද් කිරීමට ඉඩ ඇත:
 • ඔබ යේ�ේවාා �පයන්නාාට ලියූ ලිපි හාා යේ�ේවාා �පයන්නාා 

ඔබට එවූ ලිපි වාැනි ගැටලුවා පිළිබඳා ඇති සියලු 
ලිපියේල්ඛනා රැයේගනා එනා යේල� ඔබට ෙැන්වීම

 • ඔබට ගැටලුවා ඇති යේ�ේවාා �පයන්නාා �මග කතාබහා 
කිරීම 

 • ඔබට උපකාර කර ඇති අයේනාක් පුේගලයන් �මග 
කතාබහා කිරීම 

ඔයේ� ගැටලුවාම ඇති යේවානාත් පුේගලයන් ෙ සිටිය හාැකිය. සියලු 
යේෙනාා යේවානුයේවාන් වාඩාාත් යේහාොඳා යේ�ේවාාවාක් �ැපයීම �ඳාහාා අපි 
යේ�ේවාා �පයන්නාන් �මග එක්වා කටයුතු කරන්යේනාමු. 


