अन्तरास नरिय निद्यार्ी –
कोसस (अध्ययन) प्रगनत
यस जानकारी पत्रमा सन्तोषप्रद कोसस प्रगति कायम गर्ने लगायतका ननम्न निषयहरूमा जानकारी समािेश छ:

»

कोसस अर्ासत अध्ययन प्रगनतका ननयमहरु

»

मध्यस्र्ता रणनननतहरु

»

कमनिेल्थ अमबडस्मन (Commonwealth Ombudsman) को भूनमका, तर्ा

»

अन्तरासनरिय निद्यार्ीका लानग युक्तिहरू

कोसस (अध्ययर्न) प्रगति
मैले नकन सन्तोषप्रद कोसस प्रगनत कायम गनुसपछस ?
सबै प्रमु ख निद्यार्ी नभसाबाहकहरुसँ ग एक अतर्नवायस तिसा शिस (8202) हुन्छ। उि शतसमा तपाईले (अन्य
आिश्यकतासँगै) तपाईको नशक्षा प्रदायकको आिश्यकताअनु रुप हरे क अध्ययन अिनिमा सन्तोषप्रद कोसस अर्ासत
अध्ियन प्रगनत कायम गनुस पने आिश्यकता हुन्छ।
यनद तपाईको पररक्तस्र्नतहरुमा पररितसन भएमा तपाईले नशक्षा प्रदायकलाई जानकारी गराउनु पछस , जस्तै यनद तपाई
नबरामी परे मा िा तपाईको अध्ययनलाई प्रभाि पाने अन्य अिस्र्ाहरू भएमा।

मैले के र्ाहा पाउनुपछस ?
तपाईको नशक्षा प्रदायकले ननम्न कुरा गनुस पछस :



तपाईको कोसस प्रगनतको अनु गमन



यनद तपाईले सन्तोषप्रद कोसस प्रगनत गनस नसकेर जोक्तखममा हुनु हुन्छ भने हस्तक्षेप नीनत कायासन्वयन गने



हस्तक्षेप नीनतको कायासन्वयनपनछ पनन यनद तपाईले सन्तोषप्रद कोसस प्रगनत हानसल नगरे को मू ल्ाांकन भएमा
तपाईलाई Department of Home Affairs लाई ररपोर्स गने आसय राखेमा यसको तपाईलाई
जानकारी गराउने



Department of Home Affairs लाई असन्तोषजनक कोसस प्रगनत भएको ररपोर्स गने

तपाई एक निद्यार्ीको है नसयतले :



कोसस प्रगनत कायम राख्नु पने आिश्यकता पूरा गनुस पछस



तपाईको असन्तोषजनक कोसस प्रगनतबारे मा तपाईको नशक्षा प्रदायकले तपाईको बारे मा ररपोर्स गने ननणसयमा
पुनरािेदन गने अनिकार हुन्छ
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हामीलाई सम्पकस गनुसहोस्

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

तपाईसँग आफ्नो
प्रदायकसँग उजुरी गने तर्ा
पुनरािेदन गने र त्यसपनछ
कुनै स्वतन्त्र उजु री सम्हाल्ने
ननकायमा बाह्य उजु री गने
तर्ा पुनरािेदन गने
अनिकार छ

Commonwealth
Ombudsman एक स्वतन्त्र
उजु री सम्हाल्ने ननकाय हो।

Commonwealth
Ombudsman एक ननिःशुल्क
सेिा हो

के तपाईले हाम्रो नभनडयो
हे नुसभयो? हे नसका लानग QR
कोड स्यान गनुस होस्

कोसस (अध्ययन) प्रगनत

उक्त प्रकृयाको समग्र रुप

त्यस पनछ के हुन्छ?
यनद तपाईले मानर् रे खाांनकत प्रकृयालाई पालना गनुस हुन्छ र
नशक्षा प्रदायकसँगको तपाईको नििादलाई मनन गने छ।

