अन्तराु शरिय शिद्याथी –
शिक्षा प्रदायकबीच स्थानान्तरण
यस जानकारी पत्र शिक्षा प्रदायकहरु बीच स्थानान्तरण गने बारे हो। यसले अको शिक्षा प्रदायकमा सननु गननुअशि
तपाईले के थाहा पाउनन पर्ु र के कनरामा शिचार पनर्याउनन पर्ु भन्ने बारे मा जानकारी शदन्र्।

अको शिक्षा प्रदायकको कोसुमा सनु मैले कनन बेला मेरो शिक्षा प्रदायकबाट स्वीकृशत
शलननपर्ु ?
तपाईको प्रमन ख कोसु (principal course1) सशकनन पशहलो ६ मशहनाअशि यशद तपाई अकै शिक्षा प्रदायककहााँ
स्थानान्तरण अथाुत सनु गनु चाहनन हुन्र् भने (िा, यशद तपाई स्कनलमा भनाु हुनन भएको र्, तपाईको स्कनलको पशहलो ६
मशहने कोसु ) तपाईले अको प्रदायककहााँ भनाु हुनन अशि तपाईले आफ्नो प्रदायकबाट छु ट् कारा अथाुत ररशिज
(release) पाउनन पर्ु ।
तपाईको प्रमन ख कोसुको ६ मशहना समाप्त गररसकेपशर् अको प्रदायककहााँ स्थानान्तरण गनुका लाशगतपाईले आफ्नो
प्रदायकको स्वीकृशत शलनन पदै न।
शिक्षा प्रदायको स्थानान्तरण नीशि हुनन पर्ु जसले िशजुत स्थानान्तरण अिशिमा स्थानान्तरण आिेदनलाई कसरी शिचार
पनर्याउने भनेर खनलाइएको हुन्र्।

कशहले मेरो प्रदायकले मलाई ररशलज शदन अस्वीकार गनु सक्र्?
केही अिस्थाहरुमा तपाईको प्रदायकले स्थानान्तरण आिेदनलाई अस्वीकार गररशदन सक्र्। यसलाई स्थानान्तरण
नीशतमा उल्लेखखत गररएको हुनन पर्ु । स्थानान्तरणलाई अस्वीकार गररननमा शनम्नलगायतका कारणहरु पनु सक्र्र्न् :



तपाई त्यस्तो कोसुमा स्थानान्तरण गननु हुन्र् जसमा प्रिेि गनु का लाशग तपाईसाँग योग्यता र्ै न



स्थानान्तरणले कोसु प्याकेजमार्ुत तपाई प्रगशतलाई जोखखम पनर्याउन सक्र्



स्थानान्तरणले तपाईको शभसा ितुलाई उल्लंिन गनु सक्र्



तपाई हाशजरी िा कोसु प्रगशत आिश्यकता पूरा गनु असर्ल रहे कोले
ररपोटु हुनबाट बच्ने कोशिस गदै हुनन हुन्र्



तपाईले प्रदायकलाई िनल्क शतनु बााँकी र्।

Department of Home Affairs मा

तपाईको प्रदायकको स्थानान्तरण नीशतले यी पररखस्थशतलाई पशन समािेि गननु पर्ु जसमा तपाईको उत्तम शहतका लाशग
स्थानान्तरण आिेदनलाई स्वीकृि गनु सकोस्। यसमा शनम्नलगायका पररखस्थशत पर्ु ः



जब तपाईको प्रदायकको मध्यस्थता रणनीशतमा संलग्न भएपश्चात पशन तपाई सन्तोषप्रद कोसु प्रगशत हाशसल गनु
असमथु हुनन हुन्र्,



जहााँ तपाईले दयनीय तथा बाध्यहुने पररखस्थशतहरु प्रदिुन गननु हुन्र्



जहााँ तपाईको प्रदायकले तपाईको शलखखत सम्झौतामा ले खखएबमोशजमको कोसु पढाउन असर्ल हुन्र्



जहााँ तपाईको कोसुबारे को यथोशचत अपेक्षा पूरा नभएको प्रमाण हुन्र्



जहााँ तपाईको प्रदायक िा तपाईको कोसुका बारे मा तपाईलाई भ्रामक गररएको प्रमाण हुन्र् (प्रदायक िा यसको
एजेन्टले ) जस कारण तपाईको आिश्यकता िा उद्दे श्यअनन रुप सो कोसु गननु अनन पयनक्त हुन जान्र्।

हामीलाई सम्पकु गननुहोस्

ombudsman.gov.au
1300 362 072
GPO Box 442
Canberra ACT 2601

तपाईको प्रदायकको
स्थानान्तरण नीशत पढ् ननहोस्
तपाईको शलखखत सम्झौता,
शििे षगरी रकम शर्ताु
नीशत, पढ् ननहोस्
तपाईको शिद्याथी शभसालाई
स्थानान्तरणले प्रभाि पानु
सक्र् शक भने र
Department of Home
Affairs बाट पत्ता लगाउनन स्

Commonwealth
Ombudsman एक शनःिनल्क
सेिा हो।
के तपाईले हाम्रो शभशियो
हे ननुभयो? हे नुका लाशग QR
कोि स्यान गननु होस्

प्रमनख अध्ययन कोसु एकभन्दा बढी कोसुहरू मध्येको मनख्य कोसु हो (जसको लाशग शिद्याथी शभसा प्रदान गररएको हुन्र्)। यो
सामान्यतया प्याकेजको अखन्तम कोसु हो।
1
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नेपाली | Nepali

शिक्षा्प्रदायकबीच्स्थानान्तरण

ररशलजका लाशग शनिेदन गनुुअशि मैले के गननुपर्ु ?


जब तपाईले शलखखत सम्झौतामा सहमशत जनाउनन भएको शथयो त्यसमा तपाईले के कनरामा सहमत हुनन भयो पढ् ननहोस्। तपाईको शलखखत सम्झौताको
रकम शर्ताुको शनयम तथा ितुहरुलाई नबन शझकन अको प्रदायकमा स्थानान्तरण नगनुुहोस् ।



तपाईले के गननु पर्ु भन्ने थाहा पाउन तपाईको शिक्षा प्रदायकको स्थानान्तरण नीशि पढ् ननहोस्



यशद तपाईले िनल्क शतननु पर्ु िा यशद तपाईले आं शिक रकम शर्ताुका लाशग शनिेदन गनु शमल्र् शक थाहा पाउनका लाशग तपाईको प्रदायकको िुल्क,
रकम शििाु िथा रद्द नीशिहरु पढ् ननहोस्



तपाईको हालको प्रदायकबाट शनखस्कदा तपाईले रद्द िनल्क शतनु पर्ु शक पदै न हे ननुहोस्



तपाईको शिद्याथी शिसा ििुअन्तगु ि स्थानान्तरण प्रदान पाईन्र् शक पाईन्न िा यशद नयााँ शभसा शलनन पने होशक जान्नका लाशग Department of
Home Affairs बाट पत्ता लगाउननहोस्



तपाईले स्थानान्तरण गनु चाहे को कोसुका लाशग प्रस्ताि पत्र (letter of offer) प्राप्त गननु होस्।

शिद्याथी शभसामा कोसु पररितुन गदाुको प्रभािका बारे मा थप जानकारी तपाईले

Department of Home Affairs' िेबसाइटमा पढ् न सक्ननहुन्र्।

यशद मेरो प्रदायकले मलाई र्ोि् न अथाु त ररशलज शदन अस्वीकार गरे मा मैले के गनु सक्र्न ?
यशद तपाईको प्रदायकले तपाईको कोसुबाट शनस्कन अस्वीकार गरे मा तपाईले प्रदायकको आन्तररक उजनरी तथा पननरािेदन प्रकृयामार्ुत अशपल गनु सक्ननहुन्र्।
यशद तपाईको प्रदायकको शनणुयसाँग तपाई सन्तनर हुनन हुन्न भने तपाईले हाम्रो कायाुलयमा बाह्य उजनरी गनु सक्ननहुन्र्।

मैले कसरी बाह्य उजनरी गने ?
यशद तपाई शनजी शिक्षा प्रदायकसाँग अध्ययन गरररहे को अन्तराुशरिय शिद्याथी हुनन हुन्र् भने तपाईले Commonwealth Ombudsman लाई उजनरी गनु
सक्ननहुन्र्। अमबिस्मनले ितुमान िा भनतपूिु शिद्याथीहरुले अरिेशलयाका शनजी शिद्यालय, कले ज िा शिश्वशिद्यालय (शिक्षा प्रदायक) हरूसाँगको समस्याका बारे मा
परे का उजनरीहरुलाई अनन सन्धान गर्ु । तपाईले हाम्रो अनलाइन र्ाराम भनु सक्ननहुन्र् िा हामीलाई 1300 362 072 मा र्ोन गनु सक्ननहुन्र्। कसरी उजनरी गने िा
हामीलाई सम्पकु गने बारे थप जानकारीका लाशग ombudsman.gov.au हे ननुहोस्।
यशद तपाई सािुजशनक (सरकारी) शिक्षा प्रदायक कहााँ अध्ययन गरररहेको अन्तराुशरिय िा स्वदे िी शिद्याथी हुनन हुन्र् भने तपाईले सम्बखन्धत राज्य िा प्रान्तका
अमबिस्मनलाई उजनरी गनु सक्ननहुन्र्।

मलाई अरु कसले मद्दत गनु सक्र्?
तपाईले हाम्रो िेबसाइटमा गएर तपाईलाई मद्दत गनु सक्ने अन्य संस्थाहरुको उपयोगी शलङ्कहरु (useful links) को सूची प्राप्त गनु सक्ननहुन्र्।

माशमला अध्ययन
शसल्भा ब्राशजल2 बाट आएकी हुन् र उनको स्थानान्तरण अननरोि अस्वीकार भएको शथयो शकनभने उनको प्रदायकले शनणुय गर्यो शक स्थानान्तरण उनको उत्तम
शहतका लाशग हुने शथएन। शसल्भाले उनको कोसुमा राम्रोसाँग प्रगशत गरररहेकी शथइनन् र उनको प्रदायकले ठहयो शक उनले Department of Home Affairs
मा ररपोटु हुनबाट बच्ने प्रयास गदै शर्न् । तथाशप, प्रदायकले यसले शसल्भाका लाशग मध्यस्थता रणनीशतमा उनलाई संलग्न गराउने कोशिस गरे को प्रमाण दे खाउन
सकेन। प्रदायकले सही कायुशिशि अपनाएको शथएन, यस कारण हामीले प्रदायकले शसल्भालाई र्न ट् कारा (release) शदनन पर्ु भने र शसर्ाररस गर्यौाँ र यसको
पालना गररयो।

थप जानकारी ombudsman.gov.au मा उपलब्ध र्।
कृपया याद गननुहोस्: यस कागजातको आसय शनदे िन गने मात्र हो। तसथु यसका जानकारीलाई कानननी सनझािका रुपमा भर पननु हुाँदैन िा व्यखक्तगत मामलामा कानननी
सनझािको शबकल्पको रुपमा शलइनन हुाँदैन। यस कागजातमाशथ भर परे र पररणामस्वरुप कननै नोक्सानी िा क्षशत भएमा कानननले शदइएको अशिकतम हदसम्म Commonwealth
Ombudsman जिार्दे ही हुनेर्ैन। यसमा उद् िृत िेरैजसो ऐनहरुको अद्यािशिक संस्करणका लाशग कृपया कानननको संिीय रशजरर Federal Register of Legislation मा
हेननुहोस् ।
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गोपशनयताको लाशग नाम र दे ि पररितुन गररएको र्
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