བདེན་ཤོག་གཉིས་པ།

སྐྱོན་བརདྗོ ་དང་ཞུ་གཏུག་ག་འདྲ་བྱེད་མིན་དང་། ཨོ་བྷས་
མན་(OMBUDSMAN)ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་གོ་རྟོགས།
ཨོ་གླིང་གི་དཔལ་འབྱོར་ནང་ང་ཚོས་མཉམ་བཞུགས་བྱེད་སྟངས་འདྲ་མིན་ཡོད།
དངུལ་ཕར་གཏོང་བ་དང་ཡང་ན་ཚུར་བསགས་པ། དཔེར་ན་གླ་ཡོད་ཀྱི་ལས་
ཀ དངུལ་སྟངས་འཛིན། ཚོང་ཆུང་ངུ་བརྒྱབ་པ། སྦྱོང་བརྡར་རགས་པ། ལས་ཀའི་
ཆེད་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པ། ཁྲལ་དང་ཉེས་ཆད་བྱུང་འཛིན་སོགས་སྤྲད་པ། བདེ་དོན་
ཐོབ་ཐང་ངམ་ཕྱེད་ཆག་ཚུར་ལེན་པ།
ང་ཚོའི་ཨོ་གླིང་དངུལ་རྩིས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་དང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་དང་
ཡང་ན། དཔལ་འབྱོར་ནང་མཉམ་བཞུགས་བྱེད་པའི་སྐྱེན་གྱིས་ང་ཚོའི་བདེ་སྡུག་
དང་ཉེ་སྲུང་། འཕྲོད་རྟེན་བཅས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབ་ངེས།
སྐྱབས་བཅོལ་པ་དང་བུད་མེད་གནས་སྤོར་བྱེད་མཁན་སོགས། དཔལ་འབྱོར་
དང་སྲི་ཞིའི་ནང་མཉམ་བཞུགས་བྱེད་པ་ཁག་པོ་ཡོད། གང་ཡིན་ཞེ་ན་དབྱིན་

(AUNG)ཨང་གི་ལ་ོ རྒྱུས་ཀ་ྱི གནད་
དོན་སློབ་སྦྱོང་།་
སུ་རེད་དམ།
(Aung)ཨང་ནི་རང་ལོ་༤༥ འབར་
མ་ནས་ཡིན་པའི་ཕྲུ་གུ་བཞིའི་ཨ་མ་ཡིན།
ཁོ་མོ་ཨོ་གླིང་དུ་སྡོད་ནས་ལོ་བདུན་ཕྱིན་
པ། ཁོ་མོས་བདུན་ཕྲག་རེར་ཆུ་ཚོད་སོ་
ལྔའི་རིང་། སྒེར་པའི་གཙང་སྤྲ་བཟོ་གྲྭ་
ཁང་རྒྱུད་དེ། གཙང་མ་བཟོ་མཁན་གྱི་ལས་
ཀ་ལོ་བདུན་རིང་བྱས། ཁོ་མོ་ལ་ནམ་ཡང་
གན་རྒྱ་ཡིག་ཆ་བཟོ་མེད་པར་ལག་ཐོག་
ནས་དངུལ་སྤྲོད་བཞིན་ཡོད། ཁོ་མོར་ནད་
པའི་གློ་ཕོག་གཅིག་གྱང་མེད་ལ། ལས་ཀ་
མཚམས་བཞག་སྐབས་དགོངས་ཞུས་ཐོབ་
ཐང་ཡང་ཪག་མེད།

ག་རེ་བྱེད་དམ།
ཉེ་ཆར་སྔོན་བརྡ་གང་ཡང་མེད་
པར་(Aung)ཨང་གིས་ལས་ཀ་
ནས་ཕྱིར་ཕུད་བཏང་པ་རེད། ཁོ་
མའི་ཕྲུ་གུ་ན་ནས་ཉིན་ལྔའི་རིང་
ལས་ཀར་དགོངས་པ་ཞུས་
སྟབས་ལས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕུད་
བཏང་པ་རེད།

ཡིག་གི་ཚད་གཞི་ཆུང་བ། ཤེས་ཡོན་དང་སྦྱོང་བརྡར་ཆུང་ངུ་ལས་རག་མེད། ཕྲུ་
གུ་དང་ནང་མིར་ལྟ་སྐྱོང་གོང་ཁེ་པོ་གདམ་ཀ་མེད་ཙང་ བུད་མེད་ཀྱི་འགན་
འཁྱེར་བཞིན་ཡོད།
Victoria(བིག་ཁྲོ་རི་ཡ)མངའ་སྡེའི་ནང་སྐྱབས་བཅོལ་པ་དང་བུད་མེད་གནས་སྤོར་
བྱེད་མཁན། སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ལས་ཁུངས་ སོགས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ཆེད་བདེན་ཤོག་
འདིར་བཟོས་པ་ཡིན། ང་ཚོར་ཨོ་བྷས་མན་(ombudsman)ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་གོ་
རྟོགས་གསལ་དུ་བཏང་། ལས་ཁུངས་རྣམས་ལ་ཞུ་གཏུགས་བྱེད་པའི་
ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ། ཞུ་གཏུགས་བྱེད་པས་རྗེས་སུ་རང་ལ་རེ་བ་ག་འདྲ་ཞིག་བྱེད་ཆོག
རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གནས་ཚུལ་འཕར་མ་རྣམས་གང་ནས་རག་མིན་གྱི་འབྲེལ་བཤད་
གནང་ངེས་རེད།

ཨོ་བྷས་མན་(ombudsman)གྱིས་ག་རེ་བྱས་སམ།
ཨ་ོ བྷས་མན་(ombudsman)གྱ་ི ལས་བྱདེ ་པས་ཞུ་གཏུག་བྱདེ ་པ་སྟ།ེ ཞིབོ ་འཇུག་
བྱས་ཡདོ ། ཁ་ོ མའོ ་ི སྦནིྱ ་བདག་དང་ཨང་། (Aung) གཉིས་ཀྱ་ི གང་གི་ཕྱགོ ས་སུ་
མིན་པའི་ བར་སྡམུ ་བྱདེ ་མཁན་ཁ་ོ ཚ་ོ གསུམ་གྱསི ་ཁ་པར་རྒདུྱ ་ད་ེ གྲསོ ་མོལ་གོ་
བསྒགིྲ ་གནང་། བར་སྡམུ ་བྱདེ ་མཁན་གྱསི ་གྲསོ ་མལོ ་ཐགོ ་རྩདོ ་གླངེ ་སེལ་ཐབས་ཀྱ་ི
རགོ ས་རམ་གནང་པ་རདེ ། ཨ་ོ བྷས་མན་(ombudsman)གྱསི ་གྲསོ ་མོལ་སྐབས་
སྐད་བསྒརུྱ ་ག་ོ བསྒགིྲ ་བྱས། ཨང་(Aung)གིས་བསག་པའི་དངུལ་རྣམས་རང་ཉིད་
ལ་ཕྱརི ་སྤདོྲ ་དགསོ ་པའི་བར་སྡམུ ་བྱདེ ་མཁན་རྒདུྱ ་ད་ེ དགསོ ་འདུན་ཞུས་ཡོད་ཀྱང་
། ཕྱརི ་སྤདོྲ ་མ་བྱས་ཚ།ེ ཁ་ོ མའི་ཐབོ ་ཐང་ལག་ལྟར་གནང་སྟ་ེ ཁྲམི ས་ཁང་ནས་ཞུ་
གཏུག་བྱདེ ་པའི་གྲ་བསྒགིྲ ་ཡདོ ། ཁ་ོ མའོ ་ི སྦནིྱ ་བདག་གྱསི ་ཨ་ོ སྒརོ ་༣༦༠༠ སྤདྲ ་རྒའུྱ ་ི
ཁས་ལནེ ་བྱས། ཁ་ོ མའོ ་ི ད་ེ ལས་ལྷག་དངུལ་སྤདྲ ་པར་བསམ། ཡིན་ཡང་ མོ་རང་གི་
གནད་དནོ ་རྣམས་སལེ ་བ་དང་བཤད་རྒའུྱ ་ི ག་ོ སྐབས་བྱངུ ་པར་དགའ་བོ་བྱངུ ་།

