
 
  

               

              
           

             
          

     

           
           

           
           
     

 

          
            

           

 

            
           

           
           

           
          

             
        

          
          

             
   

            
            

        
            
             

   

             
             
              
    

ਤੱਥ: 

ਤੁਹਾਡ ੇਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਵਿਕਟਰੋੀਅਨ ਵਿਸਏਵਿਲਟੀ ਿਰਕਰ ਕਵਿਸ਼ਨ ਅਪਗੰਤਾ ਸ ੇ  ਂ  ੇ ੇਿਾ ਕਰਿਚਾਰੀਆ ਦੇ ਆਚਰਣ ਿਾਰ ਇਕੱ ਖਦੁ-ਿਖੁਵਤਆਰ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਸਿਾ ਹ।ੈ 

ਇਹ  ਵਿਕਟੋਰੀਆ  ਵਿੱਚ  ਵਕਸੇ  ਿੀ  ਅਪੰਗਤਾ  ਸੇਿਾ  ਕਰਿਚਾਰੀ  ਿਾਰੇ  ਵਸ਼ਕਾਇਤਾ  ਲੈ  ਸਕਦਾ  ਹੈ, ਚਾਹ ੇ ਉਹਨਾ  ਨੰੂ ਫੰਿ  ਵਕਿੇਂ  ਿੀ  ਵਦੱਤ ੇ ਜਾਣ।  ਂ ਂ

ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਸੇਿਾ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਦੁਰਵਿਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ "ਜੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ" (ਵਿਲਕੁਲ ਿਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ) ਿਾਲੀ 
ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਸਾਿੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਸੇਿਾ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੰੂ ਅਿਲ ਵਿੱਚ ਵਲਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਿੇਰੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰ ੂ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ? 
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿੇ ਂਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਿ ਕਰਾਗੇ। ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਨੂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਿਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਗੇ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ੰ ਂ 
ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਝਂੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਅਸੀਂ ਵਜੱਥੇ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇਗਾ ਅੱਗੇ ਕਾਰਿਾਈ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਹਿਤੀ 
ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਗੇ। ਸਾਿਾ ਵਧਆਨ ਉਸ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾ ਂ'ਤੇ ਕੇਂਦਵਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ 
ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਗੇ।ਂ 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ ਵਕ 
ਤੁਹਾਿੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਕਸ ਿਾਰੇ ਹੈ 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਿੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਗਂੇ। ਤੁਹਾਿੀ 
ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਉਸ ਿੁੱਦੇ ਜਾਂ ਿੁੱ ਂਵਦਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ ਵਜਸ ਿਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਅਸੀਂ ਪੱਛਾੁ ਗਂ ੇ ਵਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਤੀਜਾ 
ਚਾਹੁ ੋੰਦੇ ਹ 
ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਉਸ ਨਤੀਜੇ ਿਾਰੇ ਪੁੱਵਛਆ ਜਾਿੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਨਤੀਵਜਆਂ ਿਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ 
ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਕਰਿਚਾਰੀ ਿੱਲੋਂ ਿੁਆਫ਼ੀ ਿੰਗੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਰਿਚਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿਝਤੌੇ 
ਦੁਆਰਾ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰ ੂ 
ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਹੜੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਨਾਲ ਸਵਹਿਤ ਹੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਿਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 
ਿੀ ਿਾਿਲੇ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ 

ਸਾਿੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਿੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਤੇ 
ਅਪੰਗਤਾ ਸੇਿਾ ਕਰਿਚਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਿ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਤੀਵਜਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਤੋਂ 
ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਭਾਸ਼ਾ, ਵਲਖਣ ਜਾ ਂਗੱਲਿਾਤ 
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਿਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਿੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਿੇਂ ਤੁਹਾਿੀ 
ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਸਲੈਨ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸਿੇਤ, ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਰੀਲੇਅ ਸਰਵਿਸ ਰਾਹੀਂ 
ਸਾਿੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹਿ-ੋ ਸਾਹਿਣੇ 
ਿੈਠ ਕੇ ਗੱਲਿਾਤ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਵਦੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਵਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਿਾਰੇ ਸਾਿੇ ਨਾਲ 
ਵਿਲਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਕੀ ਉਿੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ? 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਸਾਿੇ ਨਾਲ ਵਿਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਿੇਗਾ। 
ਇਹ ਿੀਵਟੰਗ ਕਵਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਿਾਰੇ ਵਿਹਤਰ ਸਿਝ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰ ਸਕਣ ਵਕ ਤੁਹਾਿੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਕਸ ਿਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ 
ਖਾਸ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 

vdwc.vic.gov.au 'ਤੇ ਜਾਓ 
1800 497 132 ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ 

https://www.vdwc.vic.gov.au/


  
  

         
           

           
          

           
        

            
          

            
        

          

               

      

  

            
             

  

              
             

          

           
   

            

   

 

        
      

           
             

           
       

  

        
         

          
       

         

                   

           

                   

                        

              

      

     

