دریDari /

ما می خواهیم از هر کسی که از خدمات ما
استفاده می کند بشنویم.
آنالین در www.dhs.sa.gov.au

فورم ضمیمه شده را پر کرده و به نظردهی
مراجعین ( DHSوزارت خدمات انسانی) برگردانید

(08) 8413 9072

خدمات صحی و جامعه
کمیشرن شکایات

DHS Client Feedback
GPO Box 292 Adelaide SA 5001
تلفون (08) 8413 9072

1800 232 007

فکس (08) 8413 8143

نظردهی مراجعین

هماهنگ کنندۀ نظرات )(Feedback Coordinator

(08) 8226 8666

خدمات رله ملی )(National Relay Services
 /TTYتماس های صوتی 133 677
بگو و بشنو 1300 555 727

به ما بگویید چه
فکر می کنید

اگر از جواب ما راضی نیستید ،می توانید با این
مراجع تماس بگیرید:

دهات اسرتالیای جنوبی (تلفون ثابت)

PO Box 199, Rundle Mall
Adelaide SA 5000
www.hcscc.sa.gov.au

دادرس اسرتالیای جنوبی

)(Ombudsman SA

ایمیل
DHS.ClientFeedbackandComplaints@sa.gov.au

1800 182 150

از یکی از دفاترما بازدید کنید

PO Box 3651, Rundle Mall
Adelaide SA 5000

به نظرات من چه اتفاق خواهد افتاد؟

ombudsman@ombudsman.sa.gov.au

ما تمجید شما را با فرد یا ساحه مربوط به اشرتاک
خواهیم گذاشت.
ما به شکایت شما به رسعت توجه می کنیم و
سعی خواهیم کرد راه حلی برای آن پیدا کنیم .ما
به شما خواهیم گفت که با شکایت شما چه اتفاق
خواهد افتاد.

ما فرد مناسب را خواهیم یافت که پیشنهاد شما را
بررسی کند .ما به شما خواهیم گفت که با نظر شما
چه اتفاق خواهد افتاد.

www.ombudsman.sa.gov.au

برای کسب معلومات بیشرت با شماره های ذیل
تماس بگیرید:
معلومات عمومی (08) 8413 9050

تلفون خاص تخفیف )1800 307 758 (Concessions
معلولیت 1300 786 117

آزمایش غربالگری 1300 321 592
عدالت جوانان 1300 021 829
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نامه

ایمیل

ما از نظرات شما فقط در بهرت سازی
خدمات خود استفاده می کنیم.

آنچه شما بما می گویید خصوصی است.

ما معلومات شخصی را مطابق با
دستورالعمل اصول حفظ حریم خصوصی
جمع آوری ،مدیریت ،استفاده و فاش می
کنیم.





تلفون

با این وسیله با من تماس بگیرید
(مربع را نشانی کنید)


 معلولیت
 مسکن
 اسکرین کردن
 عدالت جوانان
 دیگر (مشخص کنید)

تخفیف ()Concessions

در مورد این خدمات نظر می دهم
(مربع را نشانی کنید)


 اقارب یکی از مراجعین  DHSهستم
 دیگر (مشخص کنید)

از مراجعین  DHSهستم

من (یک مربع را نشانی کنید)

تمجید



شکایت



چه می خواهید که اتفاق بیفتد؟

چه می خواهید بما بگویید؟

							
تلفون:

				
ایمیل:

											
آدرس:

							
نام:

نام خانوادگی:
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پیشنهاد

تاریخ:

پست کود:



