
ACT ਲੋਕਪਾਲ (The ACT Ombudsman) ਕਈ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ 
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਨਲਆਂ (ACT Government Directorates) ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ 
ਬਾਰ ੇਨਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਿਾਂ ਨਿੱਚ ਸ਼ਾਨਿਲ ਹਿ:
• Housing ACT
• Access Canberra 
• ACT Corrective Services.
ACT ਲੋਕਪਾਲ (The ACT Ombudsman) ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 
ਅਤੇ ACT ਨਰਪੋਰਟਕਰਿਯੋਗ ਨਿਹਾਰ ਸਕੀਿ (ACT Reportable 
Conduct Scheme) (ਸੰਗਠਿ-ਆਧਾਨਰਤ ਬਾਲ ਸੁਰੱਨਿਆ) ਿਾਲ 
ਸਬੰਨਧਤ ਕਾਰਜ ਿੀ ਹਿ।
ਲੋਕਪਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। 
ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਸਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇ
ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ombudsman.act.gov.au
ਫ਼ੋਨ
02 6276 3773  
(ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 5 ਿਜੇ 
AEST, ਸੋਿਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਿਾਰ)

ਮੂਲ ਲਾਇਨ 
1800 060 789  
ਪਤਾ
ACT Ombudsman 
GPO Box 442  
Canberra ACT 2601

ACT ਲੋਕਪਾਲ (The ACT Ombudsman) ਕਾੱਿਿਿੈਲਥ ਲੋਕਪਾਲ ਿੀ ਹੈ,  
ਨਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਿਾ ਪਲਟੋ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ACT ਸਰਕਾਰ 
ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਲੇ (ACT Government 
Directorate) ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ 
ਕੋਈ ਸਮੱਸਸਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 



ਕਾੱਿਿਿੈਲਥ ਲੋਕਪਾਲ (The Commonwealth Ombudsman) ਕਈ 
ਆਸਟ੍ੇਨਲਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰ ੇਨਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਇਹਿਾਂ ਨਿੱਚ ਸ਼ਾਨਿਲ ਹਿ: 

• Centrelink and Medicare
• the Australian Federal Police 
• the National Disability Insurance Agency. 

ਕਾੱਿਿਿੈਲਥ ਲੋਕਪਾਲ ਤੁਹਾਡ ੇਨਿੱਜੀ ਨਸਹਤ ਬੀਿਾ, ਕੁਝ ਡਾਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ 
ਨਕੱਤਾਿੁਿੀ ਨਸੱਨਿਆ ਅਤੇ ਨਸਿਲਾਈ (VET) ਨਿਨਦਆਰਥੀ ਲੋਿ ਪ੍ੋਗਰਾਿ 
ਅਤੇ VET FEE-HELP ਸਕੀਿ ਨਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸਿੱਨਸਆਿਾਂ ਨਿੱਚ ਿੀ 
ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਪਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਸਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇ
ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ombudsman.gov.au

ਫ਼ੋਨ
1300 362 072  
(ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 5 ਿਜੇ 
AEST, ਸੋਿਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਿਾਰ)

ਿੋਬਾਇਲ ਫੋਿਾਂ ਤੋਂ ਕਾੱਲਾਂ ਕਰਿ ‘ਤੇ 
ਿੋਬਾਇਲ ਦਰਾਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਿ।

ਮੂਲ ਲਾਇਨ 
1800 060 789  

ਪਤਾ
Commonwealth  
Ombudsman 
GPO Box 442  
Canberra ACT 2601

ਲੋਕਪਾਲ ਕਾੱਿਿਿੈਲਥ ACT ਲੋਕਪਾਲ ਿੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਿਾ ਪਲਟੋ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਸਟ੍ੇਸਲਆਈ 
ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਸਆ 
ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹੋ।


