अन्तिाक छष्ट्रय छवद्याथी –
हाछजिी
यस जानर्ािी पत्र तपाईर्ो छवद्याथी छिसार्ो शतक बमोछजम सन्तोषप्रद हाजिरी कायम गिे ि Department of
Home Affairs मा तपाईर्ो रिपोर्क हुनबार् जोछगने बािे मा हो। यसमा यछद तपाई अष्ट्रेछलयामा र्ननै छनजीरुपमा दताक
िएर्ो छशक्षा प्रदायर्र्हाँ अध्ययन गरििहनन िएर्ो ि िने र्मनवेल्थ अमबिस्मन (Commonwealth
Ombudsman) लाई तपाईको उिु री गर्ने अजिकार बािे मा जानर्ािी समावेश ि।

छर्न मैले सन्तोषप्रद हाछजिी र्ायम गननक पिक ?
सबै प्रमन ख छवद्याथी छिसाबाहर्हरुसँ ग एर् अजर्नवायय जिसा शतय (8202) हुन्ि। उक्त शतकमा तपाईले (अन्य
आवश्यर्तासँगै) तपाईर्ो छशक्षा प्रदायर्र्ो आवश्यर्ताअनन रुप हिे र् अध्ययन अवछिमा सन्तोषप्रद हाछजिी र्ायम
गननक पने आवश्यर्ता हुन्ि।
र्ृपया याद गननक स् छर् यछद तपाई उच्च छशक्षाअन्तगकत अध्ययन गरििहनन िएर्ो ि िने तपाईर्ो प्रदायर्लाई तपाईर्ो
हाछजिीर्ो अनन गमन तथा रिपोर्क गनक जरुित हुँ दैन। र्ृपया र्ोसक प्रगछतबािे र्ो हाम्रो जानर्ािीपत्र हे ननकहोस्।
यछद तपाईर्ो परिस्स्क्थछतहरुमा परिवतकन िएमा तपाईले छशक्षा प्रदायर्लाई जानर्ािी गिाउनन पिक , जस्तै यछद तपाई
छबिामी पिे मा वा तपाईर्ो अध्ययनलाई प्रिाव पाने अन्य अवस्क्थाहरू िएमा।

मै ले र्क्षामा पयाक प्त उपस्स्क्थत निए र्े हुन्ि?

सम्पर्क गननकहोस्

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

तपाईसँग आफ्नो
प्रदायर्सँग आन्तरिर्
उजन िी गने तथा पननिावेदन
गने ि त्यसपछि र्ननै स्वतन्त्र
उजन िी सम्हाल्ने छनर्ायमा
बाह्य उजन िी गने तथा
पननिावेदन गने अछिर्ाि ि

थनप्रै छशक्षा प्रदायर्हरुले सन्तोषप्रद हाछजिी र्ायम गनक नसर्ेर्ा अन्तिाकछष्ट्रय छवद्याथीहरुलाई Department of

Education, Skills and Employmentतथा Department of Home Affairs मा रिपोर्क गननक पने हुन्ि।
तपाईर्ो र्ोसकर्ो हाछजिी आवश्यर्ता पत्ता लगाउनर्ा लाछग तपाईको जशक्षा प्रदायकको र्नीजत तथा काययजवजिहरु
बारे बुझ्र्नुहोस्।

Commonwealth
Ombudsman एर् स्वतन्त्र
उजन िी सम्हाल्ने छनर्ाय हो

र्े मै ले पछहला चेतावनी पाउने िनँ ?
हो। सबै छशक्षा प्रदायर्हरुले हाछजिी आवश्यर्ता पूिा गनक नसर्ेि जोस्खममा िहे र्ा छवद्याथीहरुर्ो पछहचान गरि
उनीहरूलाई सम्पर्क गिे ि मध्यस्क्थता िणछनछत उपलब्ध गिाउनन पने आवश्यर्ता िहन्ि।

यछद मै ले रिपोर्क गने आसयर्ो सूचना पाएमा मै ले र्े गनक सक्िन ?
तपाईर्ो छशक्षा प्रदायर्बार् चेतावनी प्राप्त गरिसर्ेपछि यछद तपाईले सन्तोषप्रद हाछजिी र्ायम गनक सक्नन िएन िने
तपाईर्ो प्रदायर्ले Department of Home Affairs लाई तपाईबािे मा रिपोर्क गनक चाहे र्ो र्निा तपाईलाई सूछचत
गननक पिक । तपाईसँग आफ्नो प्रदायर्लाई पननिावेदन दास्खला गने अछिर्ाि हुन्ि ि यछद यसर्ो प्रछतफलबार् तपाई खनसी
हुनन हुन्न िने र्ननै स्वतन्त्र उजनिी छनर्ायमा उजनिी दास्खला गने अछिर्ाि हुन्ि।

Commonwealth
Ombudsman एर् छनिःशनल्क
सेवा हो

र्े तपाईले हाम्रो छिछियो
हे ननकियो? हे नकर्ा लाछग QR
र्ोि स्क्यान गननक होस्

उजनिी तथा पननिावेदन प्रर्ृयार्ो दौिान तपाईर्ो प्रदायर्ले तपाईर्ो रिपोर्क गनक सक्नन हुन्न।