ཨང་ (Aung) གྱི་ག་རེ་བྱེད་དམ།

ཨང་(Aung)གིས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་པའི་ལས་ཁུངས་སུ་
འབྲེལ་བ་བྱས། ཁོང་ཚོས་བརྗོད་དོན་ལྟར་ན། ནད་པའི་ངལ་གསོ་དང་ལོ་གཅིག་གི་གུང་སེང་
། ཕྱིར་ཕུད་མ་བཏང་གོང་གི་སྔོན་བརྡ་བཅས་ཀྱི་དངུལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། ལས་ཀའི་ཐོབ་ཐང་
བེད་སྦྱོད་བྱས་པ་དཔེར་ན། ལྟ་སྐྱོང་གི་དགོངས་པ་ཞུས་པས། སྦྱིན་བདག་གིས་ཕྱིར་ཕུད་བཏང་
པ་དེ་ཁྲིམས་འགལ་ཡིན་པ་ཁོ་མོ་ལ་གསུངས།

ཁྲིམས་ཀ་ྱི སྟེ་གནས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་པས་ཁ་ོ མའོ ་ི སྦནྱི ་བདག་ལ་ཡི་གེ་བྲིས་པར་
རགོ ས་རམ་གནང། ཡི་གའེ ་ི ནང་དུ་ཉུང་མཐའ་གླ་ཕགོ ་དང་དགངོ ས་ཞུས་ཐོབ་
ཐང་། ལས་ཀ་དྲང་བདནེ ་ག་ྱི ཁྲིམས། ཁ་ོ མརོ ་ལས་ཀ་ཕྱེད་འདདོ ་མདེ ་ཀྱང་། སྔར་
ག་ྱི ལས་ཀའི་ཐབོ ་ཐང་ཚང་མ་ཡདོ ་པ་སྤྲད་དགསོ ། བདུན་ཕྲག་གཉིས་ཀྱི་ལན་
འདབེ ས་མ་འབྱོར་ཚེ་ཁ་ོ མའོ ་ི ལས་ཀའི་བརདྩོ ་ཉགོ ་རྣམས་རྒྱན་ཤགོ ་ནང་བཀང་
སྟེ་ ཨ་ོ བྷས་མན་(ombudsman)དྲང་བདནེ ་ག་ྱི ལས་ཁུངས་སུ་ད་ྲྭ རྒྱ་རྒྱུད་དེ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་དགསོ །

ཨ་ོ བྷས་མན་(OMBUDSMAN)ག་རེ་རེད་དམ།
བཟོ་གྲྭ་དང་ཚོགས་པ་སོགས་སུ་ཁྲིམས་དང་མ་མཐུན་པ་ཞིག་བྱེད་ཚེ། གང་ཟག་སུ་ཞིག་གིས་ཞུ་གཏུག་ཕུལ་བ་རྣམས་ལ་ཨོ་བྷས་མན་(ombudsman)གྱི་རྟོག་ཞིབ་
བྱེད་ངེས་རེད། ཨོ་བྷས་མན་(ombudsman)ནི་ཨོ་བྷས་མན་(ombudsman)ལས་ཁུངས་ནང་གོ་གནས་ཡོད་པའི་མི་དང་ལས་བྱེད་སོགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཞིག་ལ་ཟེར།
ཨོ་བྷས་མན་(ombudsman)གྱི་ལས་འགན་ནི། རང་དབང་དང་དྲང་བདེན་ཐོག གང་མགྱོག་ཞུ་གཏུག་སེལ་ཐབས་བཅས་ཡིན། ཆུ་དང་གློག འགྲིམ་འགྲུལ། ད་ྲྭ རྒྱ། ཁ་
པར། གཞུང་གི་ལས་ཁུངས། སྦྱིན་བདག་སོགས་སུ་ཞུ་གཏུག་བྱས་ཚེ་ ཨོ་བྷས་མན་(ombudsman)སྡེ་ཚན་འདྲ་མིན་ཡོད།
ཨོ་བྷས་མན་(ombudsman)སྡེ་ཚན་འདྲ་མིན་བཞིའི་ལས་འགན་གྱི་འབྲེལ་བཤད་དང་། དེ་དག་ག་འདྲ་འབྲེལ་བ་བྱེད་མིན་གཤམ་གསལ་བཞིན། ཨོ་བྷས་མན་
(ombudsman)གཞན་གྱི་ཞུ་གཏུག་རྣམས་ཀྱི་ཚོལ་སྟེངས། ཁྲིམས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་དགོས་ཚེ་ད་ྲྭ གནས་འདི་རྒྱུད་ནས་ཚོལ་དགོས།
www.lawhandbook.org.au/search/ombudsmen

