िवदेशी िब ाथ हरुको अमबड्जमन
िब ाथ हरु र अन्य उजुरी राख्नेहरुका लािग लगातार रुपमा सोधीने पर् हरु
अमबड्जमन के हो?
एउटा अमबड्जमन एउटा

ाक्तीहो जसले अ िे लयाको

ावशायहरु र सरकारी संस्थानहरुसंग समस्या

भएका मािनसहरुलाई सहयाता पर्दान गदर्छ। त्याहाँ फरक फरक

वशाय र सरकारी अंगहरुकोलािग

िभन्दािभन्दै अमबड्जमनहरु छन्।
अमबड्जमनको सेवाहरु िनशुल्क:, स्वतन्तर् र भेद रिहत छ – अमबड्जमनले पक्षपात गदन।
यिद अमबड्जमनले एउटा

ावशाय वा सरकारी संस्थाले गल्ती कु रा गरे को वा कसैलाई भेदभाव गरे को

प ा लगाएमा, उसले क्षितपूत को लािग िसफािरस गनर् सक्दछ। उक्त क्षितपूत मा , उदारहणकोलािग
क्षमायाचना, रामर्ो जानकारी, एउटा नयाँ िनणर्य, वा पैसा िफतार् िदलाउने हुन सक्दछ।

िवदेशी िव ाथ हरुको अमबड्जमनले के गदर्छ?
िवदेशी िव ाथ हरुको अमबड्जमनले अ िे लयामा िनज

िशक्षा र तािलममा िवदेशी िव ाथ हरुलाई

परे को समस्याको बारे मा परे को उजुरीको छानिबन गदर्छ।
यिद तपाईलाई दतार्वाल िनजी शैिक्षक पर्बन्धकहरुले गरे को िनणर्य वा कदम पर्ती सन्तोष नभएमा, तपाईले
उिनहरुको आन्तिरक उजुरी र पुनरावेदन पर्कृ याको बारे मा सो ु पनछ। यिद तपाईले तपाईको पर्बन्धकलाई
उजुरी गनुर्भयो, तर तपाई नितजा पर्ती सन्तोषजनक नहुनुभएमा, तपाईले अमबड्जमनमा उजुरी गनर्
सक्नुहुनेछ।

यिद मैले सावर्जिनक वा सरकारी िशक्षा पर्बन्धकको बारे मा उजुरी गरे मा के हुन्छ?
तपाईले तपाईको राज्य वा पर्देशको अमबड्जमनमा सम्पकर् गन पनछ।

िवदेशी िव ाथ हरुको अमबड्जमनमा कसले उजुरी गनर् सक्दछ?
अ िे लयामा रिहसके का िवदेशी िव ाथ हरु र आउने योजना गरे का िव ाथ हरुले , अ िे लयाको िनजी
शैिक्षक पर्बन्धकले िलएको कदम वा िनणर्यको बारे मा अमबड्जमनमा सम्पकर् गनर् सक्दछ। िवदेशी

िव ाथ हरुको पिरवार वा साथीहरु, जो िवदेशी िव ाथ हरुलाई िनजी पर्बन्धकहरु संग परे का
समस्याहरुको बारे मा सरोकार राख्नेहरुले पिन अमबड्जमनमा सम्पकर् गनर् सक्दछ। त्यसो गनर्कोलािग
तपाईले उिनहरुाई स्वीकृ ती िदनु पदर्छ।

म के को बारे मा उजुरी गनर् सक्दछु ?
यिद तपाईलाई पर्बन्धकहरुले सिह तवरमा िनयम पालना नगरे को वा तपाईलाई पक्षपात गरे को लागेको
बारे मा तपाईले उजुरी गनर् सक्नुहुनेछ। उजुरी गनर् सक्ने पक्षहरु:
•