मे िो छशक्षा प्रदायर्र्ो छनणकयबािे मा मै ले र्सिी उजन िी गने ?
यछद तपाई जर्निी जशक्षा प्रदायकसँग अध्ययन गरििहे र्ो अन्तिाकछष्ट्रय छवद्याथी हुनन हुन्ि िने तपाईर्ो प्रदायर्सँगर्ो
उजनिी तथा पननिावेदन प्रर्ृया सर्ाएि तपाईले Commonwealth Ombudsman लाई उजनिी गनक सक्ननहुन्ि।
अमबिस्मनले वतकमान वा िनतपूवक छवद्याथीहरुले अष्ट्रेछलयार्ा छनजी छवद्यालय, र्ले ज वा छवश्वछवद्यालय (छशक्षा प्रदायर्)
हरूसँगर्ो समस्यार्ा बािे मा पिे र्ा उजनिीहरुलाई अनन सन्धान गिक । तपाईले हाम्रो अनलाइन फािाम िनक सक्ननहुन्ि वा
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हाछजिी

हामीलाई 1300 362 072 मा फोन गनक सक्ननहुन्ि। र्सिी उजनिी गने वा हामीलाई सम्पर्क गने बािे थप जानर्ािीर्ा लाछग ombudsman.gov.au हे ननकहोस्।
यछद तपाई सावयिजर्नक (सरकारी) जशक्षा प्रदायकर्हाँ अध्ययन गरििहेर्ो अन्तिाकछष्ट्रय वा स्वदे शी छवद्याथी हुनन हुन्ि िने तपाईले सम्बस्न्धत िाज्य वा प्रान्तर्ा
अमबिस्मनलाई1 मा उजनिी गनक सक्ननहुन्ि।

यछद मै ले Ombudsman लाई उजनिी गिे ँ िने र्े यसले मे िो प्रदायर्लाई Department of Home Affairs मा मे िो रिपोर्क
गनक बार् िोक्ि?
अमबिस्मनले तपाईर्ो उजनिीलाई अनन सन्धान गरििहँ दा तपाईर्ो प्रदायर्ले तपाईर्ो रिपोर्क गननक हुँदैन। अमबिस्मनले उजनिीर्ो अनन सन्धान शनरु गदाक ि अन्त गदाक
तपाई तथा तपाईर्ो प्रदायर्लाई सू छचत गने ि।
छनणकयर्ो आिािमा:



तपाईर्ो प्रदायर्ले तपाईर्ो रिपोर्क गननक पने आवश्यर्ता हुन सक्ि, वा



अमबिस्मनले तपाईर्ो प्रदायर्लाई तपाईर्ो रिपोर्क नगनक र्ा लाछग छसफारिस गनक सक्ि।

यछद मलाई Department of Home Affairs मा रिपोर्क गरिएमा र्े हुन्ि?
तपाईर्ो प्रदायर्ले तपाईलाई रिपोर्क गिे र्ो र्निा तपाईलाई सूछचत गिाएर्ो ि िने , तपाईर्ो छिसा िद्द गनक र्ा लाछग छवचाि गरिन सक्ि। यछद तपाईर्ो छिसा िद्द
गनक र्ा लाछग छवचाि गरियो िने Department of Home Affairs ले तपाईलाई आफ्नो स्स्क्थछतर्ो बािे मा जानर्ािी प्रदान गने अवसि प्रदान गदै तपाईलाई सूचना
पठाउने ि। तपाईर्ो स्स्क्थछतबािे र्ो जानर्ािीलाई छवचाि गरिने ि। तपाईले Department of Home Affairs द्वािा छदइएर्ो समयसीमाछित्र तपाईले प्रछतउत्ति
पठाउनन पिक अन्यथा तपाईर्ो छिसा िद्द गनक सक्ि। तपाईर्ो सम्पर्क छवविणलाई अद्यावछिर् िास्खनन ि तपाईले आफ्नो छिसा शतकर्ो छनिन्ति पालना गननक
महत्वपूणक हुन्ि। अष्ट्रेछलयामा अध्ययनबािे र्ो थप जानर्ािी तपाईले homeaffairs.gov.au मा पाउन सक्ननहुन्ि।

अरु र्सले मलाई मद्दत गनक सक्ि?
तपाईले हाम्रो वेबसाइर्मा तपाईलाई सहयोग गनक सक्ने संगठनहरुर्ो उपयोगी सूची (useful links) 2 प्राप्त गनक सक्ननहुन्ि।

थप जानर्ािी ombudsman.gov.au मा उपलब्ध ि।
र्ृपया याद गननकहोस्: यस र्ागजातर्ो आसय छनदे शन गने मात्र हो। तसथक यसर्ा जानर्ािीलाई र्ानननी सनझावर्ा रुपमा िि पननक हुँदैन वा व्यस्क्तगत मामलामा र्ानननी
सनझावर्ो छबर्ल्पर्ो रुपमा छलइनन हुँदैन। यस र्ागजातमाछथ िि पिे ि परिणामस्वरुप र्ननै नोक्सानी वा क्षछत िएमा र्ानननले छदइएर्ो अछिर्तम हदसम्म Commonwealth
Ombudsman जवाफदे ही हुनेिैन। यसमा उद् िृत िेिैजसो ऐनहरुर्ो अद्यावछिर् संस्किणर्ा लाछग र्ृपया र्ानननर्ो संघीय िछजष्ट्ि Federal Register of
Legislation मा हेननकहोस्।
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http://www.ombudsman.gov.au/what-we-do
http://www.ombudsman.gov.au/How-we-can-help/overseas-students/useful-links
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