ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਾਂ ਨਾਲ ਤੁ ਸੀ ਸੰਪਰਕ ਜ ਿੱਚ ਰਜਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਜ ਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜਦਹਾਤੀ ਜ ਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਫੋਨ ਦੁ ਆਰਾ
ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਾਰ, ਸ ੇਰੇ 8 ਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਿੇ ਤਕ ਆਸਟਰ ੇਲੀਆ ਜ ਿੱਚੋਂ ਜਕਤੋਂ ੀ 136 186 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਕੀਮਤ ਿੱਖ ਿੱਖ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ – ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਿਨਤਕ ਫੋਨ ਦੀ ਾਧੂ ਕੀਮਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਰਲੇ ਅ ਸੇ ਾ

ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਿਾਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਿਾਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜ ਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂ ੰ 133 677 ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਰਲੇ ਅ ਸੇ ਾ ਰਾਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਿਾਾਂ
www.relayservice.gov.au ਉਪਰ ਿਾਓ
VicEmergency ਹੋਟਲਾਈਨ: 1800 226 226
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਜ ਿੱਚਬੋਰਡ: 03 9208 3333
ਯੋਿਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪਰਸ਼ਨ, ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 1300 366 356 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ (ਸਥਾਨਕ ਕਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ)।

ਡਾਕ ਦੁ ਆਰਾ
PO Box 500
East Melbourne VIC 8002

Property and land titles ਡਾਕ ਪਤਾ:
GPO Box 527
Melbourne VIC 3001

ਅਨੁ ਾਦ ਅਤੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇ ਾ
ਅਨੁ ਾਦ ਅਤੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਅਨੁ ਾਦ ਅਤੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇ ਾ (TIS National) ਇਿੱਕ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇ ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿੋ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ:
•

ਉਹਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਿੋ ਆਪਣੇ ਰੋਿਾਨਾ ਿੀ ਨ ਜ ਿੱਚ ਅੰਗ੍ਰੇਿੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ

•

ਉਹਨਾਾਂ ਏਿੰਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ੈਰ-ਅੰਗ੍ਰੇਿੀ ਬੋਲਣ ਾਲੇ ਗ੍ਾਹਕਾਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ

TIS ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੂ ੰ 131 450 (ਆਸਟਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਿਾਾਂ www.tisnational.gov.au ਉਪਰ ਿਾਓ
ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ
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ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ
ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਾਲੀ ਇਿੱਕ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਿ ਾਬਦੇਹ ਸੇ ਾ ਅਦਾਇਗ੍ੀ ਜ ਚ
ਿੱ ਯੋਗ੍ਦਾਨ ਜਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਾਹਕਾਾਂ
ਲਈ ਜਬਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀ ਹਰ ਇਿੱਕ ਨੂ ੰ ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਿੋ ਜ ਭਾਗ੍ ਦੁ ਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਫੈਸਲੇ , ਕੰਮ ਿਾਾਂ ਸੇ ਾ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਇਿੱਕ
ਆਮ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਾਲੇ ਜ ਭਾਗ੍ ਦੇ ਉਜਚਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ
ਿਲਦੀ ਹਿੱਲ ਹੋਣ ਜ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਸਮਾਂ
ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਰਿ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ:
•

DELWP ਅਜਧਕਾਰਤ ਅਫਸਰ ਦੁ ਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਸੇ ਾ ਦਾ ਜਮਆਰ

•

ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ੁਪਤਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

•

DELWP ਦੁ ਆਰਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰਿੱਖੀ ਗ੍ਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂ ੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ

•

ਸੁਰਿੱਜਖਅਤ ਖੁਲਾਸਾ ਐਕਟ 2012 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ੰਭੀਰ ਅਨੁ ਜਚਤ ਸਲੂ ਕ

•

ਜ ਭਾਗ੍ ਿਾਾਂ ਇਸਦੇ ਅਫਸਰਾਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਿਾਾਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ।

ਇਸ ਪਰਜਕਜਰਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੇਠ ਜਲਖੇ ਨੂ ੰ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮੰਜਨਆ ਿਾ ੇਗ੍ਾ:
•

ਇਿੱਕ ਸੇ ਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ

•

ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ

•

ਕਾਨੂ ੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਿੱਕ ਸਮੀਜਖਆ ਿਾਾਂ ਅਪੀਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ (ਜਿਿੱਥੇ ਇਿੱਕ ਰਸਮੀ ਸਮੀਜਖਆ ਪਰਜਕਜਰਆ ਪਜਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਿੂਦ ਹੋ ੇ ਇਸਦਾ
ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼ਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਿੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ
•

ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ DELWP ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇ ਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

•

ਜ ਭਾਗ੍ ਿਾਾਂ ਇਸਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੰਮ ਿਾਾਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ

ਫੋਨ ਦੁ ਆਰਾ 136 186 ਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਾਹਕ ਸੇ ਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। TTY 1800 122 969 ਿਾਾਂ ਤੇ
customer.service@delwp.vic.gov.au ਈ ਮੇਲ ਕਰੋ

