
 دادرس دانشجويان خارجی  

 پرسش های متداول برای دانشجويان و شکايات ديگر  
 
 دادرس کيست؟  

 
.   دادرس کسی است که به اشخاصی که با بيزينس ها يا ادارات دولتی استراليايی مشکالتی دارند کمک می کند 

 . د دارنددادرس های متفاوتی برای بيزينس های مختلف و بخش هايی از ادارات دولتی وجو
 
 . دادرس جهت کسی را نمی گيرد –خدمات دادرس ها رايگان، مستقل و بی طرفانه می باشد  

 
اگر دادرس متوجه شود که بيزينسی يا يک اداره دولتی کار خالفی کرده است يا به کسی اجحاف کرده است،  

يک پوزش خواهی، دادن توصيه ممکن است، بطور مثال، .   دنمی تواند برای جبران آن توصيه هايی بک
 . اطالعات بيشتر، يک تصميم جديد يا برگرداندن پول باشد

 
 دادرس دانشجويان خارجی چه می کند؟  

 
در  خصوصیدادرس دانشجويان خارجی به شکاياتی که دانشجويان خارجی از مؤسسات آموزشی و کارآموزی  

 .  استراليا دارند رسيدگی می کند
 
دامی که توسط عرضه کننده آموزش خصوصی ثبت شده تان گرفته شده است راضی اگر شما از تصميم يا اق 

در صورتيکه به .   نيستيد بايد در مورد فرايند داخلی شکايات و اعتراض آنها سؤال کرده و آنرا دنبال کنيد
 . عرضه کننده تان شکايت کنيد ولی از نتيجه آن راضی نباشيد، می توانيد به دادرس شکايت کنيد

 
 گر از عرضه کننده آموزش دولتی يا عمومی شکايت داشته باشم چه بايد بکنم؟ ا 
 
  تماس بگيريد دادرس ايالت يا خطه تان باشما بايد  

 
  کند؟چه کسی می تواند به دادرس دانشجويان خارجی شکايت  
 
دانشجويان خارجی که در استراليا هستند، و دانشجويانی که بزودی خواهند آمد، می توانند برای شکايت نسبت به  

خانواده و دوستان دانشجويان .   عرضه کننده آموزش خصوصی ثبت شده شان در استراليا با دادرس تماس بگيرند
ه کننده خصوصی دارد نگرانی دارند نيز می توانند با خارجی که در باره مشکلی که يک دانشجوی خارجی با عرض

 .شما بايد برای اين کار به آنها اجازه بدهيد. دادرس تماس بگيرند
 
 در چه مواردی می توانم شکايت کنم؟  
 
اگر بر اين باوريد که عرضه کننده آموزشی تان مطابق مقررات عمل نکرده است يا با شما رفتاری غير منصفانه  

 : شکايت ممکن است درباره موارد زير باشد.   ت، شما می توانيد شکايت کنيدداشته اس
 عدم ثبت نام شما در يک دوره   •
 شهريه و پس دادن پول   •
 انتقال دوره يا عرضه کننده   •
 پيشرفت دوره يا حضور در کالس   •
 الغای ثبت نام   •
 مسکن يا کار که توسط عرضه کننده ترتيب داده شده است   •
 شتباهی که توسط يک مشاور آموزشی داده شده است رهنمود ا  •

 
دادرس دانشجويان خارجی می تواند به شکاياتی در رابطه با آژانس های آموزشی که طبق يک قرارداد نمايندگی يک  

 .  عرضه کننده در استراليا يا خارج را دارند رسيدگی کند
 

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


دادن نتايجتان در نن زيادی طول بکشد تا اقدامی بکند، مثل شما همچنين اگر عرضه کننده تان هيچ اقدامی نکند يا زما 
 . يک زمان معمولی، يا عدم ارائه سرويس هايی که طبق قرارداد ملزم به آن می باشد می توانيد از آنها شکايت کنيد

 
 چه کسی دانشجوی خارجی است؟  
 
دانشجوی خارجی به .   مشغول استدانشجوی خارجی کسی است که با يک ويزای تحصيلی در استراليا به تحصيل  

 .  اسم دانشجوی بين المللی نيز خوانده می شود
 
د داريد بزودی وارد شويد، در صورتيکه با مدرسه، صاگر شما با ويزای تحصيلی در استراليا هستيد، يا ق 

