
སྐྱོན་བརྱོད་དང་ཞུ་གཏུག་ག་འདྲ་བྱེད་མནི་དང་། ཨྱོ་བྷས་
མན་(OMBUDSMAN)ཞབས་ཞུ་ཁང་ག་ིགྱོ་རྱོགས།

ཨྱོ་གིང་གི་དཔལ་འབྱོར་ནང་ང་ཚོས་མཉམ་བཞུགས་བྱེད་སྟངས་འདྲ་མིན་ཡྱོད། 
དངུལ་ཕར་གཏྱོང་བ་དང་ཡང་ན་ཚུར་བསགས་པ། དཔྱེར་ན་ག་ཡྱོད་ཀི་ལས་
ཀ དངུལ་སྟངས་འཛིན། ཚོང་ཆུང་ངུ་བརྒྱབ་པ། སྦྱོང་བརྡར་རགས་པ། ལས་ཀའི་
ཆྱེད་སྱོབ་སྦྱོང་བྱེད་པ། ཁྲལ་དང་ཉྱེས་ཆད་བྱུང་འཛིན་སྱོགས་སྤྲད་པ། བདྱེ་དྱོན་
ཐྱོབ་ཐང་ངམ་ཕྱེད་ཆག་ཚུར་ལྱེན་པ།

ང་ཚོའི་ཨྱོ་གིང་དངུལ་རིས་ལམ་ལུགས་ཀི་གྱོ་རྱོགས་དང་བྱེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་དང་
ཡང་ན། དཔལ་འབྱོར་ནང་མཉམ་བཞུགས་བྱེད་པའི་སྐྱེན་གིས་ང་ཚོའི་བདྱེ་སྡུག་
དང་ཉྱེ་སྲུང་། འཕྱོད་རྱེན་བཅས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐྱེབ་ངྱེས།

སྐབས་བཅྱོལ་པ་དང་བུད་མྱེད་གནས་སྱོར་བྱེད་མཁན་སྱོགས། དཔལ་འབྱོར་
དང་སི་ཞིའི་ནང་མཉམ་བཞུགས་བྱེད་པ་ཁག་པྱོ་ཡྱོད། གང་ཡིན་ཞྱེ་ན་དབིན་

ཡིག་གི་ཚད་གཞི་ཆུང་བ། ཤྱེས་ཡྱོན་དང་སྦྱོང་བརྡར་ཆུང་ངུ་ལས་རག་མྱེད། ཕྲུ་
གུ་དང་ནང་མིར་ལྟ་སྐྱོང་གྱོང་ཁྱེ་པྱོ་གདམ་ཀ་མྱེད་ཙང་ བུད་མྱེད་ཀི་འགན་
འཁྱེར་བཞིན་ཡྱོད།
Victoria(བིག་ཁྲྱོ་རི་ཡ)མངའ་སྱེའི་ནང་སྐབས་བཅྱོལ་པ་དང་བུད་མྱེད་གནས་སྱོར་
བྱེད་མཁན། སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ལས་ཁུངས་ སྱོགས་ཀི་ཕན་ཡྱོན་ཆྱེད་བདྱེན་ཤྱོག་
འདིར་བཟྱོས་པ་ཡིན། ང་ཚོར་ཨྱོ་བྷས་མན་(ombudsman)ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་གྱོ་
རྱོགས་གསལ་དུ་བཏང་། ལས་ཁུངས་རྣམས་ལ་ཞུ་གཏུགས་བྱེད་པའི་
ཐྱོབ་ཐང་ཡྱོད་པ། ཞུ་གཏུགས་བྱེད་པས་རྱེས་སུ་རང་ལ་རྱེ་བ་ག་འདྲ་ཞིག་བྱེད་ཆྱོག  
རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གནས་ཚུལ་འཕར་མ་རྣམས་གང་ནས་རག་མིན་གི་འབྱེལ་བཤད་
གནང་ངྱེས་རྱེད།

སུ་རྱེད་དམ།

(Aung)ཨང་ནི་རང་ལྱོ་༤༥ འབར་
མ་ནས་ཡིན་པའི་ཕྲུ་གུ་བཞིའི་ཨ་མ་ཡིན། 
ཁྱོ་མྱོ་ཨྱོ་གིང་དུ་སྱོད་ནས་ལྱོ་བདུན་ཕིན་
པ། ཁྱོ་མྱོས་བདུན་ཕག་རྱེར་ཆུ་ཚོད་སྱོ་
ལྔའི་རིང་། སྱེར་པའི་གཙང་སྤྲ་བཟྱོ་གྲྭ་
ཁང་རྒྱུད་དྱེ། གཙང་མ་བཟྱོ་མཁན་གི་ལས་
ཀ་ལྱོ་བདུན་རིང་བས། ཁྱོ་མྱོ་ལ་ནམ་ཡང་ 
གན་རྒྱ་ཡིག་ཆ་བཟྱོ་མྱེད་པར་ལག་ཐྱོག་
ནས་དངུལ་སྤྲྱོད་བཞིན་ཡྱོད། ཁྱོ་མྱོར་ནད་
པའི་གྱོ་ཕྱོག་གཅིག་གང་མྱེད་ལ།  ལས་ཀ་
མཚམས་བཞག་སྐབས་དགྱོངས་ཞུས་ཐྱོབ་
ཐང་ཡང་ཪག་མྱེད།

ག་རྱེ་བྱེད་དམ།

ཉྱེ་ཆར་སྱོན་བརྡ་གང་ཡང་མྱེད་
པར་(Aung)ཨང་གིས་ལས་ཀ་
ནས་ཕིར་ཕུད་བཏང་པ་རྱེད། ཁྱོ་
མའི་ཕྲུ་གུ་ན་ནས་ཉིན་ལྔའི་རིང་
ལས་ཀར་དགྱོངས་པ་ཞུས་
སྟབས་ལས་ཀ་ནས་ཕིར་ཕུད་
བཏང་པ་རྱེད།

(AUNG)ཨང་ག་ིལྱོ་རྒྱུས་ཀ་ིགནད་ 

དྱོན་སྱོབ་སྦྱོང་།་  

ཨང་ (Aung) གི་ག་རྱེ་བྱེད་དམ།

ཨང་(Aung)གསི་ས་གནས་ཁྲམིས་ཀ་ིཐྱོག་ནས་སྤ་ིཚགོས་ཞབས་ཞུ་པའ་ིལས་ཁུངས་སུ་
འབྱེལ་བ་བས། ཁྱོང་ཚསོ་བརྱོད་དྱོན་ལྟར་ན། ནད་པའ་ིངལ་གསྱོ་དང་ལྱོ་གཅགི་ག་ིགུང་སྱེང་
། ཕརི་ཕུད་མ་བཏང་གྱོང་ག་ིསྱོན་བརྡ་བཅས་ཀ་ིདངུལ་ག་ིཐྱོབ་ཐང་ཡྱོད། ལས་ཀའ་ིཐྱོབ་ཐང་
བྱེད་སྦྱོད་བས་པ་དཔྱེར་ན། ལྟ་སྐྱོང་ག་ིདགྱོངས་པ་ཞུས་པས། སྦནི་བདག་གསི་ཕརི་ཕུད་བཏང་
པ་དྱེ་ཁྲམིས་འགལ་ཡནི་པ་ཁྱོ་མྱོ་ལ་གསུངས། 

ཁིྲམས་ཀ་ིསྟྱེ་གནས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་པས་ཁྱོ་མྱོའི་སྦནི་བདག་ལ་ཡ་ིགྱེ་བིས་པར་
རྱོགས་རམ་གནང། ཡ་ིགྱེའི་ནང་དུ་ཉུང་མཐའ་ག་ཕྱོག་དང་དགྱོངས་ཞུས་ཐྱོབ་
ཐང་། ལས་ཀ་དྲང་བདྱེན་ག་ིཁིྲམས། ཁྱོ་མྱོར་ལས་ཀ་ཕྱེད་འདྱོད་མྱེད་ཀང་། སར་
གི་ལས་ཀའི་ཐྱོབ་ཐང་ཚང་མ་ཡྱོད་པ་སྤྲད་དགྱོས། བདུན་ཕག་གཉསི་ཀ་ིལན་
འདྱེབས་མ་འབྱོར་ཚེ་ཁྱོ་མྱོའི་ལས་ཀའི་བརྱོད་ཉྱོག་རྣམས་རྒྱན་ཤྱོག་ནང་བཀང་
སྟྱེ་ ཨྱོ་བྷས་མན་(ombudsman)དྲང་བདྱེན་ག་ིལས་ཁུངས་སུ་དྲྭ་རྒྱ་རྒྱུད་དྱེ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་དགྱོས། 

ཨྱོ་བྷས་མན་(ombudsman)གིས་ག་རྱེ་བས་སམ།
ཨྱོ་བྷས་མན་(ombudsman)གིྱ་ལས་བྱྱེད་པས་ཞུ་གཏུག་བྱྱེད་པ་སྟྱེ། ཞིྱོབ་འཇུག་
བྱས་ཡྱོད། ཁྱོ་མྱོའི་སིྱྦན་བདག་དང་ཨང་། (Aung) གཉིས་ཀིྱ་གང་གི་ཕྱྱོགས་སུ་
མིན་པའི་ བར་སུྡམ་བྱྱེད་མཁན་ཁྱོ་ཚྱོ་གསུམ་གིྱས་ཁ་པར་རུྱྒད་དྱེ་གྲྱོས་མྱོལ་གྱོ་
བསིྲྒག་གནང་། བར་སུྡམ་བྱྱེད་མཁན་གིྱས་གྲྱོས་མྱོལ་ཐྱོག་རྩྱོད་གླྱེང་སྱེལ་ཐབས་ཀིྱ་
རྱོགས་རམ་གནང་པ་རྱེད། ཨྱོ་བྷས་མན་(ombudsman)གིྱས་གྲྱོས་མྱོལ་སྐབས་
སྐད་བསུྱྒར་གྱོ་བསིྲྒག་བྱས། ཨང་(Aung)གིས་བསག་པའི་དངུལ་རྣམས་རང་ཉིད་
ལ་ཕིྱར་སྲྤྱོད་དགྱོས་པའི་བར་སུྡམ་བྱྱེད་མཁན་རུྱྒད་དྱེ་དགྱོས་འདུན་ཞུས་ཡྱོད་ཀྱང་
། ཕིྱར་སྲྤྱོད་མ་བྱས་ཚྱེ། ཁྱོ་མའི་ཐྱོབ་ཐང་ལག་ལྟར་གནང་སྟྱེ་ཁིྲམས་ཁང་ནས་ཞུ་
གཏུག་བྱྱེད་པའི་གྲ་བསིྲྒག་ཡྱོད། ཁྱོ་མྱོའི་སིྱྦན་བདག་གིྱས་ཨྱོ་སྒྱོར་༣༦༠༠ སྲྤད་རུྱྒའི་
ཁས་ལྱེན་བྱས། ཁྱོ་མྱོའི་དྱེ་ལས་ལྷག་དངུལ་སྲྤད་པར་བསམ། ཡིན་ཡང་ མྱོ་རང་གི་
གནད་དྱོན་རྣམས་སྱེལ་བ་དང་བཤད་རུྱྒའི་གྱོ་སྐབས་བུྱང་པར་དགའ་བྱོ་བུྱང་།  

བདྱེན་ཤྱོག་གཉིས་པ། 



ཨྱོ་བྷས་མན་
(ombudsman)

ཁྱོང་ཚོས་ག་རྱེ་བྱེད་དམ།  ཐྱོན་ཁུངས་དང་འབྱེལ་བ་བྱེད་ཡུལ། ཞུ་གཏུག་
ག་འདྲ་ཞིག་བྱེད་དགྱོས་མིན། 

How to make  
a complaint

ཨྱོ་བྷས་མན་(ombudsman)
དྲང་བདྱེན་གི་ལས་ཀ

སྦིན་བདག་ལ་སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་པ་དྱེ་དག ཁྱོང་ཚོས་ ཞུབ་
བཤྱེར་བྱེད་ངྱེས་ཡིན། ཁྱེད་ལ་གྱོ་རྱོག་གི་རྱོགས་རམ་གནང་པ་
དང་། ལས་ཀ་བྱེད་ཡུལ་གི་ཐྱོབ་ཐང་། ལས་འགན་གསལ་བཤད་
གནང་གི་རྱེད། 

ཁྱེད་དང་སྦིན་བདག་གཉིས་ཀི་དཀའ་ངལ་སྱེལ་ཐབས་ལ་རྱོགས་
རམ་གནང་སྐྱོར། 
 • ག་ཕྱོག

 • ལྱོ་གཅིག་གི་དགྱོངས་ཞུ་དང་། ནད་དགྱོངས། ཕྲུ་གུ་
སྐྱེ་དུས་ཀི་དགྱོངས་ཞུ། ཕ་མའི་དགྱོངས་ཞུ། དགྱོངས་
ཞུས་དྱེ་དག་གི་རྣམ་གྲངས་རྱེད།

 • ལས་ཀའི་དུས་ཡུན།

 • ལས་ཀ་མཚམས་བཞག་དགྱོས་བྱུང་ན། དཔྱེར་ན། 
སྱོན་བརྡ་དང་ལྱོ་མང་རིང་ལས་ཀའི་དངུལ་འཕར་
མ་བསགས་པ་རྣམས་སྤྲད་དགྱོས། 

 • དབྱེ་འབྱེད་དང་བསུན་གཙེར།

 • ཁྱེད་ཀི་མཐུན་གྲྱོགས་དང་སྦིན་བདག་གཉིས་ཀི་པར་
མ་མཐུན་པ་རྣམས།

ཁྱེད་ཀི་ལས་ཀའི་ཐྱོབ་ཐང་སྐྱོར་གི་བདྱེན་ཤྱོག 
སྐད་རིགས་འདྲ་མིན་༢༧ དྲྭ་གནས་འདིར་ཡྱོད། 
www.fairwork.gov.au/contact-us/
language-help 

