
 غير ملکی طالبعلموں کيلئے سرکاری محتسب 

طالبعلموں کی طرف سے اکثر پوچهے جانے والے سواالت اور دوسری 
 شکايات 

 
 کيا ہوتا ہے؟ ) Ombudsman(سرکاری محتسب 

 
سرکاری محتسب ايک ايسا شخص ہوتا ہے جو لوگوں کو آسٹريلين کاروباری اداروں اور حکومتی اداروں 

پر لوگوں کی مدد کرتا ہے۔  مختلف کاروباروں اور مختلف حکومتی شعبوں کيلئے  کے ساته مسائل پيش آنے
 مختلف محتسب ہيں۔ 

 
 محتسب کسی کی طرفداری نہيں کرتا۔  -محتسب کی خدمات مفت، آزادانہ اور غير جانبدارانہ ہيں 

 
سی کے ساته اگر محتسب يہ ديکهے کہ کسی کاروباری يا حکومتی ادارے نے کوئی غلط حرکت کی ہے يا ک

غير منصفانہ برتاؤ کيا ہے تو وہ غلطی کا ازالہ تجويز کر سکتا ہے۔  ازالہ مثال کے طور پر معذرت، بہتر 
 معلومات، نئے فيصلے يا رقم کی واپسی کی صورت ميں ہو سکتا ہے۔ 

 
 غير ملکی طالبعلموں کيلئے سرکاری محتسب کيا کرتا ہے؟ 

 
تسب ان مسائل کے بارے ميں شکايات کی چهان بين کرتا ہے جو غير غير ملکی طالبعلموں کيلئے سرکاری مح

 تعليم اور تربيت کے ضمن ميں پيش آتے ہيں۔   پرائيويٹملکی طالبعلموں کو آسٹريليا ميں 
 

 قدام سے مطمئن نہيں ہيں تو آپ کواگر آپ اپنے پرائيويٹ رجسٹرڈ تعليمی ادارے کے کسی فيصلے يا ا
اپيلوں کے نظام کے بارے ميں پوچهنا چاہيئے۔ اگر آپ اپنے تعليمی ادارے  ادارے کے اندر شکايات اور

سے شکايت کرنے کے بعد اس کے نتيجے سے مطمئن نہيں ہيں تو آپ محتسب کے پاس شکايت کر سکتے 
 ہيں۔ 

 
 اگر ميری شکايت کسی پبلک يا گورنمنٹ تعليمی ادارے سے متعلق ہو تو؟ 

 
  سے رابطہ کرنا چاہيئے   سٹيٹ يا ٹيريٹری کے محتسبآپ کو اپنی 

 
 غير ملکی طالبعلموں کيلئے محتسب کے پاس کون شکايت کر سکتا ہے؟ 

 
سٹريليا ميں اپنے پرائيويٹ جو غير ملکی طالبعلم پہلے ہی آسٹريليا ميں ہيں اور جو جلد ہی آنے والے ہيں، وہ آ

رجسٹرڈ تعليمی ادارے کے اقدام يا فيصلے کے بارے ميں محتسب سے رابطہ کر سکتے ہيں۔  غير ملکی طالبعلموں 
کے رشتے دار اور دوست جو غير ملکی طالبعلم کو کسی پرائيويٹ ادارے کے ساته پيش آنے والے مسئلے کے 

اس کيلئے ضروری ہے کہ آپ انہيں رابطہ ۔ ہيںبطہ کر سکتے بارے ميں فکرمند ہوں، وہ بهی محتسب سے را
  کرنے کی اجازت ديں۔ 

 
 ميں کن معامالت ميں شکايت کر سکتا ہوں؟ 

 
آپ تب اپنے ادارے کے بارے ميں شکايت کر سکتے ہيں جب آپ کی راۓ ميں ادارے نے اصولوں پر درست عمل 