ཨ་ོ བྷས་མན་(OMBUDSMAN) མ་འཕྲད་གོང་།
ཨོ་བྷས་མན་(ombudsman)ལ་མ་ཕྱིན་གོང་། སྦྱིན་བདག་དང་། བཟོ་གྲྭ ཚོགས་པ་བཅས་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡོད་རྣམས་བ
རྗོད་དགོས། ཁོང་ཚོས་སེལ་ཐབས་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་ཚུལ་ལ་སྤྲད་དགོས། ཁྱེད་ལ་འདོད་པ་མ་ཁེངས་པ་དེ་དག་ཁ་པར་རྒྱུད་དེ་འགྲེལ་བཤད་གནང་དགོས། གལ་སྲིད་
ཁྱེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མ་སེལ་ཚེ། ཡིག་ཐོག་ནས་ཞུ་གཏུག་བྱེད་ན་ལེགས།
སྦྱིན་བདག་དང་། བཟོ་གྲྭ ཚོགས་པ་བཅས་ལ་ཞུ་གཏུག་ག་འདྲ་བྱེད་དགོས་སམ།
འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་ནང་ག་རེ་བྱུང་མིན་དང་། ག་དུས་ཡིན་མིན། ས་གནས་གང་ཞིག མི་སུ་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་མིན་གྱི་མིང་ཐོ། ཁ་པར་ནང་དུ་སྐད་ཆ་བྱུང་
པ་རྣམས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་དགོས ཁྱེད་ཀྱི་ཞུ་གཏུག་གལ་ཆེ་མིན་ལ་རག་ལས། གནས་ཚུལ་གལ་ཆེན་པོ་ག་རེ་བྱུང་མིན་སྐོར་གྱི་འདྲ་བཤུས། དཔེར་ན། བྱུང་འཛུན།
འདྲ་པར། འཛིན་བྱང་། སྨན་པའི་དཔང་ཡིག་རྣམས་མཉམ་དུ་ཕུལ་དགོས། དཀའ་ངལ་ག་རེ་སེལ་དགོས་པའི་འགྲེལ་བཤད་དགོས། དཔེར་ན། དངུལ་ཚུར་ལོག་དགོས་
པ་དང་། དགོངས་དག་ཞུས་དགོས་པ། ལན་འདེབས་ཀྱི་དུས་ཡུན་འབོད་བསྐུལ། ཁྱེད་ཀྱི་ཕུལ་དང་བྱུང་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཉལ་ཚག་བྱེད་དགོས
ཨོ་བྷས་མན་

ཁོང་ཚོས་ག་རེ་བྱེད་དམ།

ཐོན་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཡུལ། ཞུ་གཏུག་
ག་འདྲ་ཞིག་བྱེད་དགོས་མིན།

How to make
a complaint

ཨོ་བྷས་མན་(ombudsman)
དྲང་བདེན་གྱི་ལས་ཀ

སྦྱིན་བདག་ལ་སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་པ་དེ་དག ཁོང་ཚོས་ ཞུབ་
བཤེར་བྱེད་ངེས་ཡིན། ཁྱེད་ལ་གོ་རྟོག་གི་རོགས་རམ་གནང་པ་
དང་། ལས་ཀ་བྱེད་ཡུལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་། ལས་འགན་གསལ་བཤད་
གནང་གི་རེད།

ཁྱེད་ཀྱི་ལས་ཀའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་བདེན་ཤོག
སྐད་རིགས་འདྲ་མིན་༢༧ ད་ྲྭ གནས་འདིར་ཡོད།

ཕབ་ལེན་དང་ལས་རྩོད་ཉོག་གི་རྒྱན་ཤོག་
དེ་དག་ད་ྲྭ གནས་འདིར་ཡོད།

(ombudsman)

ཏར་འཕྲིན་སོགས་ཀྱི་འབྲེལ་
ལམ་བཟོ་གྲྭའི་ ཨོ་བྷས་མན་
(ombudsman)