ཨྱོ་བྷས་མན་(ombudsman) མ་ཐུག་གྱོང་སྦིན་
བདག་མཉམ་དུ་ཐྱོག་མར་བཀའ་མྱོལ་གནྱོངས། 
ཨྱོ་གིང་གི་ལས་ཀ་བྱེད་ཡུལ་གི་ཁྲིམས་ཤྱེས་པ་ཡིན་
ན་ཕན་ཡྱོན་ཆྱེ། བདྱེན་ཤྱོག་རྣམས་དྲྭ་གནས་སུ་
ཚོར་ཐུབ།  www.fairwork.gov.au/how-
we-will-help/templates-and-guides/
fact-sheets 

ལམ་སྟྱོན་དང་གནས་ཚུལ་མང་པྱོ་དགྱོས་ཚེ། ཨང་
གྲངས ༡༣ ༡༣ ༩༤ ཡང་ན་དྲྭ་གནས་འདི་རྒྱུད། 
www.fairwork.gov.au 

ཕབ་ལྱེན་དང་ལས་རྱོད་ཉྱོག་གི་རྒྱན་ཤྱོག་
དྱེ་དག་དྲྭ་གནས་འདིར་ཡྱོད།  
www.fairwork.gov.au/
how-we-will-help/how-we-
help-you/help-resolving-
workplace-issues/ 

རྒྱན་ཤྱོག་རྣམས་འབྱེལ་ཡྱོད་ཀི་ཡིག་ཆའི་
ངྱོ་བཤུས། ཁ་བང་འདིར་བཏང་དགྱོས།   
Fair Work Ombudsman 
GPO Box 2567

Adelaide SA 5001

ཏར་འཕིན་སྱོགས་ཀི་འབྱེལ་
ལམ་བཟྱོ་གྲྭའི་ ཨྱོ་བྷས་མན་
(ombudsman)

སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་པ་དྱེ་དག་ལ། དྲྭ་རྒྱའམ་ཁ་པར་ལས་ཁུངས་
དང་མཉམ་དུ་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཆྱེད། ཁྱོང་ཚོས་ཞུབ་བཤྱེར་བྱེད་
ངྱེས་ཡིན། 

ཁྱོ་ཚོས་ཁྱེད་ཀི་དཀའ་ངལ་སྱེལ་ཐབས་ལ་རྱོགས་རམ་གནང་སྐྱོར།
 • ཁ་པར་གི་གན་རྒྱ།

 • བྱུང་འཛིན་ནྱོར་པ། 

 • ཁ་པར་བང་བུ་ལ་དཀའ་ངལ་གང་བྱུང་། 

 • དུས་བཀག་བཟྱོ་བ་ལྟར་མ་སྱེབ་པ། བཟྱོ་རལ་པ་མ་སྱེབ་པ།

 • དྲྭ་རྒྱ། 

 • དངུལ་ཕུལ་ཟིན་པའི་གཟིགས་མཐྱོང་གྱོག་བརྙན། 

 • ཁྱེད་ལ་བཟྱོ་གྲྭས་ཁབ་བསྒྲག་བས་པ། 

ཁྱེད་ཀི་ཏར་འཕིན་སྱོགས་ཀི་འབྱེལ་ལམ་བཟྱོ་
གྲྭའི་ཨྱོ་བྷས་མན་(ombudsman)སྐྱོར་གི་
བདྱེན་ཤྱོག་རྣམས་སྐད་རིགས་འདྲ་མིན་༣༡ 
དྲྭ་གནས་འདིར་ཡྱོདwww.tio.com.au/
publications/translations

ལམ་སྟྱོན་དང་གནས་ཚུལ་མང་པྱོ་དགྱོས་ཚེ། ཨང་
གྲངས ༡༨༠༠ ༠༦༢ ༠༥༨ ཡང་ན་དྲྭ་གནས་འདི་
རྒྱུད། www.tio.com.au 

རྒྱན་ཤྱོག་དྱེ་དག་དྲྭ་གནས་འདིར་ཡྱོད།   
www.tio.com.au/making-a-
complaint 

ཏར་འཕིན་སྱོགས་ཀི་འབྱེལ་ལམ་བཟྱོ་
གྲྭའི་ཨྱོ་བྷས་མན་(ombudsman)ཁ་
བང་འདིའི་
PO Box 276
Collins Street West 
Melbourne VIC 8007