कोसर् (िवषय) मा भनार् गनर् अि कार गरे मा

•

शुल्क: र िफतार्को बारे मा

•

कोसर्(िवषय) वा पर्बन्धक सानुर् परे मा

•

कोसर्(िवषय)मा भएको पर्गती र हािजरीको बारे मा

•

भनार् र गन बारे मा

•

तपाईको पर्बन्धकले तय गरे को आवास वा कामको बारे मा

•

शैिक्षक अिभकतार्ले गल्ती परामशर् िदएमा।

िवदेशी िव ाथ हरुको अमबड्जमनले जो पर्बन्धकहरु संग अ िे लया वा िवदेशमा पर्ितिनिधत्व गन करार
भएका शैिक्षक अिभकतार्हरु छन् उिनहरुको बारे मा परे का उजुरीहरुमा छानिबन गनर् सक्दछ।
यिद पर्बन्धकले कदम िलन नसके मा वा िलन लामो समय लगाएमा जस्तै तपाईको नितजा सुहाउँ दो
समयाबधीमा उपलब्ध नगराएमा, वा तपाईको पर्बन्धक संग भएको िलिखत करार बमोिजमको सेवाहरु
उपलब्ध नगराएमा पिन उजुरी गनर् सक्नुहुनेछ।

िवदेशी िव ाथ हरु को हुन्?
एउटा िवदेशी िव ाथ हरु जो अ िे लयामा िव ाथ िभसामा अध्ययन गिररहेको छ। एउटा िवदेशी
िव ाथ हरुलाई अन्तरार्ि य िव ाथ पिन भिनन्छ।
यिद तपाई अ िे लयामा िव ाथ िभसामा हुनुहुन्छ, वा िछ ै आउने योजना गनुर् भएको छ भने, तपाईलाई
िव ालय, कलेज वा अन्य दतार्वाल िनजी शैिक्षक पर्बन्धकहरु संग समस्या भएमा तपाईले िवदेशी
िव ाथ हरुको अमबड्जमनमा सम्पकर् गनर् सक्नुहुनेछ।

एउटा शैिक्षक पर्बन्धक के हो?
अ िे लयामा, शैिक्षक तथा तािलम िदने स्थानहरुको नाम फरक फरक छन् जसमा: िव ालय, कलेज,
एके डेमी, ईिन्स्टच्युसन, िव िव ालय, ईिन्स्टच्युट अफ टेकिनकल एण्ड फ्युचर एजुकेसन(TAFE) र

रिज डर् टर्ेिनङ अगर्नाईजेसन (RTO) पदर्छन्। िय सबै ‘िशक्षा पर्बन्धकहरु’ हुन्।

िनजी र सावर्जिनक िशक्षा पर्बन्धकका िबच के फरक छ?
िशक्षा पर्बन्धक जुन िनजी

ावशायको रुपमा चलाईएकाहरुलाई ‘िनजी िशक्षा पर्बन्धक’ भिनन्छ। सरकारी

िशक्षा पर्बन्धकहरुलाई ‘सावर्जिनक िशक्षा पर्बन्धक’ भिनन्छ।

एउटा दतार्वाल िशक्षा पर्बन्धक के हो?
सम्पूणर् िशक्षा पर्बन्धकहरु ले िवदेशी िव ाथ हरु लाई कोसर् मा भनार् िलनु अगाडी अ िे लयाली सरकारको
Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students
(CRICOS) मा दतार् हुनु अिनवायर् छ। तपाईले तपाईको िशक्षा पर्बन्धक र कोसर् दतार् भए नभएको
CRICOS को वेबसाईट मा हेनर् सक्नुहुनेछ cricos.deewr.gov.au

के अमबड्जमनमा मेरोलािग कसैले सम्पकर् गिरिदन सक्दछ?
सक्दछ। तपाईले तपाईकोलािग कोिह जस्तै साथी वा पिरवारको सदस्यले , अमबड्जमन सम्पकर् गिरिदन
सक्नुपिन हुनेछ। त्यसो गनर्कोलािग तपाईले उिनहरुाई स्वीकृ ती िदनु पदर्छ।
यिद िवदेशी िव ाथ हरुको समुहको सबैको एउटै समस्या भएमा, उिनहरुले अमबड्जमनमा एकै साथ एउटै
उजुरी गनर् सक्दछ।

