မေကျနပ် ချက် တိုင်တန်းြခင်းများ�ှင့် တံု့�ြပန်သေဘာထားေပးြခင်း ပံုစံ
FECCA �ှင့် NEDA တို့သည် အားလံုးေသာ တစ် ဦးချင်းပုဂိ္ဂ�လ်များ�ှင့် အဖွ့ဲအစည်းများအေနြဖင့် မေကျနပ်ချက်
တိုင်တန်းရန်�ှင့် တံု့�ြပန်သေဘာထား တင်ြပရန် အခွင့်အေရးကို အသိအမှတ်ြပ�ပါသည်။
ဤအစီအစ�်၌ ပါဝင်သည့် ဝန်ထမ်းများ�ှငပ
့် တ်သက် ၍ တံု့ �ြပန်သေဘာထား တစ်ခုခု သို့ မဟုတ်
မေကျနပ်ချက် တစ်ခုခု အကယ်၍ သင့်တွင် �ှ ိ လ ျှင် သို့ မဟုတ် CALD Community Connector
အစီအစ�်�ှင့်ပတ်သက်၍ အြခား ြပဿနာတစ်ခုခု�ှိလျှင် ကျွ�်ုပ်တု့ ိ သင့်ထံမှ �ကားသိလိုပါသည်။
အကယ်၍ သင့် မေကျနပ် ချက် သို့ မဟုတ် တံု့�ြပန်သေဘာထားမှာ National Disability Insurance Scheme
�ှင့်ပတ်သက် လျှင် သင် သူတု့ ိ အား တိုက်�ု ိ က် ဤဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်�င
ုိ ်သည်https://www.ndis.gov.au/contact/feedback-and-complaints
သင့်အား ကူညီေပးေနသည့်လူများသည် မေကျနပ် ချက် တိုင်တန်းရန် သင့်အား ကူညီေပး�ိုင်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ သင့် မိ တ်ေဆွများ�ှင့် မိသားစုသည် သင့်အတွက် မေကျနပ်ချက် ကို တိုင်တန်းေပး�ိုင်သည်။
အကယ်၍ သင် လိုလားလျှင် မေကျနပ်ချက် သို့ မဟုတ် တံု့ �ြပန်သေဘာထားကို အမည်မေဖာ်လိုသူအြဖစ်
တင်သွင်းေကာင်း တင်သွင်း�ိုင်သည်။ သို့ ေသာ် လ ည်း ၎င်းအားြဖင့် ကျွ�်ုပ်တု့ ိအတွက် သင်
တင်ြပသည့်ြပဿနာ၏ ေနာက်ဆံုးသတင်း�ှင့် ရလဒ်အေြဖကို သင့်အား ြပန်လည်တင်ြပရန်
အဟနအ
် ့ တားြဖစ်ပါလိမ်မ
့ ည်။
မေကျနပ်ချက် တိုင်တန်းရန်မှာ တိုင်တန်း၍ ြဖစ် ပါသည်။ ဤ မေကျနပ်ချက် သို့ မဟုတ် တံု့�ြပန်သေဘာထား
တင်သွင်းြခင်းေ�ကာင့် သင်သည် ဆိုးရွ ားစွာြဖင့် ဆက်ဆံခံရလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
-

မေကျနပ်ချက် တိုင်တန်းရန် နည်းလမ်း အများအြပား �ှ ိ ပါသည်- ေအာက်ပါ ပံုစံကို ြဖည့်စွက်�ပီး
အီ းေမးလ်- nccp@neda.org.au ြဖင့်ပို့ပါ

-

သင့်ပံုစံကို သင် ယံု�ကည်ရသည့် NCCP ဝန်ထမ်းတစ်ဉီးအား ေပးပါ။

-

သင့် ပံုစံကို ေဖာ်ြပပါလိပ်စာအတိုင်း စာတိုက်မှတစ်ဆင့် ပို့ ပါ- PO Box 971, Civic Square ACT 2608,
Australia

