
 

1 > Fact sheet  education agents  नेपाली | Nepali 

 
 

थुपै्र अन्तर्ााष्ट्रि य ष्ट्िद्याथीहरु जो अरि ेष्ट्लयामा पढ्न चाहन्छन् उनीहरुले शैक्षिक एजेन्टको सेिाहरु प्रयोग गछा न्। यो जानु्न 

जरूर्ी छ ष्ट्क तपाईले कुनै ष्ट्िक्षा एजेन्टको प्रयोग गर्नुपरु् भने्न रै्र्। तपाईले प्रत्यक्ष ष्ट्िक्षा प्रदायक (ष्ट्नजी ष्ट्िद्यालय, 

कलेज िा ष्ट्िश्वष्ट्िद्यालयहरु) मा भनाा गना सकु्नहुन्छ।  

अरि ष्ट्लयामा ष्ट्िद्याथी ष्ट्भसामा अध्ययन गरर्र्हेका ष्ट्िद्याथीहरुलाई अध्ययन कोसा प्रदान गने अरि ेष्ट्लयन ष्ट्िक्षा 

प्रदायकहरुको र्ष्ट्जरर् यहााँ उपलब्ध छः cricos.education.gov.au.  

यो जानकार्ी पत्र ष्ट्िक्षा एजेन्टहरुका बारे् तथा तपाईलाई केही गडबड छ भने्न लागेमा के गने भने्न ष्ट्िषयमा केन्द्रित छ।  

अरि ेष्ट्लयामा ष्ट्िक्षा एजेन्टहरु  

अरि ेष्ट्लयाको कानुनअनुसार् ष्ट्िक्षा प्रदायकहरुले उनीहरुको िैष्ट्क्षक एजेन्टसाँग ष्ट्लन्द्रित सम्झौता गनुापछा  र् उनीहरुलाई 

प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ित्व गने एजेन्टहरुको गष्ट्तष्ट्िष्ट्िलाई अनुगमन गनुापदाछ। प्रदायकले उनीहरुको एजेन्टबाट ष्ट्नम्न कायाहरू गर्ाउनु 

पछा : 

 इमान्दारर्तापूिाक, र्ाम्रो ष्ट्िश्वासका साथ, र् ष्ट्िद्याथीहरुको उत्तम ष्ट्हतका लाष्ट्ग काम गने, 

 अरि ेष्ट्लयाको अन्तर्ााष्ट्रि य ष्ट्िक्षा प्रणालीबारे्मा सही ज्ञान तथा बुझाइ हुनुपछा , र् 

 अरि ेष्ट्लयाको अन्तर्ााष्ट्रि य ष्ट्िक्षा तथा प्रष्ट्िक्षण एजेन्टको आचार्संष्ट्हता बुझ्नुपछा ।  

ष्ट्िद्याथीका लाष्ट्ग युन्द्रिहरू (ष्ट्टप्स)  

यष्ट्द तपाई िैष्ट्क्षक एजेन्ट प्रयोग गना चाहनुहुन्छ भने: 

 यष्ट्द तपाईलाई पष्ट्हला नै कुन ष्ट्िक्षा प्रदायककहााँ अध्ययन गने भने्न थाहा छ भने त्यस प्रदायकद्वार्ा प्रयोग भएको 

िैष्ट्क्षक एजेन्टलाई छानु्न उत्तम हुन्छ। िैष्ट्क्षक एजेन्टहरुको सूचीका लाष्ट्ग त्यस प्रदायकको िेबसाइटमा हेनुाहोस्।  

 कुनै एजेन्ट तपाईले आिेदन ष्ट्दन चाहेको िैष्ट्क्षक संस्थाको आष्ट्िकारर्क प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ि हो ष्ट्क होइन भने्न कुर्ा जााँच 

गना तपाईले उि ष्ट्िक्षा प्रदायकका लाष्ट्ग एजेन्टल भएर् काम गरे्को ष्ट्लन्द्रित प्रमाण एजेन्टसाँग माग्न सकु्नहुन्छ। 