के उजुरी गदार् मैले मेरो नाम िदनु पदर्छ?
पदन। तपाईले एउटा समस्याको उजुरी तपाईको नाम र सम्पकर् िववरण निदईकन गनर् सक्नुहुनेछ – यसलाई
बेनामी उजुरी भिनन्छ।
हामी अझैपिन तपाईको उजुरीलाई हेन छ , तर हामीले तपाईलाई के भयो भनी सम्पकर् गनर् असमथ त
हुनेछ । र के समस्या हो त्यसमा िनभर्र गदर्छ, हामीले कसलाई समस्या परे को हो त्यो थाहा नभैकन
छानिबन नगनर् पिन सक्दछ ।

मेरो उजुरीलाई अमबड्जमनले कसरी छानिबन गदर्छ?
जब तपाईले हामीलाई एउटा समस्याको बारे मा सम्पकर् गनुर्हुनेछ, यिद हामीले म त गनर् सक्ने भए, हामी
ध्यानपूवर्क िनयाल्ने छ । के ही अवस्थाहरुमा, अमबड्जमनले एउटा उजुरीको छानिबन नगन पिन िनणर्य
गनर् सक्दछ। यो हुनका कारणहरु:

•

तपाईले तपाईको िशक्षा पर्बन्धकहरुलाई पिहला उजुरी नगरे को खण्डमा, वा

•

तपाईलाई अन्य संस्थाहरुले अझै रामर्ो संग म त गरे मा।

यिद हामीले छानिबन नगन िनणर्य गरे मा, हामी तपाईलाई त्यसको कारण भ ेछ ।
यिद हामीले तपाईको उजुरीलाई छानिबन गरे मा, हामी तपाईको पर्बन्धकलाई के भएको हो भ े बारे मा
सो सम्पकर् गनछ । जब हामीले हामीलाई चािहने सबै जानकारीहरु पर्ा गन छ , अिन हामी तपाईको
िशक्षा पर्बन्धकले उिनहरुको िनयम, िनती र पर्कृ याहरु सिह तिरकाले पालना र तपाईलाई िनश्पक्ष

ावहार

गरे नगरे को स्थापीत गन छ । हामी तपाईलाई हामीले के िनणर्य िलय र िकन िलय भ ेछ ।
अमबड्जमनले शैिक्षक योग्यताको बारे मा िनणर्य िलन सक्दैन। उदारहणको लािग, यिद तपाईको पर्बन्धकले
तपाईले कोसर् पर्गती वा हािजरी को ईकाई पुरा नगरे को िनणर्य गरे मा, यसको बारे मा हामीले नयाँ िनणर्य
गनर् सक्दैन । त्यसको अलवा, हामीले तपाईको िशक्षा पर्बन्धकले उिनहरुको िनणर्य िलदा िनयमको पालना
रामर्ो संग गरे नगरे को र तपाईलाई िनश्पक्ष

ावहार गरे नगरे को बारे मा हेनर् सक्दछ ।

मेरो उजुरीको छानिबन गनर् कित समय लाग्नेछ?
उजुरीको छानिबनकोलािग कित समय लाग्नेछ भ े कु रा फरक फरक हुनेछ। के िह समस्याहरु समाधान गनर्
साधारण हुनेछ जहाँकी अन्य समस्याहरु जिटल र छानिबन गनर्कोलािग लामो समय लाग्नेछ। तपाईको
उजुरीको बारे मा हामी तपाईलाई जानकारी िदईनै रहनेछ ।

