
सबै सरकारी र सामुदायिक सेवाहरूले:

• तपाईंलाई स्ागतमि अनुभव यदनु पर्छ
• तपाईंसँग आदरपूव्छक व्यवहार गनु्छपर्छ
• अरूलाई जसै् समान व्यवहार गनु्छपर्छ
• यवयभन्न संस्कृ यतहरूका बारे सचेत हुनुपर्छ
• तपाईंलाई आफननो अयिकार बुझ्न मद्दत गनु्छपर्छ ।

के तपाईलें NSW सरकारको सेवा 
वा सामुदायिक सेवामा समस्ा  
भोगु् भएको छ?

एन.एस.डब्ल्यू. (NSW) लोकपाल 
हामी NSW मा रहेका सबै जनालाई सहिनोग गन्छ िहाँ हायजर रौ।ं 
हामी सबैसँग यनष्पक्ष व्यवहार गन्छ चाहनरौ।ं 
हाम्नो सेवा यन: शुल्क र।

हामीलाई सम्पक्क  गनु्कहोस् 
फोनः  02 9286 1000
टोल फ्ी (शुल्क नलागे्) नम्बरः  1800 451 524 
यसड्नी महानगर के्षत्र बायहरबाट फनोन 
गदा्छ मनोबाइल शुल्क लाग्न सकर।

nswombo@ombo.nsw.gov.au

रायट्रि ि ररले सेवा (National Relay Service) 133 677

दोभाषेको लायग  
चरण १: TIS लाई 131 450 मा फोन गनु्कहोस्  
चरण २:  NSW लोकपालसँग कुरा गन्क 9286 1000 

मा फोन लगाउन आग्रह गनु्कहोस् 

www.ombo.nsw.gov.au

तपाईंले कुनै पयन सेवा प्रदािककनो बारेमा उजूरी यदन सकु् हुनर।
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के तपाईलंाई अन्ािप्यूर्क व्यवहार गररएको यििो जस्ो 
लागछ?

NSW लोकपालले तपाईलंाई मद्दत गन्क सक्दछ।

तपाईलें शािद उज्यूरी गनने प्रिास गनु्क भएको हुन सक्दछ। तर समाधान भएन। 

तपाईलें सहिोग मागु् भिो, तर:

 • समस्ा समािान भएन
 • थप जानकारी पाउनु भएन
 • आफननो अयिकारकनो बारेमा थाहा पाउनु भएन।

कम्कचारीहरू सहिोगी यिएनन्, वा 

 • उनीहरू अयशष्ट यथए र तपाईंलाई सम्ान गरेनन्
 • उनीहरूसँग तपाईंकनो भाषामा जानकारी उपलब्ध 
यथएन

 • उनीहरूसँग दनोभाषे उपलब्ध यथएन।

हामी तपाईलंाई यनम्न कुराहरूमा मद्दत गन्क सक्दछौ:ं 
 • सेवा प्रदािकलाई पत्र पठाउन
 • सम्पक्छ  गनु्छ पनने सही व्यक्ति फेला पान्छ 
 • तपाईंकनो उजूरीबाट तपाईंले चाहनु भएकनो पररणाम 
प्रसु्त गन्छ

हामीले यनम्न काि्कहरू गन्क सकछौ ंः
 • समस्ाकनो बारेमा तपाईंबाट कुनै कागजातहरू, जसै् 
तपाईंले सेवा प्रदािकलाई लेखेकनो पत्र वा सेवा प्रदािकले 
तपाईंलाई पठाएका पत्रहरू, माग्न सकरौं

 • तपाईंकनो समस्ा बारे तपाईंकनो सेवा प्रदािकसँग कुरा 
गन्छ सकरौं

 • तपाईंलाई मद्दत गरेका अन्य व्यक्तिसँग कुरा गन्छ सकरौ।ं

अन्य मायनसहरूकनो पयन तपाईंकनो जसै् समस्ा हुन सकर। 
सबैकनो लायग उयचत सेवाहरू उपलब्ध गराउन हामी सेवा 
प्रदािकहरूसँग सहकाि्छ गद्छरौ।ं


