ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫਾਰਮ

www.ibac.vic.gov.au

ਇਹ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਪਰ਼ਿਨ ਪੁੱ ਛਦਾ ਹੈꓲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਸਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਕ ਕੀ ਜਵਾਬੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਸਵੱ ਚ ਸਵਆਪਕ ਮੁੱ ਸਦਆਂ ਅਤੇ ਸਰਰ਼ਿਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਸਵਵਹਾਰ ਦੇ ਖਤਸਰਆਂ ਨੂੂੰ ਖੋਜਣ ਸਵੱ ਚ ਵੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈꓲ ਜੇ ਸਾਨੂੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇꓲ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ
•

IBAC ਸਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸਨੂੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਸਕ

ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਵਕਟੋਰੀਆ ਸਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਏਜੂੰ ਸੀ ਹਾਂ।

•

ਤੁਸੀਂ ਸਕਸ ਸਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਕਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱ ਼ਿਟ ਹੋਵੋꓲ

•

ਆਪਣੇ ਗੁਪਤਤਾ ਸਵਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਕੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝੋꓲ

•

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਏਜੂੰ ਸੀ ਨੂੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋꓲ

•

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੂੰ ਰਰਨ ਤੋਂ

ਪਸਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਲਖਤੀ ਸਸਹਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਅੂੰ ਸਤਕਾ A
ਵੇਖੋ) ꓲ

ਗੁਪਤਤਾ
IBAC ਤੁਹਾਡੀ ਸਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੂੰ ਸਧਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧਤ ਕਨੂੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ

ਪਰਬੂੰਸਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈꓲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ IBAC ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੂੰ
ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਏਜੂੰ ਸੀ ਕੋਲ ਰੇਜਣਾ ਦਾ ਸਨਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ IBAC

ਨੂੂੰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ
ਦੇ ਉਦੇ਼ਿਾਂ ਲਈ ਉਸ ਏਜੂੰ ਸੀ ਨੂੂੰ ਰੇਜੀ ਜਾਏਗੀꓲ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਕ IBAC ਤੁਹਾਡੀ ਸਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੂੰ ਸਕਵੇਂ ਸੂੰ ਰਾਲਦਾ
ਹੈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ www.ibac.vic.gov.au ਦਾ 'ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ'
ਰਾਗ ਪੜਹੋꓲ

ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੂੰ ਸਕਵੇਂ ਰਰਨਾ ਹੈ
• ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਨੀਲੇ ਪੈਿੱਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਸਦਆਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਲਖੋꓲ
• ਹਰ ਪਰ਼ਿਨ ਨੂੂੰ ਸਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜਹੋꓲ
• ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਵਚ ਸਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਸਵੱ ਚ ਸਕਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ
ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋꓲ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਪਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰੋꓲ

ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੂੰ ਇੱ ਥੇ ਰੇਜੋ:
ਡਾਕ ਪਤਾ
ਈ-ਮੇਲ
ਫੈਕਸ

GPO Box 24234 Melbourne Vic 3001
info@ibac.vic.gov.au
(03) 8635 6444

ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੂੰ ਰਰਨ ਸਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਸਾਨੂੂੰ 1300 735 135 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋꓲ

ਬੋਲੇ, ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱ ਥ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ
• TTY ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ 1800 555 677 ਨੂੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਫਰ 1300 735
135 'ਤੇ ਗੱ ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਸਹਣꓲ

ਂ ਸਲਸਨ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ 1800 555 727 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਅਤੇ
• ਸਪੀਕ ਐਡ
ਸਫਰ 1300 735 135 'ਤੇ ਗੱ ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਸਹਣꓲ

• ਇੂੰ ਟਰਨਿੱਟ ਰੀਲੇ ਅ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਰਾ਼ਿਟਰੀ ਸਰਲੇ ਅ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ
ਸਫਰ 1300 735 135 ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰਨꓲ

ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ ਦੁਰਾ਼ਿੀਏ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਫਾਰਮ ਸਾਡੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ www.ibac.vic.gov.au/mylanguage 'ਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱ ਧ
ਰਾ਼ਿਾਵਾਂ ਸਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈꓲ
ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਰਾ਼ਿੀਆ ਸੇਵਾ (TIS) ਕੋਲ 120 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਰਾ਼ਿਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਰਾ਼ਿਾਵਾਂ ਸਵੱ ਚ
ਦੁਰਾ਼ਿੀਏ ਹਨꓲ
ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ:
• IBAC ਨੂੂੰ 1300 735 135 'ਤੇ, ਜਾਂ
• TIS ਨੂੂੰ ਸਸੱ ਧੇ 131 450 'ਤੇꓲ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ 'ਸਰਰ਼ਿਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਸਵਵਹਾਰ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ
਼ਿੀਟ’ ਪੜਹੋ ਜੋ www.ibac.vic.gov.au 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈꓲ

ਰਾਗ ਏ - ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵੇ
1. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੂੰ ਮਨਾਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ?

7. ਸਲੂੰਗ

ਤੁਸੀਂ ਗੁੂੰ ਮਨਾਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋꓲ ਇਸ ਸਵੱ ਚ IBAC ਤੋਂ ਅਸਗਆਤ ਰਸਹਣਾ

☐ ਔਰਤ

਼ਿਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ

☐ ਆਦਮੀ
☐ ਸਵੈ-ਵਰਣਨ (ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱ ਸੋ):

ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈꓲ

☐ ਹਾਂ Q15 ‘ਤੇ ਜਾਓ ☐ ਨਹੀਂ Q2 ‘ਤੇ ਜਾਓ
☐ ਦੱ ਸਣਾ ਪਸੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ

2. ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ
ਸਦੱ ਤਾ ਸਗਆ ਨਾਮ

8. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਦਵਾਸੀ ਜਾਂ ਟੋਰਸ ਸਟਰੇਟ ਆਈਲੈਂ ਡਰ ਹੋ?
☐ ਨਹੀਂ

ਸਵਚਕਾਰਲਾ ਨਾਮ

☐ ਹਾਂ, ਆਸਦਵਾਸੀ
ਪਸਰਵਾਰਕ ਨਾਮ (ਉਪਨਾਮ)

☐ ਹਾਂ, ਟੋਰਸ ਸਟਰੇਟ ਆਈਲੈਂ ਡਰ
☐ ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਆਸਦਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੋਰਸ ਸਟਰੇਟ ਆਈਲੈਂ ਡਰ

3. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ IBAC ਨੂੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ?
☐ ਹਾਂ

☐ ਨਹੀਂ

9. ਸੂੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ

ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣਾ IBAC ਹਵਾਲਾ ਨੂੰਬਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ
Q29 ‘ਤੇ ਜਾਓ

☐ ਨਹੀਂ

5. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸਵੱ ਚ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾ਼ਿਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ?
☐ ਹਾਂ

ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਕੋਈ ਇੱ ਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋꓲ

ਈਮੇਲ ਪਤਾ

4. ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਹੈ?
☐ ਹਾਂ

☐ ਦੱ ਸਣਾ ਪਸੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ

☐ ਨਹੀਂ

ਜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹੀ ਰਾ਼ਿਾ ਕੀ ਹੈ?

ਫ਼ੋਨ ਨੂੰਬਰ

ਸਚੱ ਠੀ-ਪੱ ਤਰ ਲਈ ਪਤਾ
ਯੂਸਨਟ / ਮਕਾਨ ਨੂੰਬਰ ਅਤੇ
ਗਲੀ ਦਾ ਨਾਮ
(or PO Box, RMB, RRB)
ਕਸਬਾ / ਉਪਨਗਰ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੂੰ IBAC ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਸੇ ਦੁਰਾ਼ਿੀਏ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੈ?