ཨྱོ་བྷས་མན་(OMBUDSMAN)ག་རྱེ་རྱེད་དམ། 
བཟྱོ་གྲྭ་དང་ཚོགས་པ་སྱོགས་སུ་ཁྲིམས་དང་མ་མཐུན་པ་ཞིག་བྱེད་ཚེ། གང་ཟག་སུ་ཞིག་གིས་ཞུ་གཏུག་ཕུལ་བ་རྣམས་ལ་ཨྱོ་བྷས་མན་(ombudsman)གི་རྱོག་ཞིབ་
བྱེད་ངྱེས་རྱེད། ཨྱོ་བྷས་མན་(ombudsman)ནི་ཨྱོ་བྷས་མན་(ombudsman)ལས་ཁུངས་ནང་གྱོ་གནས་ཡྱོད་པའི་མི་དང་ལས་བྱེད་སྱོགས་ཀི་འགྱོ་ཁྲདི་ཞིག་ལ་ཟྱེར། 
ཨྱོ་བྷས་མན་(ombudsman)གི་ལས་འགན་ནི། རང་དབང་དང་དྲང་བདྱེན་ཐྱོག གང་མགྱོག་ཞུ་གཏུག་སྱེལ་ཐབས་བཅས་ཡིན། ཆུ་དང་གྱོག འགྲམི་འགྲུལ། དྲྭ་རྒྱ། ཁ་
པར། གཞུང་གི་ལས་ཁུངས། སིྦན་བདག་སྱོགས་སུ་ཞུ་གཏུག་བས་ཚེ་ ཨྱོ་བྷས་མན་(ombudsman)སྱེ་ཚན་འདྲ་མིན་ཡྱོད། 

 
ཨྱོ་བྷས་མན་(ombudsman)སྱེ་ཚན་འདྲ་མིན་བཞིའི་ལས་འགན་གི་འབྱེལ་བཤད་དང་། དྱེ་དག་ག་འདྲ་འབྱེལ་བ་བྱེད་མིན་གཤམ་གསལ་བཞིན། ཨྱོ་བྷས་མན་
(ombudsman)གཞན་གི་ཞུ་གཏུག་རྣམས་ཀི་ཚོལ་སྟྱེངས། ཁྲིམས་ཀི་ཐྱོག་ཏུ་གནས་ཚུལ་མང་པྱོ་དགྱོས་ཚེ་དྲྭ་གནས་འདི་རྒྱུད་ནས་ཚོལ་དགྱོས།  
 www.lawhandbook.org.au/search/ombudsmen 

ཨྱོ་བྷས་མན་(OMBUDSMAN) མ་འཕད་གྱོང་།  
ཨྱོ་བྷས་མན་(ombudsman)ལ་མ་ཕིན་གྱོང་། སྦིན་བདག་དང་། བཟྱོ་གྲྭ ཚོགས་པ་བཅས་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡྱོད་རྣམས་བ
རྱོད་དགྱོས། ཁྱོང་ཚོས་སྱེལ་ཐབས་བྱེད་པའི་གྱོ་སྐབས་ཚུལ་ལ་སྤྲད་དགྱོས། ཁྱེད་ལ་འདྱོད་པ་མ་ཁྱེངས་པ་དྱེ་དག་ཁ་པར་རྒྱུད་དྱེ་འགྲྱེལ་བཤད་གནང་དགྱོས། གལ་སིད་
ཁྱེད་ཀི་དཀའ་ངལ་མ་སྱེལ་ཚེ། ཡིག་ཐྱོག་ནས་ཞུ་གཏུག་བྱེད་ན་ལྱེགས། 

སྦིན་བདག་དང་། བཟྱོ་གྲྭ ཚོགས་པ་བཅས་ལ་ཞུ་གཏུག་ག་འདྲ་བྱེད་དགྱོས་སམ། 

འགྲྱེལ་བཤད་ཀི་ནང་ག་རྱེ་བྱུང་མིན་དང་། ག་དུས་ཡིན་མིན། ས་གནས་གང་ཞིག མི་སུ་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་མིན་གི་མིང་ཐྱོ། ཁ་པར་ནང་དུ་སྐད་ཆ་བྱུང་
པ་རྣམས་ཡིག་ཐྱོག་ཏུ་བཀྱོད་དགྱོས ཁྱེད་ཀི་ཞུ་གཏུག་གལ་ཆྱེ་མིན་ལ་རག་ལས། གནས་ཚུལ་གལ་ཆྱེན་པྱོ་ག་རྱེ་བྱུང་མིན་སྐྱོར་གི་འདྲ་བཤུས། དཔྱེར་ན། བྱུང་འཛུན། 
འདྲ་པར། འཛིན་བང་། སྨན་པའི་དཔང་ཡིག་རྣམས་མཉམ་དུ་ཕུལ་དགྱོས། དཀའ་ངལ་ག་རྱེ་སྱེལ་དགྱོས་པའི་འགྲྱེལ་བཤད་དགྱོས། དཔྱེར་ན། དངུལ་ཚུར་ལྱོག་དགྱོས་
པ་དང་། དགྱོངས་དག་ཞུས་དགྱོས་པ། ལན་འདྱེབས་ཀི་དུས་ཡུན་འབྱོད་བསྐུལ། ཁྱེད་ཀི་ཕུལ་དང་བྱུང་པ་རྣམས་ཀི་ཡིག་ཆ་ཉལ་ཚག་བྱེད་དགྱོས  



ICON

ཨྱོ་བྷས་མན་
(ombudsman)