-

အွနလ
် ိုင်း ပံုစံကို ဤဝက် ဘ်ဆိုက်တွင် ြဖည့်စွက်ပါ-<insert website>

-

ဖုနး် 0417 269 755 ကိုေခ�ပါ။

-

CALD NCCP ဝန်ထမ်းတစ်ဉီးကို �ှ�တ် ြဖင့်ေြပာဆို�ပီး သင့် မေကျနပ်ချက် ကို တင်ြပခို င်းပါ။

ဤသတင်းအချက်အလက် များကို တင်သွင်းရန် အချ ိန်ယူေပးသည့်အတွက် သင့်အား ေကျးဇူးတင်ပါသည်။
FECCA �ှင့် NEDA တို့သည် ဤအစီအစ�် ပိုမို ေကာင်းမွနေ
် အာင် လုပ်ေပးရာ၌ သင့် အကူအညီကို
အေလးအနက် ထားပါသည်။
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မေကျနပ် ချက် တိုင်တန်းြခင်းများ�ှင့် တံု့�ြပန်သေဘာထားေပးြခင်း ပံုစံ
CALD �ိုင်ငံလံုးဆိုင်ရာ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း ဆက်စပ် ေပးသူ အစီအစ�်
ရက်စဲွသင်၏ မေကျနပ် ချက်မှာ မည်သည့ ်အေ�ကာင်း ြဖစ် ပါသနည်း။
သင့် စိုးရိ မ်ပူပန်မှုများကို ကျွ�်ုပ်တု့ ိ နားလည်ေစရန် အေသးစိ တ် အချ ိ�ကို တင်ြပေပးပါ။ သင့်အေနြဖင့်
ဘာြဖစ် ခ့ဲ သည်၊ မည်သည့ေ
် နရာ၌ ြဖစ် ပွားခဲ့ သည်�ှင့် မည်သူ ပါဝင်ခ့ဲ သည်တု့ ိကို တင်ြပ�ိုင်သည်။

သင် မည်သည့ ် ရလဒ် များကို �ှ ာေဖွေနသနည်း။

Burmese | ြမန်မာ

Complaints and feedback form - CALD National Community Connector Program

သင် အမည်မေဖာ် လိုသူအြဖစ် ေနလိုပါသလား။

☐ ဟုတ်

☐ မဟုတ်

ဤြပဿနာ�ှင့်ပတ်သက်၍ သင် ေနာက်ထပ် အဆက်အသွယ်ခံလိုပါသလား။

☐ ဟုတ် ☐ မဟုတ်

ေြပာဆိုဆက်သွယ်ေရး�ှင့်ပတ်သက် ၍ အကူအညီတစ် ခုခု သင် လိုအပ်ပါသလား။ ဥပမာ-စကားြပန်၊
မသန်စွမ်းသူ သံုးသည့်လိုအပ် ချက် များ။
☐ ဟုတ်

☐ မဟုတ်

အေသးစိတ်- ___________________________________________

ကျွ�်ုပ် အေ�ကာင်း (ဆ�္ဒအေလျာက် ြဖည့စ
် ွက်ရန်)

ပထမ အမည်အီ းေမးလ်-

ေနာက်ဆံုး အမည်ဖုနး် နံပါတ်-

ဘာသာစကား-

သင် တစ် စံုတစ် ေယာက် ကိုယ်စား မေကျနပ် ချက် တိုင်တန်းေနလျှင် ဤအကွက်ကို ြဖည့ ်စွက်ပါ
သင် ကိုယ်စားြပ�၍ မေကျနပ် ချက် တိုင်�ကားေပးေနသူ၏ အမည်အဆိုပါလူ�ှင့် သင် မည်သို့ ေတာ်စပ်ပါသနည်း။
အဆိုပါလူသည် သင် ဤမေကျနပ်ချက် တိုင်တန်းေနသည်ကို သိ�ှိပါသလား။
အဆိုပါလူသည် မေကျနပ် ချက် တိုင်တန်းေနသည်ကို သေဘာတူညီချက် ေပးသလား။
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