ཁྱེད་དང་སྦྱིན་བདག་གཉིས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལ་རོགས་
རམ་གནང་སྐོར།
•
གླ་ཕོག
•
ལོ་གཅིག་གི་དགོངས་ཞུ་དང་། ནད་དགོངས། ཕྲུ་གུ་
སྐྱེ་དུས་ཀྱི་དགོངས་ཞུ། ཕ་མའི་དགོངས་ཞུ། དགོངས་
ཞུས་དེ་དག་གི་རྣམ་གྲངས་རེད།
•
ལས་ཀའི་དུས་ཡུན།
•
ལས་ཀ་མཚམས་བཞག་དགོས་བྱུང་ན། དཔེར་ན།
སྔོན་བརྡ་དང་ལོ་མང་རིང་ལས་ཀའི་དངུལ་འཕར་
མ་བསགས་པ་རྣམས་སྤྲད་དགོས།
•
དབྱེ་འབྱེད་དང་བསུན་གཙེར།
•
ཁྱེད་ཀྱི་མཐུན་གྲོགས་དང་སྦྱིན་བདག་གཉིས་ཀྱི་པར་
མ་མཐུན་པ་རྣམས།
སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་པ་དེ་དག་ལ། ད་ྲྭ རྒྱའམ་ཁ་པར་ལས་ཁུངས་
དང་མཉམ་དུ་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཆེད། ཁོང་ཚོས་ཞུབ་བཤེར་བྱེད་
ངེས་ཡིན།

www.fairwork.gov.au/contact-us/
language-help

www.fairwork.gov.au/
how-we-will-help/how-wehelp-you/help-resolvingworkplace-issues/

ཨོ་བྷས་མན་(ombudsman) མ་ཐུག་གོང་སྦྱིན་
བདག་མཉམ་དུ་ཐོག་མར་བཀའ་མོལ་གནོངས།
ཨོ་གླིང་གི་ལས་ཀ་བྱེད་ཡུལ་གྱི་ཁྲིམས་ཤེས་པ་ཡིན་ རྒྱན་ཤོག་རྣམས་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཡིག་ཆའི་
ན་ཕན་ཡོན་ཆེ། བདེན་ཤོག་རྣམས་ད་ྲྭ གནས་སུ་ ངོ་བཤུས། ཁ་བྱང་འདིར་བཏང་དགོས།
ཚོར་ཐུབ། www.fairwork.gov.au/how- Fair Work Ombudsman

we-will-help/templates-and-guides/ GPO Box 2567
fact-sheets
Adelaide SA 5001

ལམ་སྟོན་དང་གནས་ཚུལ་མང་པོ་དགོས་ཚེ། ཨང་
གྲངས ༡༣ ༡༣ ༩༤ ཡང་ན་ད་ྲྭ གནས་འདི་རྒྱུད།
www.fairwork.gov.au

ཁྱེད་ཀྱི་ཏར་འཕྲིན་སོགས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་བཟོ་
གྲྭའི་ཨོ་བྷས་མན་(ombudsman)སྐོར་གྱི་
བདེན་ཤོག་རྣམས་སྐད་རིགས་འདྲ་མིན་༣༡
ད་ྲྭ གནས་འདིར་ཡོདwww.tio.com.au/

རྒྱན་ཤོག་དེ་དག་ད་ྲྭ གནས་འདིར་ཡོད།
www.tio.com.au/making-acomplaint

ཁོ་ཚོས་ཁྱེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལ་རོགས་རམ་གནང་སྐོར། publications/translations
ཏར་འཕྲིན་སོགས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་བཟོ་
•
ཁ་པར་གྱི་གན་རྒྱ།
གྲྭའི་ཨོ་བྷས་མན་(ombudsman)ཁ་
ལམ་སྟོན་དང་གནས་ཚུལ་མང་པོ་དགོས་ཚེ། ཨང་ བྱང་འདིའི་
•
བྱུང་འཛིན་ནོར་པ།
གྲངས ༡༨༠༠ ༠༦༢ ༠༥༨ ཡང་ན་ད་ྲྭ གནས་འདི་ PO Box 276
•
ཁ་པར་བྱང་བུ་ལ་དཀའ་ངལ་གང་བྱུང་།
རྒྱུད། www.tio.com.au
Collins Street West
•