 तपाईले भनाा हुने कोसा तपाईका लाष्ट्ग उपयुि छ, र् तपाईको ष्ट्सकाइको लक्ष्य हाष्ट्सल गनाका लाष्ट्ग मद्दत गछा  

भने्न ष्ट्नष्ट्ित गनाका लाष्ट्ग एजेन्टसाँग काम गदाा होष्ट्ियार् तथा चनािो हुनुहोस्।  

 यष्ट्द तपाईलाई लाग्छ ष्ट्क तपाईको ष्ट्िक्षा एजेन्टले बेइमानी िा अनैष्ट्तक ष्ट्कष्ट्समको व्यिहार् गदैछ भने तपाईले 

तुरुन्त उनीहरुलाई प्रयोग गना छोड्नुपछा  र् तपाईको िैष्ट्क्षक प्रदायकलाई प्रत्यक्षरुपमा सम्पका  गनुापछा । 

 उनीहरुको सेिा प्रयोग गरे्बापत तपाईले ष्ट्तनापने िुल्कका बारे्मा सोध्नुहोस्।  

 कुनै कागजातमा हस्ताक्षर् गनुापूिा िा सम्झौतालाई स्वीकार् गनुा अष्ट्ि ती कागजातहरुलाई तपाईले र्ाम्री पढ्नुस् र् 

बुझ्नुहोस्।  

 तपाईको एजेन्ट तथा प्रदायकबाट प्राप्त कुनै पष्ट्न कागजातको प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प (जस्तो ष्ट्क भुिानीको र्ष्ट्सदहरु) 

र्ाख्नुहोस् र् इमेल, टेख्ट सने्दि िा तपाई तथा तपाईको िैष्ट्क्षक एजेन्टबीचको फोन कुर्ाकानीको नोटजस्ता 

सञ्चार्हरुको पष्ट्न प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प र्ाख्नुहोस्। 

 यष्ट्द तपाईलाई आप्रिास (माईगे्रसन) सम्बन्धी सुझाि चाष्ट्हन्छ भने अरि ेष्ट्लयामा दताािाल माईगे्रसन एजेन्टलाई 

प्रयोग गनुा उत्तम हुन्छ। अरि ेष्ट्लयामा आिारर्त एक िैष्ट्क्षक एजेन्टले आफु दताािाल माईगे्रसन एजेन्ट 

 

 

सम्पका  गनुाहोस् 

ombudsman.gov.au 

1300 362 072 

GPO Box 442 
Canberra  ACT  2601 

 

यष्ट्द तपाईको ष्ट्िक्षा एजेन्टले 

बेइमानी गरे्को िा अनैष्ट्तक 

व्यिहार् गरे्को जस्तो 

तपाईलाई लागेमा, तपाईले 

उनीहरुलाई प्रयोग गना 

तुरुन्त छोड्नुपछा  र् तपाईको 

ष्ट्िक्षा प्रदायकलाई 

प्रत्यक्षरुपमा सम्पका  

गनुापछा ।  

 

Commonwealth 

Ombudsman एक ष्ट्नःिुल्क 

सेिा हो। 

 

के तपाईले हाम्रो ष्ट्भष्ट्डयो 

हेनुाभयो? हेनाका लाष्ट्ग QR 

कोड स्यान गनुाहोस्  
 

 

 

        

अन्तर्ााष्ट्रि य ष्ट्िद्याथी – 

िैष्ट्क्षक एजेन्टहरु 
 

http://cricos.education.gov.au/default.aspx
https://www.mara.gov.au/
http://www.ombudsman.gov.au/
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(Registered Migration Agent) नभएसम्म ष्ट्भसा तथा आप्रिाससम्बन्धी कुर्ामा जानकार्ी ष्ट्दन सकै्दन।  

मेर्ो िैष्ट्क्षक एजेन्टसाँग समस्या भएमा कसले मद्दत गना सक्छ?  

