
        

iHazarag|   آزرگی CALD National Community Connector Program -Complaints and feedback form  

 دیدو و نظر کیدو فورم شکایت 

FECCA  و  NEDA  .حقوق تمام افراد و سازمان ها ره درک مونه که شکایت کنه و نظر خو بیدیه 

 Communityای برنامه کار مونه یا اگو مشکل دیگه قد برنامه کارمندای که دباره مو اگو نظر یا شکایت داگر ش

Connector   استنو دیگه زیبونو از مردم چند فرهنگی که بلدی )CALD( مو  مو می خایی که از ش ،درین

 بشنویی. 

که مستقیم قد  میتنیدمو استه، ش National Disability Insurance Schemeشیم در باره  اگر شکایت و نظر

  د complaints-and-https://www.ndis.gov.au/contact/feedback :ویبسایت شی از طریق خودون شی 

 تماس شونید.

 

ای به ای معنی که دوستا و فامیالی  .میتنه که شموره کمک کنهمو ره حمایه مونه بلدی شکایت کسائی که ش

که شکایت و نظرددون خوره بدون  میتنیدکه بلدی شیم شکایت درج کنه. اگه خواسته باشید  میتنه شیم 

مو گوفتین  گفتون نام خو کنید. به هرصورت، ای بازم باعث ازی هم موشه که مو نتیجه ازی مشکل ره که ش

   .میتنینشیم آوال دیده  بلدی

 

 یرفتار مو ای شکایت ره کدین یا نظرخوره ددین قد شیم بدشکایت کدو کدم کار بد نیه. مو از خاطر ازیکه ش

 ننی. 

 ده ایمیل کید: ی ک پورکه شکایت کنید: فارم که ده تیلو استه  میتنیدشیمو از راهای مختلف  -

nccp@neda.org.au 

 ره که بلی شی اعتبار درید بیدید   NCCPفارم خوره امو کارمند  -

 PO Box 971, Civic Square ACT 2608, Australia :آدرس فارم خوره پوست کنید د -

 <insert website>اینجی خانه پوری کید:  فارم انترنیتی ره د -

 755 269 0417زنگ دید  -

 بوگید که شکایت شیم ره درج کنه.  وبانی ز ره نموفامه د یبو بلدی کسائی استه که ز  NCCPکارمند   -

از کمک شیم بلدی بهتر کدون ازی  NEDA وFECCA معلومات را رئی کنید.تشکر ازی که وقت ایشتید که ای 

 مونی. برنامه تشکری  

 

https://www.ndis.gov.au/contact/feedback-and-complaints
mailto:nccp@neda.org.au
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 و فورم شکایت کدو و نظر دد 

 برنامه ملی وصل کننده جامعه بلدی کسائی که ازنظر زبو و فرهنگ تنوع دره.  

   تاریخ:

 شکایت شیم ده باره چیز استه؟ 
 

 بیدید تاکه مو تشویش شیم ره بوفامی. شمو گفته می تنید که چیز کارشد، ده کجا شد، و کی شامل بود. یک کم معلومات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 پوشت چه نتیجه میگردید؟ 
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    /Noنه ☐       /Yesبلی ☐آیا شیمو می خواهید که بی نام بومنید؟  

 آیا شیمو می خواهید که ازی بعد هم ده باره ازی موضوع مو قد شیمو ده تماس شونی؟

 /Noنه ☐  /Yesبلی ☐

 آیا ده توره گوفتو یگو رقم کمک ده کار درید؟ بلدی مثال. ترجمان، احتیاجات دسترسی

 __ _____________________________________________ جزئیات: /Noنه ☐  /Yesبلی ☐

 

 )اختیاری  (ده باره ازمه 
 

 نام اول:                                                                   نام فامیلی:
 

 ایمیل:                                                                     شماره تیلفون: 
 

   ِزُبو:
 

 

 شکایت ره از طرف اگو کس دیگه درج نید ای فورم ره خانه پوری کید. اگه شیمو ای 
 

 نام ازو نفر که شیمواز طرف شی شکایت نید: 
 

 او نفر چیز شیم موشه؟ 
 

 آیا او نفر خود شی خبر استه که شیمو ای شکایت ره درج نید؟
 

 آیا او نفر رضایت میدیه که شکایت درج شونه؟ 
 

 

 