དུས་བཀག་བཟོ་བ་ལྟར་མ་སླེབ་པ། བཟོ་རྩལ་པ་མ་སླེབ་པ།

•

ད་ྲྭ རྒྱ།
དངུལ་ཕུལ་ཟིན་པའི་གཟིགས་མཐོང་གློག་བརྙན།
ཁྱེད་ལ་བཟོ་གྲྭས་ཁྱབ་བསྒྲག་བྱས་པ།

•
•

Melbourne VIC 8007

ཨོ་བྷས་མན་(OMBUDSMAN)ལ་འགྲོ་ཚེ།
ཁྱེད་ཀྱི་ཞུ་གཏུགས་རྒྱབ་སའི་ལན་འདེབས་དེ་ལ་འདོད་པ་མ་ཚུམ་ཚེ། ཞུ་གཏུགས་ཏེ་ཨོ་བྷས་མན་(ombudsman)ལ་ཞུས་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།
ཨོ་བྷས་མན་(ombudsman)གྱིས་ཁྱེད་ལ་ཞུ་གཏུགས་ཀྱི་རྩོད་ཉོག་རྣམས་རྒྱན་ཤོག་ནང་བཀང་བའི་རེ་བསྐུལ་ཞུས། ཨོ་བྷས་མན་(ombudsman)མཉམ་དུ་འབྲེལ་
བ་བྱེད་སྐབས། གལ་སྲིད་ཁྱེད་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་བའི་མི་ཞིག་རོགས་རམ་ དགོས་ཚེ་ཚོར་ཆོག དཔེར་ན་ནང་མིའམ་ཚོགས་པའི་ལས་རོགས་ལ། ཁྱེད་ཀྱིས་ཚབ་བྱེད་ཆོག་
པའི་ཡིག་ཆའི་ཐོག མིང་དང་མཚན་རྟགས་གྱོན་དགོས།
ཁྱེད་ཀྱི་ཚོགས་པའམ་སྦྱིན་བདག་ལ་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་པའི་སྐབས་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་བཀོད་དགོས། ཚེས་གྲངས་དང་དུས་ཚོད། ས་གནས་སོགས་ཞིབ་ཚགས་ཞིག་
བཀོད་དགོས། གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་དངུལ་རྣམས། ཕྱིར་ལོག་བྱེད་པ་དང་། དངུལ་ག་ཚོད་རྩིས་རྒྱབ་དགོས་མིན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཚགས་ཞིག་
བཀོད་དགོས།
ཁྱེད་ཀྱི་ཞུ་གཏུགས་སེལ་ཆེད་དུ་མཚམས་རེར་མགོ་ཉོག་པོའི་རྒྱུད་རིམ་དང་། དུས་ཡུན་རིང་པོར་ཞིག་འགོར་སྲིད་པར་སེམས་ལ་བཞག་དགོས།
སྐད་བསྒྱུར་དགོས་ན།
མངའ་སྡེ་(Victoria་)ཡི་ཨོ་བྷས་མན་(ombudsman)འབྲེལ་མཐུད་བྱེད་དགོས་ཚེ། སྐད་བསྒྱུར་རིན་མེད་ཐོག་རག་ཐུབ། ཁོང་ཚོའི་དངོས་ནས་གོ་བསྒྲིག་གམ། ཁྱེད་
ཀྱི་ཐད་གར་གོ་བསྒྲིག་བྱེད་ན་འགྲིག གནས་ཚུལ་རྣམས་ བདེན་ཤོག་དང་པོའི་ནང་དུ་གསལ།
ཁྱེད་ལ་ཁ་པར་རྒྱུད་ནས་སྐད་བསྒྱུར་དགོས་ཚེ། ཨང་གྲངས་༡༣༡ ༤༥༠འདིར་ཁ་པར་གཏོང་། ཁྱེད་ཀྱི་ཐུག་འཕྲད་སྐབས་སྐད་བསྒྱུར་དགོས་ཚེ། ཨང་གྲངས་༡༣༠༠
༦༥༥ ༠༨༢ འདིར་ཁ་པར་གཏོང་།