तपाईको िैष्ट्क्षक एजेन्टका बारे्मा ष्ट्िक्षा प्रदायकसाँग प्रत्यक्षरुपमा कुर्ा गनुाहोस्। तपाईले भोष्ट्गर्हेका कुनै कष्ट्िनाइ तथा समस्याहरुबारे् व्याख्या गनुाहोस्। ष्ट्िक्षा 

प्रदायकको उजुर्ी तथा अष्ट्पल प्रकृयालाई प्रयोग गरे्र् तपाईले उनीहरुलाई गुनासो व्यि गना सकु्नहुन्छ।  

यष्ट्द अष्ट्पलको परर्णामसाँग तपाई सनु्तर हुन सकु्नभएन भने Commonwealth Ombudsman जस्ता बाह्य उजुर्ी ष्ट्नकायलाई तपाईको समस्या बारे् 

उजुर्ी गना सकु्नहुन्छ। 

मैले कसर्ी बाह्य उजुर्ी गने? 

यष्ट्द तपाई क्षर्जी क्षशिा प्रदायकसाँग अध्ययन गरर्र्हनुभएको अन्तर्ााष्ट्रि य ष्ट्िद्याथी हुनुहुन्छ भने, तपाईले समस्याहरुबारे् Commonwealth 
Ombudsman लाई उजुर्ी गना सकु्नहुन्छ। अमबडस्मनले इचु्छक, ितामान िा भुतपूिा ष्ट्िद्याथीहरुले अरि ेष्ट्लयाका ष्ट्नजी ष्ट्िद्यालय, कलेज िा ष्ट्िश्वष्ट्िद्यालय 

(ष्ट्िक्षा प्रदायक) हरूसाँगको समस्याका बारे्मा परे्का उजुर्ीहरुलाई अनुसन्धान गछा । तपाईले हाम्रो अनलाइन फार्ाम भना सकु्नहुन्छ िा हामीलाई 1300 362 

072 मा फोन गना सकु्नहुन्छ। कसर्ी उजुर्ी गने िा हामीलाई सम्पका  गने बारे् थप जानकार्ीका लाष्ट्ग ombudsman.gov.au हेनुाहोस्। 

यष्ट्द तपाई सारु्जक्षर्क (सरकारी) क्षशिा प्रदायक कहााँ अध्ययन गरर्र्हेको अन्तर्ााष्ट्रि य िा स्वदेिी ष्ट्िद्याथी हुनुहुन्छ भने तपाईले सम्बन्द्रन्धत र्ाज्य िा प्रान्तका 

अमबडस्मनलाई1 मा उजुर्ी गना सकु्नहुन्छ।  

अरु कसले मलाई मद्दत गना सक्छ? 

तपाईले हाम्रो िेबसाइटमा गएर् तपाईलाई मद्दत गनासके्न अन्य संस्थाहरुको उपयोगी ष्ट्लङ्कहरु (useful links)
2
 को सूची प्राप्त गना सकु्नहुन्छ।  

थप जानकार्ी ombudsman.gov.au मा उपलब्ध छ। 

कृपया याद गनुाहोस्: यस कागजातको आसय ष्ट्नदेिन गने मात्र हो। तसथा यसका जानकार्ीलाई कानुनी सुझािका रुपमा भर् पनुा हुाँदैन िा व्यन्द्रिगत मामलामा कानुनी 

सुझािको ष्ट्बकल्पको रुपमा ष्ट्लइनु हुाँदैन। यस कागजातमाष्ट्थ भर् परे्र् परर्णामस्वरुप कुनै नोक्सानी िा क्षष्ट्त भएमा  कानुनले ष्ट्दइएको अष्ट्िकतम हदसम्म 

Commonwealth Ombudsman जिाफदेही हुनेछैन। यसमा उद्िृत िेरै्जसो ऐनहरुको अद्यािष्ट्िक संस्कर्णका लाष्ट्ग कृपया कानुनको संिीय र्ष्ट्जरर् Federal 
Register of Legislation मा हेनुाहोस्। 

 

                                                           
1 http://www.ombudsman.gov.au/what-we-do  
2 http://www.ombudsman.gov.au/How-we-can-help/overseas-students/useful-links   
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