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தேொதுநைவைொய குலைப�டபு அதி�ொரி ஆஸ்திபேலிய 
அேே நிறுவைனஙளினதும் மறறும் குறிபபிடபேடட 
�னியொர் நிறுவைனங�ளினதும் நிர்வைொ� நடவைடிகல��ள 
த�ொடர்ேொன முலைபேொடு�ல்ள விேொேலை தேயவைொர்.   

குலைப�டபு அதி�ொரி அவைர்�்ளொல்  
உங�ளுககு எவவைொறு உ�வை முடியும்
நீங்கள் நியலாயமற்ற முரறயில் ேடத்தப்பட்டிருப்பதலா்கக் 
்கருதினலால், நீங்கள் குரறர்கட்பு அதி்கலாரியின் 
்கலாரியலாலயத்தில் முரறப்பலாடு வெயயலலாம். 

ேலாம் விெலாைரை வெயயும் முரறப்பலாடு்களில் 
உள்்ளடஙகுென: 

> மு�வைர் நிறுவைனங�ள — வபலாது ேலன் மற்றும் சிறுெர் 
உதவிக் வ்கலாடுப்பனவு்கள், வபடைல் சு்கலாதலாை மற்றும் 
ரபலாக்குெைத்து ரெரெ்கள்.

> பேலவை�ள — ஆஸ்திரைலிய அைெங்கத்திற்்கலா்க 
வபரும்பலாலும் தனியலார் ஒப்பநதக்்கலாைர்்க்ளலால் 
ெழங்கப்படும் ரெரெ்கள்.

> ��வைல் சு�ந்திேம் (FOI) — FOI இற்்கலான 
ரெண்டுர்கலாள்்கர்ளச் வெயன்முரறப் படுத்துெதில் 
உள்்ள தலாமதங்கள் உள்்ளடஙகும்

> ஆஸ்திபேலிய தேடேல் தேொலிஸ் (AFP) — AFP 
உறுப்பினர்்களின் ேடெடிக்ர்க்கள் மற்றும் ஒரு மு்கெர் 
நிறுெனம் என்ற ெர்கயில் AFP யினது வ்கலாள்ர்க்கள்,  
ேரடமுரற்கள் மற்றும் வெயன்முரற்கள்.

> �ேொல் துலை — ‘தபலால் துரற குரறர்கட்பு 
வெயற்திட்டம்’ (PIO) உடன் பதிவு வெயதுள்்ள 
‘ஆஸ்திரைலியத் தபலால்’ மற்றும் தனியலார் தபலால் 
ரெரெ இயக்குேர்்கள்

> �னியொர் சு�ொ�ொேக �ொபபுறுதி — சு்கலாதலாை நிதிய 
உறுப்பினர்்கள், சு்கலாதலாை நிதியங்கள், தனியலார் 
ரெத்தியெலாரல்கள் அல்லது மருத்துெர்்கள். 
முரறப்பலாடு்கள்  ஒரு சு்கலாதலாைக் ்கலாப்புறுதி ஏற்பலாடு 
வதலாடர்பலானதலா்க இருத்தல் ரெண்டும்.

> தவைளிநொடடு மொைவைர்�ள — தற்ரபலாரதய 
அல்லது முன்ரனய வெளிேலாட்டு மலாைெர்்களுக்கு 
ஆஸ்திரைலியலாவிலுள்்ள தனியலார் 
பலாடெலாரல்களுடரனலா, ்கல்லூரி்களுடரனலா அல்லது 
பல்்கரலக்்கழ்கங்களுடரனலா உள்்ள பிைச்சிரன்கள் 
்கெனத்தில் வ்கலாள்்ளப்படும்.

> ஆஸ்திபேலிய �லைந�ே எல்லைபேகுதி (ACT) — ACT 
அைெலாங்கத்தின் நிர்ெலா்க வெயற்பலாடு்கள்.



ஒரு முலைபேொடலட எவவைொறு 
முன்லவைபேது 
முதலில் ெம்பநதப்பட்ட மு்கெர் நிறுெனத்தின் 
முரறப்பலாடு ர்கயலாளும் பிரிரெத் வதலாடர்பு 
வ்கலாண்டு பிைச்சிரனரயத் தீர்க்்க முயற்சிக்்கவும்.  
மு்கெர் நிறுெனத்தின் பதிலில் உங்களுக்குத்  திருப்தி 
இல்ரலயலாயின் எங்களுடன் வதலாடர்பு வ்கலாள்்ளவும்.

எங�ளிடம் ஒரு முலைபேடலட 
முன்லவைத்�தும் என்ன நடககும்?
உங்கள் முரறப்பலாட்டிரனக் ்கெனமலா்கவும் முடிநத்ளவு 
விரைெலா்கவும் ேலாம் ்கெனத்தில் வ்கலாள்ரெலாம். 
்கடிதங்கள் அல்லது ஏரனய ஆெைங்கள் ரபலான்ற 
ரமலதி்க த்கெல்்கர்ள ேலாம் உங்களிடம் ர்கட்்கக் கூடும், 
அல்லது உங்க்ளது முரறப்பலாட்ரட எழுத்து மூலம் 
முன்ரெக்கும்படி ர்கட்ரபலாம்.



எம்முடன் த�ொடர்பு த�ொள்ள

த�ொலைபேசி மூைம்

திங்கள் முதல் வெள்ளி ெரை மு.ப. 9 முதல் பி.ப. 
5 மணி ெரை (AEDT) (அவுஸ்திரைலியக் கிழக்குப் 
பகுதி ரேைம்) 1300 362 072 இல் அரழக்்கவும்.

இலையத்தின் மூைம்

வெல்்க www.ombudsman.gov.au

எழுத்து மூைம்

GPO Box 442, Canberra ACT 2601

ஒரு முலைபேொடலட முன்லவைக� 
உங�ளுககு உ�வுவை�ற�ொ� உள்ள 
பேலவை�ள
நீங்கள் ஆஙகிலம் அல்லலாத ஒரு வமலாழி 
ரபசுபெைலாயின், 131 450 இல், ‘உரைவபயர்ப்பு 
மற்றும் வமலாழிவபயர்ப்பு ரெரெ’ (TIS)-யினூடலா்க 
ேலாம் உதெ முடியும். நீங்கள் வெவித்திறன், 
பலார்ரெத்திறன் அல்லது ரபச்சுத்திறன் 
பலவீனமுரடயெைலாயின், 133 677 இல் ‘ேஷனல் 
ரிரல ஸ்ர்விஸ்’ மூலம் ஒரு TTY ரெரெ கிரடக்கும்.  

குலைப�டபு அதி�ொரியின் பேலவை�ள 
இைவைேமொனலவை