Commonwealth Ombudsman लाई सम्पकस गने ननणसय गनुस हुन्छ भने अमबडस्मनले तपाईको

यनद अमबडस्मनले िपाईलाई समर्सर्न गर्ने तर्नर्सय गछस भने तपाईको प्रदायकले अमबडस्मनको नसफाररसलाई कायासन्वयन गनुस पने हुन्छ। यस अिस्र्ामा तपाईले
आफ्नो अध्ययनलाई ननरन्तर राख्न सक्नु हुने छ र Department of Home Affairs मा ररपोर्स गररनु हुने छै न।
यनद अमबडस्मनले िपाईको सेवा प्रदायकलाई समर्सर्न गर्ने तर्नर्सय गछस भने तपाईको प्रदायकले Department of Home Affairs समक्ष सन्तोषप्रद
रुपमा कोसस प्रगनतलाई पूरा गनस असफल भएकोमा तपाईको ररपोर्स गनस सक्छ। अमबडस्मनले ननम्न अिस्र्ामा तपाईको प्रदायकको पक्षमा ननणसय गनस सक्छ यनद:



तपाईको प्रदायकको नीनत तर्ा कायसनिनिले रानरिय आचारसांनहता तर्ा कानु न (National code and the law)1 मा भएको ननयमहरुलाई
अनु सरण गछस तर्ा



तपाईको प्रदायकले यी नीनत तर्ा कायसनिनिहरुलाई सहीरुपमा पालना गरे को छ।

हस्तक्षे प रणनीनत के हो?
हस्तक्षेप रणनीनत तपाईलाई मद्दत गने एउर्ा योजना, पद्दनत िा कायस हो जुन तपाई कोसस प्रगनत आिश्यकतालाई पूरा गनस असफल हुने जोक्तखम भएको अिस्र्ामा
लागु गररन्छ। हस्तक्षेप रणनीनतको उद्दे श्य तपाईको कोसस प्रगनतलाई एक सन्तोषप्रद तहमा सुिानस तपाईलाई मद्दत गनुस हो।
उपयुि हस्तक्षेप रणनीनत शैनक्षक क्षेत्र, अध्ययन नबषय तर्ा निद्यार्ी अनु सार फरक हुन सक्छ तर यसमा ननम्न केही कायसहरुमा समािेश हुन सक्छन् :

1



उपलब्ध अध्ययन सीप कायसशाला, शैनक्षक परामशस , अां ग्रेजी भाषा सहायता िा अन्य सहायताबारे तपाईलाई सुझाि नदने



अको अध्ययन अिनि सनकनु अनि तपाईको प्रगनतलाई समीक्षा गनस तपाईको नशक्षा प्रदायकको कमसचारीलाई ननयनमतरुपमा भेर््न जरुरी हुने



अस्र्ायीरुपमा तपाईको अध्ययनको बोझलाई कम गने िा यनद तपाई तर्ा तपाईको नशक्षा प्रदायकबीच सहमनत भएको छ भने तपाईको
भनासलाई अको निषयमा पररितसन गररनदने



तपाईले हानजर हुनु पने न्यूनतम कक्षा हानजरी तय गने



नननित समयसीमानभत्र गृहकायस िा मूल्ाांकन कायसहरु पूरा गरे को हुनु पने



अन्य सहायता सेिाहरुमा तपाईलाई ररफर गने जस्तो नक व्यक्तिगत समस्याका लानग परामशस , मे नडकल, बसोबास िा नित्तीय परामशस
सेिाहरुजस्ता उपयुि सेिा



अिनि पनछ साने (नडफरमे न्ट) िा अस्र्ायी अध्ययन ननलम्बन (सस्पेनसन) लाई मनन गने



तपाईलाई जरुरी पने कदमहरुलाई यनकन गनस का लानग नलक्तखत हस्तक्षेप योजनालाई कायसनदशा नदने जस मध्ये मानर्का केही कायसहरुमा
समािेश हुन सक्छन् ।