 . کالج يا عرضه کننده آموزش ثبت شده تان مشکلی داريد می توانيد با دادرس تماس بگيريد
 
 ضه کننده آموزشی چيست؟ عر 

 
مدرسه، کالج، آکادمی، : آموزشی و کارآموزی وجود دارد از جمله زدر استراليا نام های گوناگونی برای مراک 

اينها همه ).   RTO(و سازمان کارآموزی ثبت شده ) TAFE(انستيتو، دانشگاه، انستيتوی فنی و آموزش عالی 
 . می باشند" عرضه کننده آموزشی"
 
 فاوتی بين عرضه کننده آموزشی خصوصی و دولتی وجود دارد؟ چه ت 

 
عرضه  .گفته می شوند "خصوصی"عرضه کنندگان آموزشی که توسط بيزينس های خصوصی اداره می شوند  

 .  شناخته می شوند "دولتی"کنندگان آموزشی دولتی به نام 
 
 عرضه کننده آموزشی ثبت شده چيست؟  

 
بايد قبل از اينکه دانشجويان خارجی را در دوره ای ثبت نام کنند در دفتر کامنولث  همه عرضه کنندگان آموزشی 

شما با مراجعه به وب سايت .    به ثبت رسيده باشند) CRICOS(انستيتوها و دوره های دانشجويان خارجی 
CRICOS  درgov.audeewr.cricos.  ک کنيد که عرضه کننده آموزشی يا دوره تان به ثبت رسيده می توانيد چ
 .است يا نه

 
 آيا شخص ديگری بجای من می تواند با دادرس تماس بگيرد؟  

 
شما ممکن است از شخصی ديگر، مثل دوست يا عضوی از خانواده، بخواهيد تا بجای شما با دادرس .   بلی 

 . ا اجازه بدهيدشما بايد برای اين کار به آنه.   تماس بگيرد
 
درصورتيکه گروهی از دانشجويان خارجی مشکل مشترکی داشته باشند، آنها می توانند يک شکايت  

 .  دستجمعی به دادرس بدهند
 
  آيا من بايد اسمم را در موقع شکايت بدهم؟  

 
به اين می . شما می توانيد شکايتتان را با ما در ميان بگذاريد بدون اينکه نام و جزئيات تماس خودرا بدهيد. نه 

 . گويند شکايت بدون نام
 
و .   ما هنوز به شکايت رسيدگی خواهيم کرد، ولی قادر نخواهيم بود با شما تماس بگيريم و نتيجه را بگوييم 

 . ما ممکن است بدون اينکه بدانيم چه کسی مشکل دارد نتوانيم آنرا بررسی کنيم بسته به اينکه مشکل چه باشد،
 
 دادرس چگونه به شکايت من رسيدگی خواهد کرد؟   

 
در برخی .   وقتی شما در رابطه با مشکلی با ما تماس بگيريد، ما بدقت بررسی می کنيم که چگونه به شما کمک کنيم 

 : اين ممکن است بخاطر داليل زير باشد.   يرد که شکايت را بررسی نکندموارد، دادرس ممکن است تصميم بگ
 يا . شما شکايتتان را در وهله اول به عرضه کننده آموزش نبرده ايد  •
 سازمان ديگری بهتر می تواند به شما کمک کند   •

 

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


 .  به شما خواهيم گفت رسيدگی نکنيماگر ما تصميم بگيريم به شکايت شما  
 
وقتی    .، ما با عرضه کننده تان درباره اتفاقی که افتاده است تماس خواهيم گرفتبررسی بکنيمما را اگر شکايت ش 

تمام اطالعاتی را که الزم داريم بدست آورديم ما تصميم می گيريم که آيا عرضه کننده آموزشی تان از مقررات، 
ما در باره .   يا نه ستمنصفانه ای داشته ا سياست ها و دستورالعمل های خود بدرستی پيروی کرده و با شما رفتار

 . تصميمی که می گيريم و داليل آن به شما اطالع خواهيم داد
 
برای مثال، اگر عرضه کننده تان تصميم بگيرد که شما .   دادرس در مورد شايستگی درسی نمی تواند تصميمی بگيرد 

