පැමිණිලි හා ප්රතිචාර ෙපෝරමය
FECCA හා NEDA විසිනේ සියලු පුදේගලයනේට හා සංවිධානවලට ප්රතිචාර දැක්වීමට සහ
පැමිණිලි කිරිමට ඇති අයිතිය පිළිගනු ලැෙබේ
ෙමම වැඩසටහෙනේ කාරේය මණ්ඩලය සම්බනේධෙයනේ පුතිචාර දැක්වීමට ෙහෝ පැමිණිලි කිරීමට

ඇත්නම් ෙහෝ සංස්කෘතිකව හා වාගේවිද්යාත්මකව විවිධ වූ (CALD) ප්රජාවනේ ෙගේ

Community Connector වැඩසටහන ගැන ෙවනත් ගැටලු ෙවේ නම්, ඒ ගැන දැන ගැනීමට
අපි කැමැත්ෙතනේ සිටිනේෙනමු.
ඔෙබේ ප්රතිචාරය ෙහෝ පැමිණිලේල National Disability Insurance Scheme සම්බනේධෙයනේ
නම් ෙමතැනිනේ ඔවුනේව ෙකලිනේම සම්බනේධ කර ගත හැකිය.
https://www.ndis.gov.au/contact/feedback-and-complaints
පැමිණිලි සිදු කිරීම සම්බනේධෙයනේ උපකාර කිරීමට ඔබට උදවේ කරන පුදේගලයනේට හැකිය.
එනම්, ඔෙබේ පවුෙලේ ෙකෙනකුට ෙහෝ හිතමිතුෙරකුට ඔබ ෙවනුෙවනේ පැමිණිලේලක් කළ
හැකිය.

ඔබට අවශ්ය නම් නම

දැක්වීම සිදු කළ හැකිය.

සඳහනේ ෙනාකර පැමිණිලේලක් සිදු කිරීම ෙහෝ ප්රතිචාර

එෙස් වුවත් එවිට, ඔබ ඉදිරිපත් කරන ගැටලුව සම්බනේධෙයනේ

යාවත්කාලීන ෙතාරතුරු හා එහි ප්රතිඵලය ගැන ඔබට දැනේවීමට අපට ෙනාහැකි වනු ඇත.
පැමිණිලි සිදු කිරීම ගැටලුවක් ෙනාෙවේ.

පැමිණිලේලක් ඉදිරිපත් කිරීම නිසා ෙහෝ ප්රතිචාරයක්

දැක්විම නිසා ඔබට නරකට සැලකීමක් සිදු ෙනාෙවේ.
-

පැමිණිලි සිදු කරන විදි ගණනාවක් ෙවේ: පහත දැක්ෙවන ආකෘති පත්රය පුරවා ෙමම
ඊෙම්ලේ ලිපිනයට එවනේන:nccp@neda.org.au

-

ඔබට විශ්වාසය තැබිය හැකි NCCP කාරේයමණ්ඩල නිලධාරියකුට ආකෘති පත්රය ලබා
ෙදනේන.

-

ඔෙබේ ආකෘති පත්රය පහත ලිපිනයට තැපැලේ කරනේන: PO Box 971, Civic Square
ACT 2608, Australia

-

ආකෘති පත්රය <insert website> ෙවබේ අඩවිෙයනේ මාරේගගතව පුරවනේන.

0417 269 755 අමතනේන

සංස්කෘතිකව හා වාගේවිද්යාත්මකව විවිධ වූ (CALD) NCCP කාරේය මණ්ඩල
සාමාජිකයකුට වාචිකව පවසා ඔබ ෙවනුෙවනේ පැමිණිලේල ඉදිරිපත් කරන ෙලස ඉලේලා
සිටිනේන.

ෙමම ෙතාරතුරු ලබා දීමට ඔෙබේ කාලය ෙවනේ කිරිම ගැන ස්තුතිවනේත ෙවමු. ෙමම
වැඩසටහනේ වඩාත් විශිෂ්ඨ කිරීෙමහි ලා ඔෙබනේ ලැෙබන සහාය FECCA හා NEDA විසිනේ
අගය කර සළකයි.
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පැමිණිලි හා ප්රතිචාර ෙපෝරමය
සංස්කෘතිකව හා වාගේවිද්යාත්මකව විවිධ වූ (CALD) Community Connector ජාතික වැඩසටහන

දිනය:
ඔෙබේ පැමිණීලේල කුමක් සම්බනේධෙයනේද?
ඔෙබේ ගැටලුව ගැන අපට අවෙබෝධයක් ලබා ගැනීමට උපකාර වන ෙස් වැඩිදුර විස්තර සපයනේන.

සිදු වූෙයේ

කුමක්ද, එය සිදු වූෙයේ ෙකාෙහ්දී ද එයට අදාළ පුදේගලයනේ කවුරුනේද යනේන ඔබට ඇතුළත් කළ හැකිය.

ඔබ බලාෙපාෙරාත්තුවන ප්රතිඵලය කුමක්ද?
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ඔබ නම් ගම්

සඳහනේ ෙනාකර

සිටීමට කැමතිද?

☐

ඔවේ

☐

නැත

ෙම් ගැටලුව සම්බනේධෙයනේ ඔබව වැඩිදුර සම්බනේධ කර ගැනීම ගැන ඔබ කැමතිද?

☐

ඔවේ

☐

නැත

ඔබට සනේනිෙවේදනය කිරීමට උපකාර අවශ්යද? උදා. භාෂණ පරිවරේතකෙයක්, ප්රෙවේශීය
අවශ්යතා

☐

ඔවේ

☐

නැත

විස්තර:

_____________________________________________

මා ගැන (අනිවාරේය ෙනාෙවේ)
මුලේ නම:
ඊෙම්ලේ ලිපිනය:

වාසගම:
දුරකථන අංකය:

භාෂාව:

ඔබ ෙවනත් ෙකෙනක් ෙවනුෙවනේ පැමිණිලේල ඉදිරිපත් කරනේෙනේ නම්, ෙමම ෙකාටුව
පුරවනේන
ඔබ පැමිණිලේල ඉදිරිපත් කරනේෙනේ කවුුුරු ෙවනුෙවනේද පුදේගලයාෙගේ නම:
ෙම් පුදේගලයාට ඔෙබේ ඇති සම්බනේධතාව කුමක්ද?
ඔබ පැමිණිලේල සිදු කරන බව ෙම් අය දනේනවාද?
පැමිණිලේල ඉදිරිපත් කිරිමට ෙම් පුදේගලයා කැමැත්ත ලබා දුනේනාද?
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