अमबड्जमनले मेरो समस्या समाधान गनर् के गनर् सक्छ?
यिद हामीले तपाईको िशक्षा पर्बन्धकले गल्ती गरे को वा पक्षपात गरे को प ा लागेमा, हामी उिनहरुलाई
आदेश िदन सक्नेछ , उदारहणको लािग:
•

क्षमायाचना

•

िनणर्यमा पिरवतर्न वा पूनिवचार

•

गुणस्तिरय जानकारी उपलब्ध गराउने

•

एउटा िनती वा पर्कृ यामा सुधार

•

िफतार् िदलाउने (रकम)

•

अन्य के ही कदमहरु िलने

के मैले अमबड्जमनलाई िदएको जानकारीहरु गोप्य रहेन छ?

समस्याको छानिबन गनर्को लािग, के भएको हो प ा लगाउनकोलािग साधारणतया िवदेशी िब ाथ हरुको
अमबड्जमनले पर्बन्धकहरुलाई उजुरीको बारे मा के िह जानकारी िदन्छ। तपाईले हामीलाई उपलब्ध
नगराउनको लािग उल्लेख गरे को िनि त जानकारी बारे क यसमा तपाईको नाम र उजुरीको िववरणहरु
पदर्छन्।
हामी तपाईको जानकारीलाई गोप्य र आदर पूवर्क िलनेछ , र अ िे लयाको गोपिनयता कानून बमोिजम
मातर् तपाईको जानकारी संकलन, संरक्षण, पर्योग र उल्लेख गनछ ।

के मेरो पर्बन्धकले िवदेशी िब ाथ हरुको अमबड्जमनलाई उजुरी गरे को कारणले अध्यागमन िवभागमा
जनाईिदन सक्दछ?
सक्दैन, अमबड्जमनमा उजुरी गरे को कारणले अध्यागमन िवभागमा तपाईको बारे मा िरपोटर् गनर् सक्दैन।

यिद मैले िवदेशी िब ाथ हरुको अमबड्जमनलाई उजुरी गरे मा यसले पर्बन्धकहारुलाई मेरो बारे मा
अध्यागमन िवभागमा िरपोटर् गनर् बाट रोक्न सक्दछ?
यिद तपाईले तपाईको पर्बन्धकको असन्तोषजनक कोसर् पर्गती वा हािजरीको बारे मा उजुरी गनुर् भएमा,
तपाईको बारे मा िरपोटर् गनुर् अगाडी तपाईको पर्बन्धकले अमबड्जमनको छानिबन कायर् नसकु न्जेल पखर्नु
पदर्छ।
तपाईको पर्बन्धकले तपाईको अमबड्जमनको उजुरीको छानिबन हुँदाको समयाबधी भिर तपाईको भनार्
राखी राख्नु पदर्छ।
अमबड्जमनले तपाई र तपाईको पर्बन्धकलाई उजुरीको छानिबन सुरु र अन्त्य भएको जानकारी गनुर् पदर्छ।
िनकाशाको नितजा के भयो त्यस अनुसार, तपाईको पर्बन्धकले तपाईलाई अझैपिन िरपोटर् गनुर् पन पिन हुन
सक्दछ।
यिद तपाईले अन्य समस्याहरुको बारे मा उजुरी गनुर् भएको भए, तपाईको पर्बन्धकले तपाईको बारे मा िरपोटर्
गनुर् अगाडी अमबड्जमनको उजुरी छानिबनको िनकाशा कु नुर् पदन।

यिद तपाईलाई तपाईको पर्बन्धकले सम्पकर् गिरसके को जस्तो लागेमा, तपाईले Department of
Immigration and Citizenship (DIAC) लाई तपाईको िभसाको बारे मा छलफल गनर्को लािग तुरन्त
सम्पकर् गनुर्होला। सम्पकर् िववरणको लािग www.immi.gov.au मा हनुर्होला।

यिद तपाईलाई को संग कु रा गन पक्का नहुनु भएमा, जानकारीको लािग अमबड्जमनलाई सम्पकर् गनुर्होला।