دوره تان رد شده ايد، ما نمی توانيم تصميم ديگری بخاطر عدم پيشرفت درسی يا شرايط حاضر شدن در کالس ها در 
ولی، ما می توانيم بررسی کنيم که آيا عرضه کننده شما در تصميم گيری شان مقررات را .   در اين مورد بگيريم

 . بدرستی اعمال کرده اند و با شما رفتار منصفاانه ای داشته اند يا نه
 
 ود؟ چقدر طول می کشد تا به شکايت من رسيدگی ش 
برخی از مشکالت راحت حل می شوند، در .   زمانی که طول می کشد تا شکايتی بررسی شود فرق می کند 

 . ما شما را در جريان پيشرفت شکايتتان قرار خواهيم داد.   صورتيکه بعضی ديگر خيلی طول می کشد تا بررسی شود
 
 دادرس چه کاری می تواند بکند تا مشکل من حل شود؟  

 
بفهميم که عرضه کننده آموزشی شما اشتباه کرده است يا بطور غير منصفانه برخورد کرده است، ما، بطور  اگر ما 

 : مثال، می توانيم بخواهيم تا
 عذرخواهی کنند   •
 تصميمشان را تغيير دهند يا باز بينی کنند   •
 اطالعات بهتری بدهند   •
 دستورالعمل يا خط مشی خودرا بهبود دهند   •
 ند پولی پس بده  •
 . اقدام ديگری بکنند  •

 
 آيا اطالعاتی را که من به دادرس می دهم محرمانه می ماند؟  

 
برای بررسی مشکل، دادرس دانشجويان خارجی معموال بايد مقداری اطالعات در باره شکايت به عرضه  

می باشد، مگر اينکه اين شامل دادن نام شما و توصيف شکايت .   کننده بدهد تا بفهمد که چه اتفاقی افتاده است
 . شما از ما خواسته باشيد که اطالعات بخصوصی را ندهيم

 
ما با اطالعات شما بصورت محرمانه و با احترام نگاه می کنيم و اطالعات خصوصی شمارا بر طبق قوانين محرمانه  

 . استراليا جمع آوری، حفظ، استفاده و افشا می کنيم
 
 
 
اطر شکايتی که به دادرس دانشجويان خارجی کرده ام مرا به اداره آيا عرضه کننده من می تواند بخ 

 مهاجرت گزارش کند؟ 
 
 . نه، شما را نمی توان بخاطر شکايتتان به دادرس به اداره مهاجرت گزارش کرد 

 
اگر من به دادرس دانشجويان خارجی شکايت کنم، آيا اين باعث می شود که عرضه کننده مرا به اداره  

 ش نکند؟ مهاجرت گزار
 
در کالس ها  تانعرضه کننده بخاطر عدم پيشرفت درسی يا عدم حضوراين است که اگر شکايت شما در رابطه با  

؛ عرضه کننده تان بايد قبل از گزارش شما به اداره مهاجرت تا پايان قصد دارد شمارا به اداره مهاجرت گزارش کند
 .بررسی دادرس صبر کند

 



 .  موقعی که دادرس به شکايت شما رسيدگی می کند ثبت نام شما را حفظ کند عرضه کننده تان بايد تا 
 
بسته به نتيجه بررسی، عرضه کننده .   دادرس آغاز و پايان بررسی را به شما و عرضه کنند تان اطالع خواهد داد 

 . تان هنوز ممکن است شمارا گزارش کند
 
عرضه کننده تان ممکن است مجبور نباشد تا پايان بررسی  اگر شما در رابطه با موضوعات ديگری شکايت کنيد، 

 . دادرس برای گزارش کردن شما صبر کند
 
 
، شما بايد فورا با اداره مهاجرت و باشدتا بحال شمارا گزارش کرده  ممکن است تاناگر فکر می کنيد عرضه کننده  

 س به وب سايتبرای جزئيات تما.    در مورد ويزاتان تماس بگيريد) DIAC(شهروندی 
www.immi.gov.auمراجعه کنيد. 

  
 اگر مطمئن نيستيد با چه کسی صحبت کنيد، برای اطالعات بيشتر با دادرس تماس بگيريد 

 
 
 
 

http://www.immi.gov.au/
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