ཁྱོང་ཚོས་ག་རྱེ་བྱེད་དམ། ཐྱོན་ཁུངས་དང་འབྱེལ་བ་བྱེད་ཡུལ། ཞུ་
གཏུགས་ག་འདྲ་ཞིག་བྱེད་དགྱོས་མིན། 

How to make  
a complaint

སྤིའི་འགྲིམ་འགྲུལ་གི་ཨྱོ་བྷས་
མན་(ombudsman)

ཁྱོང་ཚོས་སྤིའི་འགྲིམ་འགྲུལ་གི་དཀའ་ཉྱོག་ཁུངས་བདྱེན་བྱེད་
ངྱེས་རྱེད། སྤིའི་འགྲིམ་འགྲུལ་གི་ཁྱོངས་སུ་སྤི་སྤྱོད་རླངས་འཁྱོྱེར་
དང་། མྱེ་འཁྱོར་རིང་ཐུང་གཉིས་བཅས་ཚུད་བཞིན་ཡྱོད།

ཁྱོ་ཚོས་ཁྱེད་ཀི་དཀའ་ངལ་སྱེལ་ཐབས་ལ་རྱོགས་རམ་གནང་སྐྱོར།

 • སྤིའི་འགྲིམ་འགྲུལ་གི་བང་བུ།

 • ཕྱེད་ཆག

 • འཛིན་བང་འཕིལ་ཆས་སྐྱོན་ཤྱོར་པ།

 • མི་མང་དྲག་པའམ་མྱེ་འཁྱོར་མྱེད་པ་དུས་སྐབས། 

 • བང་བུ་རྱོག་ཞུབ་པ།

 • ཚོང་ཤག་གི་ཞབས་ཞུ།

ཁྱེད་ཀི་སྤིའི་འགྲིམ་འགྲུལ་གི་ཨྱོ་བྷས་མན་
(ombudsman)སྐྱོར་གི་བདྱེན་ཤྱོག་རྣམས་སྐད་
རིགས་འདྲ་མིན་༨ དྲྭ་གནས་སུ་ཡྱོད།    
www.ptovic.com.au/images/
documents/Translation_brochure.
pdf

ལམ་སྟྱོན་དང་གནས་ཚུལ་མང་པྱོ་དགྱོས་ཚེ། 
ཨང་གྲངས ༡༨༠༠ ༤༦༦ ༨༦༥ ཡང་ན་དྲྭ་
གནས་འདི་རྒྱུད། www.ptovic.com.au

ཞུ་གཏུགས་ཀི་རྒྱན་ཤྱོག་དྲ་གནས་དྱེ་ 
www.ptovic.com.au/make-a-
complaint/complaint-form

རྒྱུད་འགྱེང་དགྱོས། ཡང་ན་ཞུ་གཏུགས་ཀི་
ཡི་གྱེ་བིས་ཏྱེ་པིའི་འགྲིམ་འགྲུལ་གི་ཨྱོ་བྷས་
མན་ (ombudsman) ཁ་བང་ 
PO Box 538
Collins Street West
Melbourne VIC 8007  
ཐྱོག་བཏང་དགྱོས།

གྱོག་དང་ཆུའི་ཨྱོ་བྷས་མན་ 
(ombudsman)

ཁྱོང་ཚོས་གྱོག་དང་ཆུ། མྱེ་རྫས་ལས་ཁུངས་བཅས་གི་དཀའ་ཉྱོག་
རྣམས་ཁུངས་བདྱེན་བྱེད་ངྱེས་རྱེད།

ཁྱོ་ཚོས་ཁྱེད་ཀི་དཀའ་ངལ་སྱེལ་ཐབས་ལ་རྱོགས་རམ་གནང་སྐྱོར།

 • གྱོག་དང་ཆུ། མྱེ་རྫས་ལས་ཁུངས་ཀིས་མཐུན་རྐྱེན་མ་
སྦར་ཚེ། 

 • བྱུང་འཛིན་གི་ནང་ནྱོར་འཁྲུལ་ཤྱོར་པ།

 • ཁྱེད་ལ་བཟྱོ་གྲྭས་ཁབ་བསྒྲག་བས་པ།

 • ཁྱེད་ཀིས་ཆྱོག་ཆྱེན་མྱེད་པར་ལས་ཁུངས་གཅིག་ནས་
གཅིག་རྒྱུད་པ།

 • གྱོག་གི་འདྱེགས་ཤིང་དང་གྱོག་སྐུད། མྱེ་རྫས། ཆུའི་
རླངས་བུག་བཅས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཡྱོད།

ཁྱེད་ཀི་གྱོག་དང་ཆུའི་ཨྱོ་བྷས་མན་
(ombudsman)སྐྱོར་གི་བདྱེན་ཤྱོག་རྣམས་སྐད་
རིགས་འདྲ་མིན་༣༡དྲྭ་གནས་སུ་ཡྱོད།  
www.ewov.com.au/publications-
and-media/translations

