શ ંુ તમને કોઈ એસીટી સરકારી

નિયામક કચેરી (ACT

Government Directorate)
અથવા એજન્સી વિશે કોઈ સમસ્યા છે ?
તમે અમારી સાથે વાત કરી શકો છો.

એસીટી (ACT) લોકપાલ અનેક એસીટી સરકારી નિયામક કચેરી (ACT

Government Directorate) અને એજન્સીઓ વિશેની ફરિયાદોની તપાસ

કરી શકે છે , જેમાં નીચે મુજબનો સમાવેશ થાય છે :
•

Housing ACT

•

Access Canberra

•

ACT Corrective Services.

એસીટી (ACT) લોકપાલ પાસે માહિતીની સ્વતંત્રતા અને એસીટી (ACT)

અહેવાલ આચાર યોજના (સંસ્થા-આધારિત બાળ સંરક્ષણ) સંબધિ
ં ત કાર્યો
પણ છે .

લોકપાલનો સંપર્ક કરવો ફ્રી છે .
દરરોજ, અમે લોકોને સમસ્યાઓ ઉકેલવામાં મદદ કરીએ છીએ.

અમારો સંપર્ક કરો
વેબસાઇટ

ઓસ્ટ્રે લિયાના મ ૂળ નિવાસી માટે ની

ફોન

1800 060 789

(સોમવારથી શુક્રવાર ,સવારે 9 થી

ACT Ombudsman

ombudsman.act.gov.au
02 6276 3773
સાંજે 5 વાગ્યા સુધી (ઑસ્ટ્રે લિયન

પ ૂર્વીય દિવસનો સમય) (AEST))

લાઇન

સરનામું

GPO Box 442
Canberra ACT 2601

એસીટી (ACT) લોકપાલ એ Commonwealth Ombudsman ના લોકપાલ પણ છે ,
કૃપા કરીને વધુ માહિતી માટે પાછળ જુ ઓ.

શ ંુ તમને ઑસ્ટ્રે લિયન

સરકારની એજન્સી સાથે કોઈ

સમસ્યા છે ? તમે અમારી સાથે
વાત કરી શકો છો.

Commonwealth Ombudsman અનેક ઑસ્ટ્રે લિયન સરકારની એજન્સી
વિશેની ફરિયાદોની તપાસ કરી શકે છે , જેમાં નીચે મુજબનો સમાવેશ થાય
છે :
•
•
•

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

Commonwealth Ombudsman તમારા ખાનગી સ્વાસ્થ્ય વીમા, અમુક
ટપાલ સેવાઓ અને વ્યાવસાયિક શિક્ષણ અને તાલીમ (વી.ઇ.ટી.) વિદ્યાર્થી
લોન કાર્યક્રમ અને વી.ઇ.ટી. ફી-મદદ યોજના સાથે તમને સમસ્યાઓ હોય
તો તેમાં પણ મદદ કરી શકે છે .
લોકપાલનો સંપર્ક કરવો ફ્રી છે .
દરરોજ, અમે લોકોને સમસ્યાઓ ઉકેલવામાં મદદ કરીએ છીએ.

અમારો સંપર્ક કરો
વેબસાઇટ
ombudsman.gov.au
ફોન
1300 362 072
(સોમવારથી શુક્રવાર ,સવારે 9 થી
સાંજે 5 વાગ્યા સુધી (ઑસ્ટ્રે લિયન
પ ૂર્વીય દિવસનો સમય) (AEST))

ઓસ્ટ્રે લિયાના મ ૂળ નિવાસી માટે ની
લાઇન
1800 060 789
સરનામું
Commonwealth Ombudsman
GPO Box 442
Canberra ACT 2601

મોબાઈલ ફોન દ્વારા કરવામાં
આવેલ કોલ્સ પર મોબાઈલ ફોનના
દર મુજબ ચાર્જ કરવામાં આવે છે .
Commonwealth Ombudsman એ એસીટી (ACT) ના પણ લોકપાલ પણ છે , કૃપા
કરીને વધુ માહિતી માટે પાછળ જુ ઓ.

