کیا آپ کو  ACTکی کسی
سرکاری ڈائریکٹوریٹ یا ایجنسی
کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ آپ ہم
سے بات کر سکتے ہیں۔
 ACTمحتسب  ACTکی بہت سی سرکاری ڈائریکٹوریٹس اور ایجنسیوں
کے متعلق شکایات کی تحقیقات کر سکتا ہے ،جن میں شامل ہیں:
•
•
•

Housing ACT
Access Canberra
ACT Corrective Services

 ACTمحتسب آزادیء معلومات اور  ACTرپورٹیبل کنڈکٹ اسکیم
(اداروں کی بنیاد پر بچوں کا تحفظ) سے متعلق امور بھی انجام دیتا ہے۔
محتسب سے مفت میں رابطہ کیا جاسکتا ہے۔
ہم روزانہ مسائل حل کرنے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔

ہم سے رابطہ کیجئے
ویب سائٹ
ombudsman.act.gov.au
فون
02 6276 3773
( AESTکے مطابق صبح  9سے
شام  5بجے تک ،پیر تا جمعہ)

قدیم باشندوں کے لئے مخصوص
الئن
1800 060 789
پتہ
ACT Ombudsman
GPO Box 442
Canberra ACT 2601

 ACTمحتسب کامن ویلتھ محتسب بھی ہے۔ مزید تفصیالت پشت پر مالحظہ کیجئے۔

کیا آپ کو آسٹریلیا کی کسی
سرکاری ایجنسی کے ساتھ
کوئی مسئلہ ہے؟ آپ ہم
سے بات کر سکتے ہیں۔
کامن ویلتھ محتسب آسٹریلیا کی بہت سی سرکاری ایجنسیوں کے متعلق
شکایات کی تحقیقات کر سکتا ہے ،جن میں شامل ہیں:
•
•
•

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

کامن ویلتھ محتسب آپ کے وہ مسائل حل کرنے میں بھی مدد کر سکتا
ہے جو پرائیویٹ ھیلتھ انشورنس ،بعض پوسٹل سروسز اور ووکیشنل
ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ( )VETقرض برائے طلبہ پروگرام اور
 VET FEE-HELPسکیم سے متعلق ہوں۔
محتسب سے مفت میں رابطہ کیا جاسکتا ہے۔
ہم روزانہ مسائل حل کرنے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔

ہم سے رابطہ کیجئے
ویب سائٹ
ombudsman.gov.au
فون
1300 362 072
( AESTکے مطابق صبح  9سے
شام  5بجے تک ،پیر تا جمعہ)
موبائل فون سے کی جانے والی
کالز پر موبائل ریٹ الگو ہوتے
ہیں۔

قدیم باشندوں کے لئے مخصوص
الئن
1800 060 789
پتہ
Commonwealth
Ombudsman
GPO Box 442
Canberra ACT 2601

کامن ویلتھ محتسب ACTمحتسب بھی ہے۔ مزید تفصیالت پشت پر مالحظہ کیجئے۔