How to make
a complaint

ཨོ་བྷས་མན་

ཁོང་ཚོས་ག་རེ་བྱེད་དམ།

ཐོན་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཡུལ། ཞུ་
གཏུགས་ག་འདྲ་ཞིག་བྱེད་དགོས་མིན།

སྤྱིའི་འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་ཨོ་བྷས་
མན་(ombudsman)

ཁོང་ཚོས་སྤྱིའི་འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་དཀའ་ཉོག་ཁུངས་བདེན་བྱེད་
ངེས་རེད། སྤྱིའི་འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་ཁོངས་སུ་སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོེར་
དང་། མེ་འཁོར་རིང་ཐུང་གཉིས་བཅས་ཚུད་བཞིན་ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱི་སྤྱིའི་འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་ཨོ་བྷས་མན་
ཞུ་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱན་ཤོག་དྲ་གནས་དེ་
(ombudsman)སྐོར་གྱི་བདེན་ཤོག་རྣམས་སྐད་ www.ptovic.com.au/make-aརིགས་འདྲ་མིན་༨ ད་ྲྭ གནས་སུ་ཡོད།
complaint/complaint-form

(ombudsman)

ཁོ་ཚོས་ཁྱེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལ་རོགས་རམ་གནང་སྐོར།
•
•
•
•
•
•

གློག་དང་ཆུའི་ཨོ་བྷས་མན་
(ombudsman)
ICON

སྤྱིའི་འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་བྱང་བུ།
ཕྱེད་ཆག
འཛིན་བྱང་འཕྲིལ་ཆས་སྐྱོན་ཤོར་པ།
མི་མང་དྲག་པའམ་མེ་འཁོར་མེད་པ་དུས་སྐབས།
བྱང་བུ་རྟོག་ཞུབ་པ།
ཚོང་ཤག་གི་ཞབས་ཞུ།

ཁོང་ཚོས་གློག་དང་ཆུ། མེ་རྫས་ལས་ཁུངས་བཅས་གྱི་དཀའ་ཉོག་
རྣམས་ཁུངས་བདེན་བྱེད་ངེས་རེད།
ཁོ་ཚོས་ཁྱེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལ་རོགས་རམ་གནང་སྐོར།
•
གློག་དང་ཆུ། མེ་རྫས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཐུན་རྐྱེན་མ་
སྦྱར་ཚེ།
•
བྱུང་འཛིན་གྱི་ནང་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་པ།
•
ཁྱེད་ལ་བཟོ་གྲྭས་ཁྱབ་བསྒྲག་བྱས་པ།
•
ཁྱེད་ཀྱིས་ཆོག་ཆེན་མེད་པར་ལས་ཁུངས་གཅིག་ནས་
གཅིག་རྒྱུད་པ།
•
གློག་གི་འདེགས་ཤིང་དང་གློག་སྐུད། མེ་རྫས། ཆུའི་
རླངས་བུག་བཅས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད།

www.ptovic.com.au/images/
documents/Translation_brochure.
pdf

ལམ་སྟོན་དང་གནས་ཚུལ་མང་པོ་དགོས་ཚེ།
ཨང་གྲངས ༡༨༠༠ ༤༦༦ ༨༦༥ ཡང་ན་ད་ྲྭ
གནས་འདི་རྒྱུད། www.ptovic.com.au

PO Box 538
Collins Street West
Melbourne VIC 8007

ཐོག་བཏང་དགོས།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་དང་ཆུའི་ཨོ་བྷས་མན་
ཞུ་གཏུགས་ཀྱི་རྒྱན་ཤོག་དྲ་གནས་
(ombudsman)སྐོར་གྱི་བདེན་ཤོག་རྣམས་སྐད་ དེ་ www.ewov.com.au/
རིགས་འདྲ་མིན་༣༡ད་ྲྭ གནས་སུ་ཡོད།
complaints/complaint-form
www.ewov.com.au/publicationsand-media/translations

ལམ་སྟོན་དང་གནས་ཚུལ་མང་པོ་དགོས་ཚེ།
ཨང་གྲངས ༡༨༠༠ ༥༠༠ ༥༠༩ ཡང་ན་ད་ྲྭ གནས་
འདི་རྒྱུད།
www.ewov.com.au