ਇਸ ਿੀਵਟੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੋਿੇਗਾ? 
ਅਪੰਗਤਾ ਸੇਿਾ ਿਾਲਾ ਕਰਿਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਿਚਾਰੀ ਹਾਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। 
ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਦਾ ਤਜਰਿਾ ਰੱਖਣ ਿਾਲਾ ਕੋਈ ਕਵਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ 
ਿੈਂ ੰ ੂਿਰ ਹਾਜਰ ਹੋਿੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ਵਕਸੇ ਸਹਾਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 
ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾ।ਂ 
ਇਹ ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਿਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਿੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ 
ਦੋਸਤ ਜਾਂ ੈਂ ਂ ਕੋਈ ਅਵਜਹਾ ਪਵਰਿਾਰਕ ਿਿਰ, ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿਚਾਰੀ, ਜਾ 
ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਹਜ ਿਵਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਿੇ 
ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਜਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਤੁਸੀਂ ਸਾਿੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਿੌਜੂਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈ ੱਟਿਰਕ 
ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੌਣ ਢੁਕਿਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿੀਵਟੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ 
ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਝਂੀ ਕਰਨ ਦਾ ਿੌਕਾ ਹੋਿੇਗਾ, 
ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿੰਨਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਿੀ 
ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਸਿਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਿੇਗੀ। 

ਇਸ ਿੀਵਟੰਗ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ 

ਿੈਨੰ ੂ ਵਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਤਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਲਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 
ਸਾਿੇ ਨਾਲ ਵਿਲਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਵਕ ਕੀ ਕੋਈ ਿਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿੀਵਟੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਿੀ ਸਹਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਿੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਿੋ 
ਵਕ ਇਹ ਸਾਿੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸਿਝਣ ਵਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਿਦਦਗਾਰ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿੀ ਸ਼ਾਵਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸਿਾਲ ਵਲਆਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿੀਵਟੰਗ 
ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 

ਇਸ ਿੀਵਟੰਗ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ? 
ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਅਗਲੇ ਕਦਿਾਂ ਿਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਿੀਵਟੰਗ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਤੁਹਾਿੇ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਗਂੇ। 

ਤੁਹਾਿੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ 
ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
• ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਦੁਆਰਾ ਵਨਪਟਾਰਾ - ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਵਕਸੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਤੋਂ 

ਿੁਆਫ਼ੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਝਤਾੌ 
• ਸੁਲਾਹ - ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸਿੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਹੈ ਵਜਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਸੇ ਸਿਝਤੌੇ 

'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ 
ਵਧਰਾਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਹਿਤ ਹੋਣ। ਵਫਰ ਇਨ੍ਾਂ ਵਧਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸਏਵਿਲਟੀ 
ਸਰਵਿਸ ਸੇਫ਼ਗਾਰਿਜ ਐਕਟ 2018 ਦੇ ਤਵਹਤ ਕੁਝ ਅਵਧਕਾਰ ਅਤੇ 
ਵਜੰਿੇ ਂ ਂਿਾਰੀਆ ਹੋਣਗੀਆ। 

• ਕਾਉਂਸਵਲੰਗ (ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੇਿਾ)- ਇੱਕ ਵਿਵਦਅਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਕਵਿਸ਼ਨ 
ਦੁਆਰਾ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂ ਂ ੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਪੰਗਤਾ ਸੇਿਾ ਕਰਿਚਾਰੀਆ ਨ 
ਯਾਦ ਵਦਿਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਿਸਏਵਿਲਟੀ ਸਰਵਿਸ ਸੇਫ਼ਗਾਰਿਜ ਕੋਿ 
ਆਫ਼ ਕੰਿਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਜਾਚਂ - ਜਾਚਂ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਉ: https:// 
www.vdwc.vic.gov.au/what-happens-when-
commission-decides-to-investigate 

ਿਵਕਟੋਰੀਅਨ ਿਵਸਏਿਵਲਟੀ ਿਰਕਰ ਕਿਵਸ਼ਨ ਿਾਰੇ 
ਿਵਕਟੋਰੀਅਨ ਿਵਸਏਿਵਲਟੀ ਿਰਕਰ ਕਿਵਸ਼ਨ ਇਕ ਖੁਦ-ਿੁਖਤਵਆਰ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪੰਗਤਾ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਵਹਤਰ ਸੁਰੱਖਵਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਿਧੇਰੇ ਿਜਿੂਤ, 

ਿਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਵਅਤ ਅਪੰਗਤਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਵਰਜਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਵਆ ਹੈ। ਇਹ Disability Service Safeguards Code of Conduct 

(ਿਵਸਏਿਵਲਟੀ ਸਰਿਵਸ ਸੇਫ਼ਗਾਰਿਜ ਕੋਿ ਆਫ਼ ਕੰਿਕਟ) ਲਈ ਜਵੰ ੇਿਿਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਵੱਚ ਅਪੰਗਤਾ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ 
ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਿੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਵਕਾਇਤ ਸੇਿਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਵਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 
ਪਾਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਵਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਿਾਂ ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਿੀ ਿੈੱ ਂਿਸਾਈਟ vdwc.vic.gov.au ਦੇਖੋ ਜਾ 1800 497 132 ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ 
ਸਾਿੇ ਵਨਊਜਲੈਟਰ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ 
ਸਾਨ   ਫਾਲਅ  ਕਰੋ (ਸਾਿ  ਨਾਲ  ਜੁੜ) ੰ ੂ ੋ ੇ ੋ

vdwc.vic.gov.au 'ਤੇ ਜਾਓ 
1800 497 132 ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ 

https://www.vdwc.vic.gov.au/
https://www.facebook.com/VDWCommission
https://twitter.com/vdwcommission?lang=en
https://www.linkedin.com/company/vdwcommission/
https://mailchi.mp/0b946807739a/newsletter-subscription
https://www.vdwc.vic.gov.au/what-happens-when-commission-decides-to-investigate
https://www.vdwc.vic.gov.au/what-happens-when-commission-decides-to-investigate
https://www.vdwc.vic.gov.au/what-happens-when-commission-decides-to-investigate
https://www.vdwc.vic.gov.au/
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