ལམ་སྟྱོན་དང་གནས་ཚུལ་མང་པྱོ་དགྱོས་ཚེ། 
ཨང་གྲངས ༡༨༠༠ ༥༠༠ ༥༠༩ ཡང་ན་དྲྭ་གནས་
འདི་རྒྱུད།  
www.ewov.com.au

ཞུ་གཏུགས་ཀི་རྒྱན་ཤྱོག་དྲ་གནས་
དྱེ་  www.ewov.com.au/
complaints/complaint-form 

རྒྱུད་འགྱེང་དགྱོས། ཡང་ན་ཞུ་གཏུགས་ཀི་
ཡི་གྱེ་བིས་ཏྱེ་གྱོག་དང་ཆུའི་ཨྱོ་བྷས་མན་ 
(ombudsman) ཁ་བང་
GPO Box 469
Melbourne VIC 8060 ཐྱོག་བཏང་
དགྱོས།

ཨྱོ་བྷས་མན་(ombudsman)གཞན་པ་དང་ཁྲིམས་ཀི་གནས་ཚུལ་འཕར་མ་དགྱོས་ཚེ་དྲྭ་གནས་འདིར་ཡྱོད། 
www.lawhandbook.org.au/search/ombudsmen

ཨྱོ་བྷས་མན་(OMBUDSMAN)ལ་འགྲྱོ་ཚ།ེ
ཁྱེད་ཀི་ཞུ་གཏུགས་རྒྱབ་སའི་ལན་འདྱེབས་དྱེ་ལ་འདྱོད་པ་མ་ཚུམ་ཚེ། ཞུ་གཏུགས་ཏྱེ་ཨྱོ་བྷས་མན་(ombudsman)ལ་ཞུས་པའི་ཐྱོབ་ཐང་ཡྱོད། 
ཨྱོ་བྷས་མན་(ombudsman)གིས་ཁྱེད་ལ་ཞུ་གཏུགས་ཀི་རྱོད་ཉྱོག་རྣམས་རྒྱན་ཤྱོག་ནང་བཀང་བའི་རྱེ་བསྐུལ་ཞུས། ཨྱོ་བྷས་མན་(ombudsman)མཉམ་དུ་འབྱེལ་
བ་བྱེད་སྐབས། གལ་སིད་ཁྱེད་ལ་ཡིད་ཆྱེས་ཡྱོད་བའི་མི་ཞིག་རྱོགས་རམ་ དགྱོས་ཚེ་ཚོར་ཆྱོག དཔྱེར་ན་ནང་མིའམ་ཚོགས་པའི་ལས་རྱོགས་ལ། ཁྱེད་ཀིས་ཚབ་བྱེད་ཆྱོག་
པའི་ཡིག་ཆའི་ཐྱོག མིང་དང་མཚན་རགས་གྱོན་དགྱོས། 
ཁྱེད་ཀི་ཚོགས་པའམ་སྦིན་བདག་ལ་སྐྱོན་འཛུགས་བས་པའི་སྐབས་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕ་བཀྱོད་དགྱོས། ཚེས་གྲངས་དང་དུས་ཚོད། ས་གནས་སྱོགས་ཞིབ་ཚགས་ཞིག་
བཀྱོད་དགྱོས། གལ་སིད་ཁྱེད་ཀི་དཀའ་ངལ་སྱེལ་ཆྱེད་དངུལ་རྣམས། ཕིར་ལྱོག་བྱེད་པ་དང་། དངུལ་ག་ཚོད་རིས་རྒྱབ་དགྱོས་མིན་གི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཚགས་ཞིག་
བཀྱོད་དགྱོས།

ཁྱེད་ཀི་ཞུ་གཏུགས་སྱེལ་ཆྱེད་དུ་མཚམས་རྱེར་མགྱོ་ཉྱོག་པྱོའི་རྒྱུད་རིམ་དང་། དུས་ཡུན་རིང་པྱོར་ཞིག་འགྱོར་སིད་པར་སྱེམས་ལ་བཞག་དགྱོས།

སྐད་བསྒྱུར་དགྱོས་ན།

མངའ་སྱེ་(Victoria་)ཡི་ཨྱོ་བྷས་མན་(ombudsman)འབྱེལ་མཐུད་བྱེད་དགྱོས་ཚེ། སྐད་བསྒྱུར་རིན་མྱེད་ཐྱོག་རག་ཐུབ། ཁྱོང་ཚོའི་དངྱོས་ནས་གྱོ་བསྒྲིག་གམ། ཁྱེད་
ཀི་ཐད་གར་གྱོ་བསྒྲིག་བྱེད་ན་འགྲིག གནས་ཚུལ་རྣམས་ བདྱེན་ཤྱོག་དང་པྱོའི་ནང་དུ་གསལ།
ཁྱེད་ལ་ཁ་པར་རྒྱུད་ནས་སྐད་བསྒྱུར་དགྱོས་ཚེ། ཨང་གྲངས་༡༣༡ ༤༥༠འདིར་ཁ་པར་གཏྱོང་། ཁྱེད་ཀི་ཐུག་འཕད་སྐབས་སྐད་བསྒྱུར་དགྱོས་ཚེ། ཨང་གྲངས་༡༣༠༠ 
༦༥༥ ༠༨༢ འདིར་ཁ་པར་གཏྱོང་།
 