ESOS legislative framework बारे International Education िेबपेजमा हे नुसहोस्
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कोसस (अध्ययन) प्रगनत

मैले अरु के कुराहरू र्ाहा पाउनु पछस ?
हस्तक्षेप रणनीनत कायासन्वयनपनछ पनन यनद तपाईले कोसस प्रगनतको आिश्यकता पुरा गनस असफल हुनु भयो भने तपाईको प्रदायकले तपाईलाई ररपोर्स गने
आसयको सूचना (The Notice of Intention to Report) नदनु पछस । ररपोर्स गने आसयको सूचनामा तपाईलाई यो बताउन पठाइन्छ नक प्रदायकको

Department of Home Affairs लाई तपाईको ररपोर्स गने आसय रहे को छ। शुरुमा २० कामकाजी नदन (सोमबारदे क्तख शुक्रबारसम्म सािसजननक
नबदाबाहे क) नभत्र तपाईलाई आन्तरिक पुर्निावेदर्न गने अिसर हुन्छ। यसलाई तपाईको प्रदायकको नीनत तर्ा कायसनिनिमा उल्लेख गरे को हुन्छ। तपाईले आफ्नो
नशक्षा प्रदायकको उजुरी तर्ा पुनरािेदन प्रकृयाको पालना गनुस पने हुन्छ। तपाईले आफ्नो सम्पकस नििरण अद्यािनिक राखेको नननित गनुस होस्।
यनद तपाईले आन्तररत पुनरािेदन दाक्तखला गनुस हुन्छ भने तपाईको प्रदायकले तपाईलाई आन्तररक पुनरािेदनको नलक्तखत ननणसय नदनु पछस र सो ननणसयका
कारणहरुको व्याख्या गनुस पछस । यसले तपाईको ररपोर्स गनुस अनि तपाईको Commonwealth Ombudsman जस्तो स्वतन्त्र उजुरी ननकायलाई नननित
समय (म्यादनभत्र) बाह्य उजु िी गने तपाईको अनिकार भएको पनन बताउछ।
तपाईको प्रदायको आन्तररक पुनरािेदन ननणसय पढ् नुहोस् तर्ा बाह्य उजुरी गनस चाहनु हुन्छ नक ननणस य गनुस होस्। तपाईको प्रदायकको म्यादतमति को अन्त्य
हुनु अनि तपाईले बाह्य उजुरी ननकायलाई सम्पकस गनुस पछस । तपाईले आफ्नो नशक्षा प्रदायकलाई यो पनन जानकारी नदनु पछस नक तपाईले बाह्य उजुरी दाक्तखला
गनुस भएको छ भने र ता नक उनीहरुले बाह्य उजुरी प्रकृया पूरा नभएसम्म ररपोर्स गनुस हुन्न भनेर र्ाहा पाउँ छन् ।

मेरो नशक्षा प्रदायकको ननणसयबारे मा कसरी उजुरी गने ?
यनद तपाई तर्नजी तशक्षा प्रदायकसँग अध्ययन गरररहे को अन्तरासनरिय निद्यार्ी हुनु हुन्छ भने तपाईको प्रदायकसँगको उजुरी तर्ा पुनरािेदन प्रकृया सकाएर तपाईले
Commonwealth Ombudsman लाई उजुरी गनस सक्नुहुन्छ। अमबडस्मनले ितसमान िा भुतपूिस निद्यार्ीहरुले अरिेनलयाका ननजी निद्यालय, कले ज िा
निश्वनिद्यालय (नशक्षा प्रदायक) हरूसँगको समस्याका बारे मा परे का उजुरीहरुलाई अनु सन्धान गछस । तपाईले हाम्रो अनलाइन फाराम भनस सक्नुहुन्छ िा हामीलाई
1300 362 072 मा फोन गनस सक्नुहुन्छ। कसरी उजुरी गने िा हामीलाई सम्पकस गने बारे र्प जानकारीका लानग ombudsman.gov.au हे नुसहोस्।
यनद तपाई सावसजतर्नक (सिकािी) तशक्षा प्रदायककहाँ अध्ययन गरररहेको अन्तरासनरिय िा स्वदे शी निद्यार्ी हुनु हुन्छ भने तपाईले सम्बक्तन्धत राज्य िा प्रान्तका
अमबडस्मनलाई2 मा उजुरी गनस सक्नुहुन्छ।