 : شکايات کا تعلق ان معامالت سے ہو سکتا ہے نہ کيا ہو يا آپ کے ساته منصفانہ برتاؤ نہ کيا ہو۔ 
 کسی کورس ميں داخلے سے انکار  •
 فيس اور رقم کی واپسی  •
 کورس يا ادارے کی تبديلی  •
 کورس ميں پيش رفت اور حاضری  •
 داخلے کی منسوخی  •
 آپ کے ادارے کی طرف سے رہائش يا کام کا بندوبست  •
 ايجوکيشن ايجنٹ کی طرف سے غلط مشورہ  •

http://www.oso.gov.au/related-sites/state-and-territory-ombudsmen.php


 
طالبعلموں کيلئے سرکاری محتسب ان ايجوکيشن ايجنٹس کے بارے ميں شکايات کی چهان بين کر سکتا  غير ملکی

ہے جنہوں نے کسی ادارے کے ساته آسٹريليا يا سمندر پار ممالک ميں اس ادارے کی نمائندگی کا معاہدہ کر رکها 
 ہے۔  

 
م رہا ہو يا اقدام کرنے ميں بہت دير لگا رہا ہو آپ تب بهی شکايت کر سکتے ہيں جب ادارہ ايک اقدام کرنے ميں ناکا

جيسے نارمل مّدت کے اندر آپ کو آپ کے نتائج سے آگاہ نہ کرے يا ادارے کے ساته آپ کے تحريری معاہدے ميں 
 مذکور خدمات آپ کو فراہم نہ کرے۔ 

 
 غير ملکی طالبعلم کون ہوتا ہے؟ 

 
وڈنٹ ويزا پر تعليم حاصل کر رہا ہو۔  غير ملکی طالبعلم کو غير ملکی طالبعلم وہ ہوتا ہے جو آسٹريليا ميں سٹ

 انٹرنيشنل سٹوڈنٹ بهی کہا جاتا ہے۔  
 

اگر آپ سٹوڈنٹ ويزا پر آسٹريليا ميں موجود ہيں يا جلد ہی آنے کا ارادہ رکهتے ہيں تو آپ اپنے سکول، کالج 
ر غير ملکی طالبعلموں کيلئے يا کسی اور پرائيويٹ رجسٹرڈ تعليمی ادارے کے ساته مسئلہ پيش آنے پ

 سرکاری محتسب سے رابطہ کر سکتے ہيں۔ 
 

 تعليمی ادارہ کيا ہوتا ہے؟ 
 

سکول، کالج، اکيڈمی، انسٹی ٹيوشن، : آسٹريليا ميں تعليم اور تربيت کے مقامات کيلئے مختلف نام ہيں جيسے
ٹرڈ ٹريننگ آرگنائزيشن کا ادارہ اور رجس Technical and Further Education (TAFE)يونيورسٹی، 

(RTO)۔ 
 

 پرائيويٹ اور پبلک تعليمی اداروں کے بيچ کيا فرق ہے؟ 
 

کہا جاتا ہے۔  ' تعليمی ادارےپرائيويٹ ' جو تعليمی ادارے پرائيويٹ بزنس کے طور پر تعليم مہيا کرتے ہيں، انہيں
 کہا جاتا ہے۔  ' تعليمی ادارے  پبلک'گورنمنٹ کے جو ادارے تعليم مہيا کرتے ہيں، انہيں 

 
 رجسٹرڈ تعليمی ادارہ کيا ہوتا ہے؟ 

 
تمام تعليمی اداروں کيلئے الزمی ہے کہ وہ غير ملکی طالبعلموں کو کسی کورس ميں داخلہ دينے سے پہلے 

 the Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseasآسٹريلين گورنمنٹ کے يہاں
Students (CRICOS) آپ  ں خود کو رجسٹر کرائيں۔ميCRICOS  کے ويب سائيٹ پر جا کر چيک کر

 .gov.audeewr.cricos سکتے ہيں کہ آيا آپ کا تعليمی ادارہ اور کورس رجسٹرڈ ہے۔ يہاں ديکهيئے
 
 

 کيا کوئی اور ميرے ليے محتسب سے رابطہ کر سکتا ہے؟ 
 

، آپ کے ليے کن ہے آپ چاہتے ہوں کہ کوئی اور، جيسے کوئی دوست يا گهر کا کوئی فردمم جی ہاں۔
 محتسب سے رابطہ کرے۔

 
اگر غير ملکی طالبعلموں کے ايک گروپ ميں سب کو ايک ہی مسئلہ ہو تو وہ اکٹهے محتسب کو ايک 