ཨོ་བྷས་མན་(ombudsman)གཞན་པ་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འཕར་མ་དགོས་ཚེ་ད་ྲྭ གནས་འདིར་ཡོད།
www.lawhandbook.org.au/search/ombudsmen

རྒྱུད་འགེང་དགོས། ཡང་ན་ཞུ་གཏུགས་ཀྱི་
ཡི་གེ་བྲིས་ཏེ་པྱིའི་འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་ཨོ་བྷས་
མན་ (ombudsman) ཁ་བྱང་

རྒྱུད་འགེང་དགོས། ཡང་ན་ཞུ་གཏུགས་ཀྱི་
ཡི་གེ་བྲིས་ཏེ་གློག་དང་ཆུའི་ཨོ་བྷས་མན་
(ombudsman) ཁ་བྱང་

GPO Box 469
Melbourne VIC 8060 ཐོག་བཏང་

དགོས།

གནས་ཚུལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ད་ེ ལས་ལྷག་དགསོ ་ཚེ།
གལ་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་དུ་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཚེ། ཁྲིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་པས། རིན་མེད་ཀྱིས་རོགས་རམ་བྱེད་ངེས་རེད། ཁྲིམས་ཀྱི་
ཐོག་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་པ་རྣམས་བྲེལ་བ་ཚ་པོ་ཡོད། སོང་ཙང་ཁྱེད་ལ་དུས་ཚོད་མ་སླེབ་གོང་སྒུག་དགོས། དུས་ཚོད་ལ་མ་བསླེབ་གོང་། ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་
གང་མང་བསྡུ་རུབ་བྱེད་པ་དང་། འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་རྣམས་འཁྱེར་དགོས། གལ་སྲིད་ཁྱེད་ལ་སྐད་བསྒྱུར་དགོས་ཚེ། ཁྲིམས་ཀྱི་ཐོག་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་པ་ལ། སྔ་ས་ནས་
འབོད་བསྐུལ་ཞུས་དགོས།
ཁྱེད་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་ཐོག་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ལས་ཁུངས་ཉེ་ཤོས་ད་ྲྭ ལམ་ www.fclc.org.au/ རྒྱུད་དེ་ཚོལ་ཐུབ།
བདེན་ཤོག་འདི་དཔྱད་ཞིབ་གནང་མཁན་གེ་བྷི་རིས་ཡལ་མར་ཆེས་ཏི། ཇོབ་ཝ་ཆེས། ཤིས་ཧྤར་བྷུལ་སེན། བྷིམ་བྷན་མེལ་ཁྲོན། ཁྲིམས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལྟེ་གནས་ཁང་།
ཁུངས་འདྲེན་ལམ་སྟོན་པ། ནུབ་ཕྱོགས་བུ་མེད་འཕྲོད་རྟེན། ༢༠༡༦ བདེན་ཤོག་གཉིས་པ། ཨོ་གླིང་གཞུང་གི་དངུལ་རྩིས་རིག་ལམ་དང་། ལས་ཀའི་ཆེད་ལས་ཁང་གི་གོ་
རྟོག མེལ་བྷོན་ནུབ་ཕྱོགས་བུ་མེད་འཕྲོད་རྟེན།

བདེན་ཤོག་དེ་དང་མཉམ་དུ་དཔལ་འབྱོལ་ནང་མཉམ་བཞུགས་གོང་འཕེལ། གནས་སྤོལ་
བུད་མེད་མཉམ་ཞིབ་ཀྱི་ཉིན་ཐོ་དང་། སྐྱབས་བཅོལ་ལ་འདྲ་མཉམ། (ནུབ་ཕྱོགས་བུ་མེད་
འཕྲོད་རྟེན། ༢༠༡༦) སྙན་ཐོ་ཆ་ཚང་དབྱིན་ཡིག་ནང་དུ་སྡུས་པ་ཞིག་ང་ཚོའི་ལག་ཏུ་ཪག་
སོང་། བུད་མེད་སྤྱི་ཚོགས་ (ombudsman)ཞབས་ཞུ་པར་གོ་རྟོག་གསལ་པོ་ཡོང་ཆེད།
བདེན་ཤོག་གཞན་ཞིག་བཟོས་པ་རེད། (ombudsman)ཞབས་ཞུ་པའི་ད་ྲྭ གནས།
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