यनद मैले अमबडस्मनलाई उजुरी गरे ँ भने के यसले मेरो प्रदायकले Department of Home Affairs लाई ररपोर्स गनसबार्
रोक्ने छ?
यनद मलाई Department of Home Affairs मा ररपोर्स गररएमा के हुन्छ?
तपाईको प्रदायकले तपाईलाई ररपोर्स गरे को कुरा तपाईलाई सूनचत गराएको छ भने , तपाईको नभसा रद्द गनसका लानग निचार गररन सक्छ। यनद तपाईको नभसा रद्द
गनस का लानग निचार गररयो भने Department of Home Affairs ले तपाईलाई आफ्नो क्तस्र्नतको बारे मा जानकारी प्रदान गने अिसर प्रदान गदै तपाईलाई
सूचना पठाउने छ। तपाईको क्तस्र्नतबारे को जानकारीलाई निचार गररने छ। तपाईले Department of Home Affairs द्वारा नदइएको समयसीमानभत्र तपाईले
प्रनतउत्तर पठाउनु पछस अन्यर्ा तपाईको नभसा रद्द गनस सक्छ। तपाईको सम्पकस नििरणलाई अद्यािनिक राक्तखनु र तपाईले आफ्नो नभसा शतसको ननरन्तर पालना गनुस
महत्वपूणस हुन्छ। अरिेनलयामा अध्ययनबारे को र्प जानकारी तपाईले homeaffairs.gov.au मा पाउन सक्नुहुन्छ।

अरु कसले मलाई मद्दत गनस सक्छ?
तपाईले हाम्रो िेबसाइर्मा तपाईलाई सहयोग गनस सक्ने सांगठनहरुको उपयोगी सूची (useful links)3 प्राप्त गनस सक्नुहुन्छ।

अन्तरास नरिय निद्यार्ीहरुका लानग युक्तिहरू (नर्प्स)

2
3



तपाईको प्रदायकको कोसस प्रगनत नीनतलाई पढ् नुस् र तपाईले यसलाई राम्ररी बुझ्नु होस् । यनद तपाईसँग यसका बारे मा कुनै प्रश्न भएमा तपाईको
नशक्षा प्रदायकलाई सोध्नु होस्।



तपाईले आफ्नो प्रदायकको ‘सन्तोषप्रद कोसस प्रगनत’ तर्ा ‘असन्तोषप्रद कोसस प्रगनत’ को पररभाषालाई बुझ्नु होस् । यनद तपाईलाई आफूले कुन
मापदण्ड पूरा गनुस पछस भन्ने र्ाहा छै न भने आफ्नो नशक्षा प्रदायकलाई तपाईका लानग व्याख्या गररनदन अनु रोि गनुस होस्।

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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तपाईको नशक्षा प्रदायकले अनु गमन गने कोसस प्रगनतको समय अिनि के हो तपाईले र्ाहा पाउनु होस्- के यो अध्ययनको पाँच हप्ते ब्लक हो? िा
१० हप्ते अिनि? िा २६ हप्ते सेमेस्टर? िा यो तपाईको कोससको कुल अिनिको हो? यनद तपाईलाई र्ाहा छै न भने आफ्नै नशक्षा प्रदायकलाई
सोध्नु होस्।



आफ्नो सम्पकस नििरणलाई तपाईको नशक्षा प्रदायकसँग अद्यािनिक (उप्दे त) राख्नु होस्। यसले तपाईको नशक्षा प्रदायकले पठाएका सूचनाहरु
तपाईले प्राप्त गने नननित हुन्छ।