 شکايت دے سکتے ہيں۔  
 

  کيا شکايت کرتے ہوۓ ميرے ليے اپنا نام بتانا ضروری ہے؟ 
 

اسے  –نہيں۔ آپ اپنا نام اور رابطے کيلئے تفصيالت ديے بغير ہميں مسئلے کے بارے ميں بتا سکتے ہيں 
 گمنام شکايت کہا جاتا ہے۔ 

 

http://cricos.deewr.gov.au/


پ کو بتا ہم پهر بهی آپ کی شکايت کی چهان بين کرنے کی کوشش کريں گے ليکن آپ سے رابطہ کر کے آ
نہيں سکيں گے کہ کيا ہوا ہے۔  اور مسئلے کی نوعيت کے لحاظ سے ممکن ہے کہ ہم يہ جانے بغير چهان 

 بين نہ کر پائيں کہ کون اس مسئلے سے دوچار ہے۔ 
 

 محتسب ميری شکايت کی چهان بين کيسے کرے گا؟  
 

غور کريں گے کہ آيا ہم آپ کی مدد کر جب آپ کسی مسئلے کے بارے ميں ہم سے رابطہ کرتے ہيں تو ہم دهيان سے 
سکتے ہيں۔  بعض کيسوں ميں محتسب کسی شکايت کی چهان بين نہ کرنے کا فيصلہ کر سکتا ہے۔  اس کی وجہ يہ ہو 

 : سکتی ہے کہ
 آپ نے پہلے اپنے تعليمی ادارے سے شکايت نہ کی ہو، يا  •
 کوئی اور تنظيم آپ کی بہتر مدد کر سکتی ہو۔  •

 
 کرنے کا فيصلہ کريں تو ہم آپ کو اس کی وجہ بتائيں گے۔   نہمدد اگر ہم آپ کی 

 
تو ہم آپ کے ادارے سے رابطہ کر کے پوچهيں گے کہ کيا ہوا ہے۔  جب  کريںاگر ہم آپ کی شکايت کی چهان بين 

لوں، ہميں تمام مطلوبہ معلومات حاصل ہو جائيں گی تو ہم طے کريں گے کہ آيا آپ کے تعليمی ادارے نے اپنے اصو
پاليسيوں اور ضابطوں کی درست تعميل کی ہے اور آپ کے ساته منصفانہ سلوک کيا ہے۔  ہم آپ کو بتائيں گے کہ 

 ہم نے کيا طے کيا ہے اور کيوں کيا ہے۔ 
 

محتسب تعليمی ميرٹ کے بارے ميں فيصلہ نہيں کر سکتا۔  مثال کے طور پر اگر آپ کے ادارے نے طے کيا ہو کہ 
رفت يا حاضری کے تقاضے پورے نہيں کر پاۓ تو ہم اس بارے ميں کوئی نيا فيصلہ نہيں کر آپ کورس کی پيش 

سکتے۔  اس کی بجاۓ ہم يہ غور کر سکتے ہيں کہ آيا آپ کے تعليمی ادارے نے اپنا فيصلہ کرنے ميں اصولوں پر 
 درست عمل کيا ہے اور آپ کے ساته منصفانہ برتاؤ کيا ہے۔ 

 
 ميں کتنا وقت لگے گا؟  ميری شکايت کی چهان بين

 
مختلف شکايات کی چهان بين ميں مختلف وقت لگتا ہے۔  کچه مسائل کو حل کرنا آسان ہوتا ہے جبکہ کچه مسائل 
زيادہ پيچيدہ ہوتے ہيں اور ان کی چهان بين ميں زيادہ وقت لگتا ہے۔  ہم آپ کو آپ کی شکايت کی پيش رفت سے 

 آگاہ رکهيں گے۔ 
 

 ؟دور کرنے کيلئے کيا کر سکتا ہے کومحتسب ميرے مسئلے 
 

اگر ہم اس نتيجے پر پہنچيں کہ آپ کے تعليمی ادارے نے غلطی کی ہے يا غير منصفانہ حرکت کی ہے تو ہم 
 : ادارے کو مثال کے طور پر يہ اقدامات کرنے کيلئے کہ سکتے ہيں

