
 
  

            
             

          
         

           
   

         
       

  

         
           
            

       

           
            
      

           
         
               

      

        
          

             
          
        

          
  

 
         

          

      
         
           

 
   

        
  

ਤੱਥ: 

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 

ਸਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਿਸਏਸਬਲਟੀ ਿਰਕਰ ਕਸਿ਼ਿਨ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਸੇਿਾ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਸਚੰਤਾਿਾਂ ਨਾਲ 
ਨਸਜੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕਉਂਸਕ ਅਪੰਗਤਾ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਸਿਅਤ ਿਸਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। 

ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ 
ਸਾਿੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੇਿਾ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਿੁਫ਼ਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਉਪਲਬਧ 
ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਸਕਸੇ ਅਪੰਗਤਾ ਸੇਿਾ ਕਰਿਚਾਰੀ ਦੇ ਸਿਿਹਾਰ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਕੰਿ ਦੀ ਸੁਰੱਸਿਆ ਜਾਂ ਗੁਣਿੱਤਾ ਬਾਰੇ ਸਚੰਤਾਿਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿੇ 
ਲਈ ਇੱਥੇ ਿੌਜ਼ੂਦ ਹਾ।ਂ 

ਅਸੀਂ ਸਿਲੱਿਣ ਸਕਸਿ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹਾਂ ਸਕਉਂਸਕ ਸਾਿਾ ਸਧਆਨ 
ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਅਪੰਗਤਾ ਸੇਿਾ ਕਰਿਚਾਰੀਆ ਂ'ਤੇ 
ਕੇਂਦਸਰਤ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਸਵਕਟੋਰੀਆ ਸਵੱਚ ਸਕਸੇ ਵੀ ਅਪੰਗਤਾ 
ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਟੋਰੀਆ ਸਿੱਚ ਸਕਸੇ ਿੀ ਅਪੰਗਤਾ ਸੇਿਾ ਕਰਿਚਾਰੀ ਬਾਰੇ 
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਕੀਤੇ ਸਬਨ੍ਾਂ ਸਕ ਉਸ 
ਅਪੰਗਤਾ ਸੇਿਾ ਨੰੂ ਸਕਿੇਂ ਫੰਿ ਸਦੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਂ ਉਸ ਅਪੰਗਤਾ ਸੇਿਾ 
ਕਰਿਚਾਰੀ ਨੰੂ ਸਕਿੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ।ਂ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਿੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਆਪਣੀ ਸਚੰਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਿੇ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਸਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ 

ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਸਿ਼ਿਨ ਤੁਹਾਿੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 
ਸਫਰ ਿੀ ਹਿਾਲਾ (ਰੈਫਰਲ) ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਸਕਸੇ ਅਸਜਹੀ ਸੰਸਥਾ 
ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਿਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਿੀ ਸਚੰਤਾ ਨੰੂ ਦੂਰ 
ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕੀ ਸਕਸੇ ਅਪੰਗਤਾ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਰੇ 
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ? 
ਹਾ,ਂ ਸਕਸੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 
ਿਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਸਕ ਅਪੰਗਤਾ ਸੇਿਾ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਿੇ ਸਕ 
ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਿੁ ਂ਼ਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾ ਜੇ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਨਾਲ 
ਅਪੰਗਤਾ ਸੇਿਾ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਿ ਅਤੇ ਅਸਭਆਸ ਸਿੱਚ 
ਚੰਗੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਿਦਦ ਸਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਕਸੇ ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ 
ਿਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਂਦੀਆਂ ਸਕਸਮਾ?ਂ 
ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਟੋਰੀਆ ਸਿੱਚ ਸਕਸੇ ਿੀ ਅਪੰਗਤਾ ਸੇਿਾ ਕਰਿਚਾਰੀ ਬਾਰੇ 
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

• ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਿ ਦੇ ਸਿਆਰ ਬਾਰੇ
• ਅਪੰਗਤਾ ਸੇਿਾ ਕਰਿਚਾਰੀ ਦੇ ਸਗਆਨ, ਹੁਨਰ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ
• ਸੁਰੱਸਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ

ਸਿਰੱਥਾ ਬਾਰੇ
• ਸਿਸਏਸਬਲਟੀ ਸਰਸਿਸ ਸੇਫਗਾਰਿਜ਼ ਐਕਟ  2018 (Vic) ਜਾਂ

ਸਿਸਏਸਬਲਟੀ ਸਰਸਿਸ ਸੇਫਗਾਰਿਜ਼ ਕੋਿ ਆਫ ਕੰਿਕਟ ਦੀ
ਕਸਥਤ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ।