तपाईको अध्ययनमा कुनै समस्याको महसुस गनस र्ाल्नु भयो भने आफ्नो नशक्षा प्रदायकसँग यसका बारे मा कुरा गनुस होस् तर्ा मद्दतका लानग
अनु रोि गनुस होस्।



तपाईको नशक्षा प्रदायकले कोसस प्रगनतका बारे मा उनीहरुसँग भेर्ेर छलफल गनस बोलाएमा िा कुनै कमस चारीलाई भेर््नका लानग भेर्िार्को समय
(अप्वाईनमे न्ट) नमलाउन भने मा उनीहरुसँग समन्वय गनुस होस्। यो तुरुन्त गनुस होस् - अनत नढला हुञ्जेल कुरे र नबस्नुस्। यो आफ्नो कोसस प्रगनतलाई
सुिार गनस मद्दत तर्ा सहायता प्राप्त गने अिसर हो ता नक तपाईले ररपोर्स हुनबार् जोनगन सक्नुहुन्छ।



तपाईको नशक्षा प्रदायकसँग इमान्दार हुनु होस् र के भइरहे को छ र आफ्नो अध्ययनमा नकन समस्या झेनलरहनुभएको छ उनीहरुलाई भन्नुहोस्।
यसमा ननम्न कारणहरू हुन सक्छ:

* िरको याद
* नबमारी

* सम्बन्धका समस्याहरु
* आफ्नो कोससलाई नबुझेर, िा

* तपाईले अनु भि गरररहनु भएको अन्य समस्याहरु।
ती समस्याहरुमा तपाईलाई मद्दत गनस तपाईको नशक्षा प्रदायकले कोनशस गनुस पछस िा तपाईले सम्पकस गनस सक्ने परामशसलगायतका अन्य सहायता
सेिाका बारे मा तपाईलाई बताउनु पछस ।



यनद तपाईको नशक्षा प्रदायकले तपाई सन्तोषप्रद कोसस प्रगनतलाई पूरा गनसमा असफल हुने जोक्तखममा हुनु हुन्छ भने र बताउँ छ भने उनीहरुले
तपाईलाई हस्तक्षेप रणनीनतको प्रस्ताि राख्नु पछस । हस्तक्षेप रणनीनत तपाईको कोसस प्रगनतलाई सुिार गनसमा मद्दत गनस का लानग बनाईएको हुन्छ।
उनीहरुले तपाईलाई प्रस्ताि गरे को कुरालाई स्वीकार गनुस होस् र आफ्नो कोसस प्रगनतलाई सुिानस उनीहरुले भने का कायस हरू पूरा गनुस होस्।



तपाईको नशक्षा प्रदायकले प्रस्ताि गरे को िा भने को हस्तक्षेप रणनीनतमा लाग्नुहोस्। यनद तपाईको नशक्षा प्रदायकले तपाईलाई मध्यस्र्ता योजना
िा नसकाइ सम्झौता बनाईनदन्छ भने यसले तपाईले यसमा जे गनस भने को हो सोही अनु सार गरे को नननित गनुस होस्।

र्प जानकारी ombudsman.gov.au मा उपलब्ध छ।
कृपया याद गनुसहोस् : यस कागजातको आसय ननदे शन गने मात्र हो। तसर्स यसका जानकारीलाई कानुनी सुझािका रुपमा भर पनुस हुँदैन िा व्यक्तिगत मामलामा कानुनी
सुझािको नबकल्पको रुपमा नलइनु हुँदैन। यस कागजातमानर् भर परे र पररणामस्वरुप कुनै नोक्सानी िा क्षनत भएमा कानुनले नदइएको अनिकतम हदसम्म Commonwealth
Ombudsman जिाफदे ही हुनेछैन। यसमा उद् िृत िेरैजसो ऐनहरुको अद्यािनिक सांस्करणका लानग कृपया कानुनको सांिीय रनजरर Federal Register of Legislation मा
हेनुसहोस्।
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