उजुर� र ��त��या फारम
सबै �ि� र संगठनह�को उजुरी गन� र �ित��या �दने अिधकारलाई FECCA र NEDA नमन गदर्छ।
य�द तपा�सँग यस कायर्�ममा संल� कामर्चारीको बारे मा कु नै �ित��या वा उजुरी छ वा CALD Community
Connector कायर्�मको बारे मा अन्य कु नै समस्या छ भने हामी तपा�बाट सु� चाहन्छ�।
य�द तपा�को उजुरी वा �ित��या National Disability Insurance Scheme सँग सम्बिन्धत छ भने, तपा�
उहाँह�लाई https://www.ndis.gov.au/contact/feedback-and-clalaferences माफर् त िसधै सम्पकर् गनर्
स�ु �नेछ।
तपा�लाई सहयोग गन� �ि�ले उजुरी गनर् तपा�लाई म�त गनर् सक्छ। यसको मतलब तपा�को साथी र प�रवारले
तपा�को तफर् बाट उजुरी गनर् सक्दछ। य�द तपा�ले चाहनु भएमा बेनामी भएर उजुरी वा �ित��या बुझाउन पिन
स�ु �न्छ। तर, यसले हामीलाई तपा�ले उठाएको मु�ा बारे मा तपा�लाई अ�ाविधक रा� र िनणर्य बारे जानकारी
�दनबाट रो�े छ ।
उजुरी गनुर् ठीक कु रो हो। तपा�ले उजुरी वा �ित��या �दएको कारण तपा�लाई नरा�ो �वहार ग�रने छैन।
-

उजुरी गन� धेरै त�रकाह� छन्: तल उपलब्ध फाराम भनुह
र् ोस् र nccp@neda.org.au मा ईमेल
पठाउनुहोस्।
तपा�को फाराम तपा�को िव�स्त NCCP कमर्चारीलाई �दनुहोस्।
तपा�लाई फाराम �लाकबाट पठाउनुहोस्: PO Box 971, Civic Square ACT 2608, Australia
यहाँ गएर अनलाइन फाराम भनुर्होस्: <insert website>
फोन गनुर्होस्ः ०४१७ २६९ ७५५
कु नै एक CALD NCCP कमर्चारीलाई मौिखक �पमा आफ्नो गुनासो भ�ुहोस् र उनीह�लाई तपा�को
गुनासो दतार् गनर् लगाउनुहोस्।

यो जानकारी बुझाउन समय �दनु भएकोमा तपा�लाई धन्यवाद। यस कायर्�मलाई अझ �भावकारी बनाउन
FECCA र NEDA तपा�को सहयोगको कदर गदर्छ।
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उजुर� र ��त��या फारम
CALD राि�य समुदाय सम्पकर् कतार् कायर्�म

�म�त:
तपा�को उजुर� क� सँग सम्ब�न्धत छ?
हामीलाई तपा�को समस्या बुझ्न म�त गनर् क� ह� �ववरणह� �दनुहोस्। तपा�ले क� भयो, कहाँ भयो र को संल� �थयो भ�े
जानकार� उल्लेख गनर् स�ु�न्छ।

तपा� कस्तो पिरणामको अपेक्षा गद� �नु�न्छ?
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के तपा� बेनामी रहन चाहनु�न्छ?

☐ हो ☐होइन

के यस मु�ाको सम्बन्धमा तपा�लाई थप सम्पकर् गनर् स�कन्छ?

☐ हो ☐होइन

के तपा�लाई सम्पकर् गनर्को लािग कु नै सहयोग चािहन्छ? जस्तैः दोभाषेको, प�ँचगन� आवश्यकताह�

☐ हो ☐होइन

िवस्तृत िववरणः _________________________________________________

मेरो बार� मा (ऐिच्छक)
नाम:

थर:

ईमेल:

फोन नम्बर:

भाषाः

य�द तपा� कसैको तफर्बाट उजुर� गद� �नु�न्छ भने यो बक्सा भनुर्होस्ः
�ि�को नाम जसको तफर् बाट तपा�ले उजुरी गद� �नु�न्छ:
उ� �ि�सँगको तपा�को सम्बन्ध के हो?
के उ� �ि�लाई थाहा छ �क तपा�ले यो उजुरी गद� �नु�न्छ?
के उ� �ि�ले उजुरी गनर् अनुमित �दएको छ?

Nepali | नेपाली

Complaints and feedback form - CALD National Community Connector Program