 معذرت  •
 فيصلہ بدلنا يا فيصلے پر نظر ثانی  •
 بہتر معلومات کی فراہمی  •
 ليسی يا ضابطے کو بہتر بنانا پا •
 رقم کی واپسی  •
 کوئی اور اقدام  •

 
 کيا ميری طرف سے محتسب کو دی جانے والی معلومات خفيہ رہيں گی؟ 

 
ايک مسئلے کی چهان بين کرنے کيلئے غير ملکی طالبعلموں کيلئے سرکاری محتسب کو بالعموم ادارے کو 

تاکہ معلوم کيا جا سکے کہ کيا ہوا ہے۔  ان معلومات  شکايت کے بارے ميں کچه معلومات دينی پڑتی ہيں
ميں آپ کا نام اور آپ کی شکايت کی وضاحت شامل ہے ليکن اس صورت ميں نہيں جب آپ نے ہميں معّينہ 

 معلومات دينے سے منع کيا ہو۔ 
 

ت کو صرف ہم آپ کے بارے ميں معلومات کو رازداری اور احترام کے ساته برتيں گے اور آپ کی ذاتی تفصيال
 اخفاۓ ذاتيات کے آسٹريلين قوانين کی رو سے جمع، محفوظ، استعمال اور منکشف کريں گے۔ 



 
 
 

کيا ميرا ادارہ غير ملکی طالبعلموں کيلئے سرکاری محتسب سے شکايت کرنے کی وجہ سے اميگريشن ميں ميری 
 رپورٹ کر سکتا ہے؟ 

 
 آپ کی رپورٹ نہيں کی جا سکتی۔  نہيں، محتسب سے شکايت کرنے کی وجہ سے اميگريشن ميں

 
اگر ميں غير ملکی طالبعلموں کيلئے سرکاری محتسب کے پاس شکايت کروں تو کيا اس وجہ سے ميرا ادارہ 

  ؟و ميری رپورٹ کرنے سے باز رہے گااميگريشن ک
 

ی کی وجہ اگر آپ اس بارے ميں شکايت کرتے ہيں کہ آپ کا ادارہ کورس ميں غير تسّلی بخش پيش رفت يا حاضر
سے آپ کی رپورٹ کرنے کا ارادہ رکهتا ہے تو آپ کے ادارے کو آپ کی رپورٹ کرنے کيلئے تب تک ٹهہرنا 

 پڑے گا جب تک محتسب کی چهان بين مکّمل نہيں ہو جاتی۔  
 

 جس دوران محتسب آپ کی شکايت کی چهان بين کر رہا ہو، ادارہ آپ کا داخلہ برقرار رکهنے کا بهی پابند ہے۔  
 

شکايت کی چهان بين شروع اور ختم کرتے ہوۓ محتسب آپ کو اور آپ کے ادارے کو مطلع کرے گا۔  شکايت کے 
 نتيجے کے لحاظ سے ممکن ہے کہ آپ کا ادارہ پهر بهی آپ کی رپورٹ کرنے کا پابند ہو۔ 

 
ٹ کرنے اگر آپ کی شکايت دوسرے مسائل کے بارے ميں ہے تو ممکن ہے کہ آپ کے ادارے کو آپ کی رپور

 کيلئے محتسب کی جانب سے شکايت کی چهان بين کا نتيجہ برآمد ہونے تک ٹهہرنے کی ضرورت نہ ہو۔ 
 
 

اگر آپ کے خيال ميں آپ کا ادارہ پہلے ہی آپ کی رپورٹ کر چکا ہے تو آپ کو اپنے ويزا کے بارے ميں بات کرنے 
 سے رابطہ کرنا چاہيئے۔  (DIAC)کيلئے فوری طور پر ڈيپارٹمنٹ آف اميگريشن اينڈ سٹيزن شپ

 ديکهيئے۔ www.immi.gov.auرابطے کی تفصيالت کيلئے 
 
 

 اگر آپ کو ٹهيک سے علم نہ ہو کہ کس سے بات کرنی چاہيئے تو معلومات لينے کيلئے محتسب سے رابطہ کريں۔ 
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