Kurdish

پێشکەشکردنی
سکااڵ بۆ
ئۆمبەدسمان

ئۆمبەدسمانی حکومەتی فیدڕاڵی
( )Commonwealth Ombudsmanلێکۆڵینەوە لە ئەرک
و کارە ئیدارییەکانی دامودەزگاکانی حکومەتی ئوسترالی و
هەندێک دامەزراوەی دیاریکراوی کەرتی تایبەت دەکات.

چۆن ئۆمبەدسمان دەتوانێ یارمەتی تۆ بدات؟

ئەگەر پێتوایە بەشێوەیەکی ناڕەوا (ناعادیالنە) مامەڵەت لەگەڵدا کراوە،
ئەوە دەتوانیت سکااڵیەک پێشکەش بە نوسینگەی ئۆمبەدسمان بکەیت.
جۆری ئەو سکااڵیانەی کە ئێمە لێیدەکۆڵینەوە ئەمانەن:

>دامودەزگاو ڕێکخراوەکان — ئەوانەی بەرپرسن لە
پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری خێرخوازی و چاودێری کۆمەاڵیەتی
و کۆمەک و دەرماڵەی پشتیوانی بۆ مندااڵن ،لەگەڵ خزمەتگوزارییە
تەندروستییەکان و هاتوچۆ کە سەر بە حکومەتی فیدڕاڵین.
>خزمەتگوزارییەکان — ئەوانەی لەالیەن ئەو کۆنتراکتچییانەی کەرتی
تایبەتەوە پێشکەشدەکرێن کە کار بۆ حکومەتی ئوسترالی دەکەن.
>ئازادی وەدەستهێنانی زانیاری ) — (FOIلەوانە درەنگکەوتن لە
پڕۆسەی بەدەستهێنانی زانیارییەکان.
>پۆلیسی فیدڕاڵی ئوسترالی ) — (AFPکارو کردەوەکانی
ئەندامانی  AFPهەروەها پۆلیس ،پراکتیزو ڕێوشوێنەکانی  AFPوەک
دامەزراوەیەک.
>دامودەزگاکانی پۆست — پۆستی ئوسترالیا )(Australia Post
لەگەڵ ئەو الیەنانەی کەرتی تایبەت کە ناویان لەگەڵ ئۆمبەدسمانی
دامودەزگاکانی پۆست )(Postal Industry Ombudsman, PIO
تۆمارکراوە.
>بیمەی تایبەتی کەرتی تایبەت — ئەو ئەندامانەی پارە بۆ کەرتی
تەندروستی تەرخان دەکەن ) ،(health fund membersپارەی
تەرخانکراو بۆ کەرتی تەندروستی ) ،(health fundsنەخۆشانە
تایبەتەکانو کارمەندانی تەندروستی .سکااڵکان دەبێت پەیوەندیان بە
بیمەی تەندروستییەوە هەبێت.
>قوتابیانی دەرەوەی واڵت — ئەو کێشانەی کە قوتابییەکانی
دەرەوە ،ئەوانەی ئێستا یان کۆنەکان ،هەیانە لەپەیوەند بە قوتابخانە
تایبەتەکانو کۆلێجو زانکۆکان لە ئوسترالیا.
>ناوچەی پایتەختی ئوسترالیا ) — (ACTکارو چاالکییە
ئیدارییەکانی حکومەتی .ACT

چۆن سکااڵ پێشکەش دەکەیت؟
لەسەرەتا پەیوەندی بکە بەو دەزگا پەیوەندارەی کە مامەڵە
لەگەڵ سکااڵکان دەکات بەمەبەستی چارەسەرکردنی کێشەکە.
ئەگەر تۆ قەناعەتت بە وەاڵمەکەی دەزگاکە نەهێنا ،ئەوە
پەیوەندی بە ئێمەوە بکە.

چی ڕوودەدات کاتێک تۆ سکااڵیەک
لەالی ئێمە پێشکەش دەکەیت؟
ئێمە بەزووترین کاتی گونجاو بەوردی تەماشای دەکەینو ڕەچاوی
دەکەین .لەوانەیە داوای زانیاری زیاترت لێبکەین ،وەک هێنانی
نامەو دۆکیومێنتو بەڵگە ،یان داوات لێبکەین کە سکااڵکەت بە
نوسین پێشکەش بکەیت.

پەیوەندی بە ئێمەوە بکە
بە تەلەفۆن

لەنێوان سەعاتی  9ی بەیانی تا  5ی ئێوارە (بەکاتی ویالیەتەکانی
ڕۆژهەاڵت) لە دووشەممە تا هەینی تەلەفۆن بکە بۆ ئەم ژمارەیە
.1300 362 072
لەسەر ئینتەرنێت

سەردانی  www.ombudsman.gov.auبکە
بەنامە
GPO Box 442, Canberra ACT 2601

ئەو خزمەتگوزارییانەی کە ئامادەن
یارمەتی تۆ بدەن لە پێشکەشکردنی
سكااڵ

ئەگەر ئینگلیزی زمانی دووەمی تۆیە ،ئەوە دەکرێت لەڕێگەی
خزمەتگوزاری تەرجومە (Translating and Interpreting
) Service, TISیارمەتیبدرێیت بە پەیوەندیکردن بەم ژمارەیە
 .131 450ئەگەر تۆ چاوت الوازە یان گوێت گرانە یان باش
قسەت بۆ ناکرێت ،ئەوە خزمەتگوزاری (TTY Service) TTY
لەمیانی خزمەتگوزاری نیشتیمانیی ئێشکگر (National Relay
) Serviceلەسەر ئەم ژمارەیە  133 677دەتوانن یارمەتیت بدەن.

خزمەتگوزارییەکانی ئۆمبەدسامن بەخۆڕایین