 



བདྱེན་ཤྱོག་དྱེ་དང་མཉམ་དུ་དཔལ་འབྱོལ་ནང་མཉམ་བཞུགས་གྱོང་འཕྱེལ། གནས་སྱོལ་
བུད་མྱེད་མཉམ་ཞིབ་ཀི་ཉིན་ཐྱོ་དང་། སྐབས་བཅྱོལ་ལ་འདྲ་མཉམ། (ནུབ་ཕྱོགས་བུ་མྱེད་
འཕྱོད་རྱེན། ༢༠༡༦) སྙན་ཐྱོ་ཆ་ཚང་དབིན་ཡིག་ནང་དུ་སྡུས་པ་ཞིག་ང་ཚོའི་ལག་ཏུ་ཪག་
སྱོང་། བུད་མྱེད་སྤི་ཚོགས་ (ombudsman)ཞབས་ཞུ་པར་གྱོ་རྱོག་གསལ་པྱོ་ཡྱོང་ཆྱེད། 
བདྱེན་ཤྱོག་གཞན་ཞིག་བཟྱོས་པ་རྱེད། (ombudsman)ཞབས་ཞུ་པའི་དྲྭ་གནས།  
www.whwest.org.au/health-promotion/wellbeing/
economicparticipation

© Women’s Health West 2016 
www.whwest.org.au
ཁ་པར་ཨང་གྲངས།  03 9689 9588   
མྱུར་འཕིན་ཨང་གྲངས།  03 9689 3861   
གྱོག་ཕིན།  info@whwest.org.au   

གནས་ཚུལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་དྱེ་ལས་ལྷག་དགྱོས་ཚ།ེ
གལ་སིད་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་དུ་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཚེ། ཁྲམིས་ཀི་ཐྱོག་ནས་སྤི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་པས། རིན་མྱེད་ཀིས་རྱོགས་རམ་བྱེད་ངྱེས་རྱེད། ཁྲིམས་ཀི་
ཐྱོག་སྤི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་པ་རྣམས་བྱེལ་བ་ཚ་པྱོ་ཡྱོད། སྱོང་ཙང་ཁྱེད་ལ་དུས་ཚོད་མ་སྱེབ་གྱོང་སྒུག་དགྱོས། དུས་ཚོད་ལ་མ་བསྱེབ་གྱོང་། ཁྱེད་ཀི་གནས་ཚུལ་རྣམས་
གང་མང་བསྡུ་རུབ་བྱེད་པ་དང་། འབྱེལ་ཡྱོད་ཡིག་ཆ་རྣམས་འཁྱེར་དགྱོས། གལ་སིད་ཁྱེད་ལ་སྐད་བསྒྱུར་དགྱོས་ཚེ། ཁྲིམས་ཀི་ཐྱོག་སྤི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་པ་ལ། ས་ས་ནས་
འབྱོད་བསྐུལ་ཞུས་དགྱོས།
ཁྱེད་དང་ཁྲིམས་ཀི་ཐྱོག་སྤི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ལས་ཁུངས་ཉྱེ་ཤྱོས་དྲྭ་ལམ་ www.fclc.org.au/ རྒྱུད་དྱེ་ཚོལ་ཐུབ།
བདྱེན་ཤྱོག་འདི་དཔད་ཞིབ་གནང་མཁན་གྱེ་བྷ་ིརིས་ཡལ་མར་ཆྱེས་ཏི། ཇྱོབ་ཝ་ཆྱེས། ཤིས་ཧྤར་བྷུལ་སྱེན། བྷིམ་བྷན་མྱེལ་ཁྲྱོན། ཁྲམིས་ཀི་སྤི་ཚོགས་ལྟྱེ་གནས་ཁང་། 
ཁུངས་འདྲྱེན་ལམ་སྟྱོན་པ། ནུབ་ཕྱོགས་བུ་མྱེད་འཕྱོད་རྱེན། ༢༠༡༦ བདྱེན་ཤྱོག་གཉིས་པ། ཨྱོ་གིང་གཞུང་གི་དངུལ་རིས་རིག་ལམ་དང་། ལས་ཀའི་ཆྱེད་ལས་ཁང་གི་གྱོ་
རྱོག མྱེལ་བྷྱོན་ནུབ་ཕྱོགས་བུ་མྱེད་འཕྱོད་རྱེན།


