يجب على جميع الخدمات الحكومية والمجتمعية أن:
• وسان بکن کو هوون هەست ب خێرهاتنێ بکن

• ب رێزداری ب وە رە رەفتار بکن

• وەکی هەر کەسێ دن ب وە رە رەفتار بکن

کوردیی بادینی | Kurdish Badini

• ژ چاندێن جودا ئاگاهدار بن

• ئالیکاریا وە بکن دا کو مافێن خوە ناس بکن.

هوون دکارن ژ پێکهینەرێ خزمەتەکێ گازندەیان بکن

مەئموورێ NSW

ئەم ل ڤرن کو ئالیکاریا هەر کەسی ل  NSWبکن.
ئەم دخوازن ب هەر کەسی رە ب دادپەروەری رەفتار ببە.
خزمەتا مە بەالشە.

ب مە رە پێوەندیێ چێبکن
تەلەفۆن بکن 02 9286 1000

هەژمارا بەالش 1800 451 524

دەرڤەیی دەڤەرا سەرباژارا سیدنی  -خەرجێن مۆبایلێ دبە هەبن.

nswombo@ombo.nsw.gov.au
خزمەتا ڕیلەی یا نەتەوەیی 133 677
وەرگێرێ دەڤکی
گاڤا  :1تەلەفۆن بکن ژ 131 450رە
گاڤا :2داخواز بکن ب مەئموورێ  NSWرە بئاخڤن -
9286 1000
www.ombo.nsw.gov.au
ISBN: 978-1-925885-55-2

گەلۆ ب خزمەتەکە حکوومەتێ یا
 NSWیان ب خزمەتەکە جڤاکێ رە
پرسگرێکا وە هەیە؟

دبە وە هەول دابە گلی بکن .لێ ئالیکار نەبوو.

مەئموورێ  NSWدبە کاربە ئالیکاریێ بکە.
ئەم دکارن ئالیکاریا وە بکن:
	•ژ پێکهینەرێ خزمەتێ رە نامەیەکێ بشینن
	•کەسێ تێکلدار بۆ پێوەندیێ پەیدا بکن

	•ئەنجاما کو هوون ژ گلییێ خوە دخوازن ببێژن.

دبە ئەم:

گەلۆ هوون فکر دکن ب وە رە نەباش رەفتار کرن؟
وە هەول دا ئالیکاریێ وەرگرن ،لێ نکاری.
	•پرسگرێکێ دروست بکن

	•ژ وە داخواز بکن هەر بەلگەیا سەر پرسگرێکێ بینن ،وەکی
نامەیێن کو وە ژ پێکهینەرێ خزمەتێ رە نڤیسینە یان
نامەیێن کو پێکهینەرێ خزمەتێ ژ وە رە نڤیسینە
	•ب پێکهینەرێ خزمەتێیێ کو پێ رە پرسگرێکا وە هەیە باخڤن
	•ب کەسێن دنێن کو ئالیکاریا وە کرنە رە باخڤن.

	•زانیاریێن پرتر وەرگرن

	•سەر مافێ خوە ئاگاهدار ببن.
کارمەندان ئالیکاری نەکرن ،یان ئەو
	•بێئەدەب بوون و ژ وە رە رێز نەگرتن

	•ب زمانێ وە زانیاریێن وان تونەبوون

	•وەرگێرێ وانێ دەڤکی تونەبوو.

دبە کو پرسگرێکا کەسێن دن هەما وەکی یا وە بە .ئەم ب
پێکهینەرێن خزمەتێ رە کار دکن دا کو خزمەتان بۆ هەر کەسی
باشتر بکن.