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

https://www.vdwc.vic.gov.au/
https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/acts/disability-service-safeguards-act-2018/001
https://www.vdwc.vic.gov.au/rights-and-responsibilities/disability-worker-code-of-conduct
https://www.vdwc.vic.gov.au/rights-and-responsibilities/disability-worker-code-of-conduct


      

 

          
           
          

             
          

       

            
       
         

      

     

   

 
   

         
     

     

            

              

                   

           

                   

                        

              

ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ
ਅਪੰਗਤਾ ਸੈਕਟਰ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਵਿਅਤ, 

ਕੀ ਿੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਸਨੱਜੀ ਿੇਰਿੇ ਦੇਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ? 
ਅਸੀਂ ਬੇਨਾਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ 
ਗੁਪਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਕਸਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਿੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਸਸਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਪਸਹਲਾ ਨਾਿ ਦੱਸਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਾਿ ਰਸਹਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਿੀ ਸਚੰਤਾ ਨਾਲ ਸਕਿੇਂ ਅੱਗੇ ਿਧਦੇ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 
ਦੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੀਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਿੇਰਿੇ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਨੱਜੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਉਸ ਤਰ੍ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ ਗੇ, ਸੰਭਾਲਾਗੇ ਅਤੇ ਂ ਗੇ, ਿਰਤਾਂ ਂ 
ਸੁਰੱਸਿਅਤ ਕਰਾਂ ੇਂ ੰ ੂ ੰ ੂ ੋਗੇ ਸਜਿ ਸਕ ਸਾਨ ਕਾਨਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨਾ ਲੜੀਂਦਾ ਹੈ। 

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? 
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

• vdwc.vic.gov.au 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਿ ਭਰ ਕੇ
• ਸਾਨੰ ੂ 1800 497 132 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ
• ਸਾਨੰ ੂ Level 20, 570 Bourke Street, Melbourne

VIC 3000 'ਤੇ ਸਚੱਠੀ ਸਲਿ ਕੇ
• ਨੈ ਼ਿਨਲ ਰੀਲੇਅ ਸੇਿਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਿੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ, ਸਜਸ

ਸਿੱਚ ਔਸਲੈਨ ਦੁਭਾ਼ਿੀਏ ਼ਿਾਿਲ ਹਨ:
https://nrschat.nrscall.gov.au/nrs/
internetrelay, 1300 555 727 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ
0423 677 767 'ਤੇ SMS ਕਰੋ।

• ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿੀ ਭਾ਼ਿਾ ਸਿੱਚ ਦੁਭਾ਼ਿੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
• ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਆਹਿ-ੋ ਸਾਹਿਣੇ ਸਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਸਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਿਸਏਸਬਲਟੀ ਿਰਕਰ ਕਸਿ਼ਿਨ ਬਾਰੇ 
ਸਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਿਸਏਸਬਲਟੀ ਿਰਕਰ ਕਸਿ਼ਿਨ ਇਕ ਿੁਦ-ਿੁ ੇ ਂ ਦੀ ਸਬਹਤਰ ਸੁਰੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਿਧੇਰੇ ਿਜ਼ਬੂਤ,ਿਸਤਆਰ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪੰਗਤਾ ਿਾਲ ਲੋਕਾ 
ਿਧੇਰੇ ਸੁਰੱਸਿਅਤ ਅਪੰਗਤਾ ਿੇਤਰ ਨੰੂ ਸਸਰਜਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਇਹ Disability Service Safeguards Code of Conduct 

(ਸਿਸਏਸਬਲਟੀ ਸਰਸਿਸ ਸੇਫ਼ਗਾਰਿਜ਼ ਕੋਿ ਆਫ਼ ਕੰਿਕਟ) ਲਈ ਸਜ਼ੰਿੇਿਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਕਟੋਰੀਆ ਸਿੱਚ ਅਪੰਗਤਾ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ 
ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਿੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੇਿਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਸਿਆ ਨੰੂ ਿਤਰੇ ਸਿੱਚ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂ'ਤੇ 
ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਼ਿਕਤੀਆਂ ਰੱਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਿੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ vdwc.vic.gov.au ਦੇਿੋ ਜਾ ਂ1800 497 132 ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ 
ਸਾਿੇ ਸਨਊਜ਼ਲੈਟਰ 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
http://www.vdwc.vic.gov.au
https://nrschat.nrscall.gov.au/nrs/internetrelay
https://nrschat.nrscall.gov.au/nrs/internetrelay
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