
ਸਾਰੀਆ ਂਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਮਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੁੰਦਾ ਿਮਹਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ

• ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਆਦਰ ਿਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ

• ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਮਵਹਾਰ ਕਰਿ ਮਿਵੇਂ ਹਰ ਮਕਸੇ ਿਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

• ਮਵਮਿਿੰ ਸਮਿਆਚਾਰਾ ਂਪ੍ਰਤੀ ਿਾਗਰੂਕ ਰਮਹਣ

• ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਿਕਾਰਾ ਂਨੂੰ ਸਿਝਣ ਮਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰਿ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ NSW ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜਾ ਂ
ਕਮਿਊਮਿਟੀ ਸੇਵਾ ਿਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਮਸਆ 
ਹੈ?

NSW ਓਿਬਡਸਿੈਿ (ਲੋਕਪਾਲ) 
NSW ਮਵੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਕਸੇ ਦੀ ਿਦਦ ਲਈ ਿੌਿੂਦ ਹਾ।ਂ  
ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਮਕ ਸਾਮਰਆ ਂਿਾਲ ਮਿਰਪੱਖ ਮਵਵਹਾਰ ਹੋਵੇ। 
ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਿੁਫ਼ਤ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 
02 9286 1000 ’ਤੇ ਫ਼ੋਿ ਕਰੋ
ਮਸਡਿੀ ਿੈਟਰੋਪੋਲੀਟਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ 
1800 451 524 
ਿੋਬਾਈਲ ਖਰਚ ੇਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਿ।

nswombo@ombo.nsw.gov.au
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'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ 
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ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਿ ਦੀ ਆਮਗਆ ਹੈ।
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ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਅਣਉਮਿਤ ਢੰਗ ਿਾਲ 
ਮਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ?

NSW ਲੋਕਪਾਲ ਿਦਦ ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਿੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਜਹਾ 
ਿਹੀਂ ਹੋ ਸਮਕਆ : 

 • ਸਿੱਮਸਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ 
 • ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ

 • ਆਪਣ ੇਅਮਿਕਾਰਾ ਂਬਾਰ ੇਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ।

ਸਟਾਫ਼ ਿਦਦਗਾਰ ਿਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਂਉਹ  

 • ਰੁੱਖ ੇਸਿ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਤਕਾਰ ਿਹੀਂ ਕਰਦ ੇਸਿ 
 • ਿਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਸ਼ਾ ਮਵਚ ਿਹੀਂ ਸੀ 
 • ਕੋਈ ਦੁਿਾਸ਼ੀਆ ਿੌਿੂਦ ਿਹੀਂ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ ਂ:  
 • ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਿੇਿੋ

 • ਸੰਪਰਕ ਕਰਿ ਲਈ ਸਹੀ ਮਵਅਕਤੀ ਲੱਿ ੋ 
 • ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਤੋਂ ਿ ੋਿਤੀਿਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ ਉਹ ਦੱਸੋ।

ਅਸੀਂ : 
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਮਸਆ ਬਾਰ ੇਕੋਈ ਵੀ ਕਾਗਜਾਤ ਮਲਆਉਣ ਲਈ ਕਮਹ 

ਸਕਦ ੇਹਾ,ਂ ਮਿਵੇਂ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮਲਖ ੇਪੱਤਰ ਿਾ ਂਸੇਵਾ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਖ ੇਪੱਤਰ

 • ਉਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾ ਂਮਿਸ ਿਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਸਿੱਮਸਆ ਹੈ

 • ਦੂਿ ੇਲੋਕਾ ਂਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾ ਂਮਿਿ੍ਾ ਂਿੇ ਤੁਹਾਡੀ  
ਿਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੂਿ ੇਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿੱਮਸਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਿਸਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ 
ਰਹ ੇਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਮਰਆ ਂਲਈ ਸੇਵਾਵਾ ਂਨੂੰ ਮਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾ ਂਦ ੇਿਾਲ ਕੰਿ ਕਰਦ ੇਹਾ।ਂ