☐ ਹਾਂ

ਪੋਸਟਕੋਡ

☐ ਨਹੀਂ

ਰਾਜ

6. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਸਕਸੇ ਸੂੰ ਚਾਰ ਯੂੰ ਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?
☐ ਹਾਂ

☐ ਨਹੀਂ

ਜੇ ਹਾਂ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਯੂੰ ਤਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ:

-

ਦੇ਼ਿ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ?
☐ ਈਮੇਲ

☐ ਫੋਨ

☐ ਡਾਕ
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ਰਾਗ ਬੀ - ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
10. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਸਵਅਕਤੀ ਵੱ ਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਸਕ,
ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਸਕ ਉਸ ਸਵਅਕਤੀ ਨੂੂੰ
ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਕੂੰ ਮ
ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਸਦੱ ਤਾ ਹੈꓲ
☐ ਹਾਂ Q11 'ਤੇ ਜਾਓ

☐ ਨਹੀਂ, Q15 ਤੇ ਜਾਓ

11. ਕੀ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿੱ ਲੋਂ ਇਹ ਵ਼ਿਕਾਇਤ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨਹਾਂ
ਦੀ ਸਲਖਤੀ ਸਸਹਮਤੀ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। IBAC ਸਸਹਮਤੀ ਦੀਆਂ ਼ਿਰਤਾਂ ਬਾਰੇ
ਸਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੇਗਾꓲ
☐ ਹਾਂ

ਦੇ਼ਿ

13. ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਹੈ?
☐ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸਰਪਰਸਤ
☐ ਪਸਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਸਸਹਯੋਗੀ
☐ ਰਸਮੀ ਐਡਵੋਕੇਟ (ਰਾਵ ਵਕੀਲ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਆਸਦ)
☐ ਸਸਹਕਰਮੀ
☐ ਹੋਰ (ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱ ਸੋ):
14. ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱ ਸੋ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਸਵਅਕਤੀ
ਲਈ ਸਕਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋꓲ

☐ ਨਹੀਂ

12. ਜੇ 10ਵੇਂ ਅਤੇ 11ਵੇਂ ਪਰ਼ਿਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ 'ਹਾਂ' ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ
ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ ਸਜਸ ਵਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋꓲ
ਸਦੱ ਤਾ ਸਗਆ ਨਾਮ

ਸਵਚਕਾਰਲਾ ਨਾਮ

ਪਸਰਵਾਰਕ ਨਾਮ (ਉਪਨਾਮ)

ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਕੋਈ ਇੱ ਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋꓲ
ਈਮੇਲ ਪਤਾ

ਫ਼ੋਨ ਨੂੰਬਰ

ਸਚੱ ਠੀ-ਪੱ ਤਰ ਲਈ ਪਤਾ
ਯੂਸਨਟ / ਮਕਾਨ ਨੂੰਬਰ ਅਤੇ ਗਲੀ
ਦਾ ਨਾਮ(or PO Box, RMB, RRB)
ਕਸਬਾ / ਉਪਨਗਰ
ਪੋਸਟਕੋਡ
ਰਾਜ
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15. ਤੁਸੀਂ ਸਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸੂੰ ਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
☐ ਸਵਕਟੋਰੀਆ ਪੁਸਲਸ (ਪਰਟ
ੋ ੈਕਸਟਵ ਸਰਸਵਸ ਅਸਧਕਾਰੀ, ਪੁਸਲਸ ਅਸਧਕਾਰੀ, ਸਹਰਾਸਤ ਅਸਧਕਾਰੀ, ਰਰਤੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ)
☐ ਸੂੰ ਸਦ ਮੈਂਬਰ
☐ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਰਾਗ / ਏਜੂੰ ਸੀ
☐ ਜੱ ਜ ਜਾਂ ਮੈਸਜਸਟਰੇਟ
☐ ਕੌਂ ਸਲ
☐ ਪਬਸਲਕ ਹਸਪਤਾਲ
☐ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ
☐ ਕੋਈ ਹੋਰ (ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱ ਸੋ):

16. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪਸਹਲਾਂ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਏਜੂੰ ਸੀ ਨੂੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ?
☐ ਹਾਂ Q17 'ਤੇ ਜਾਓ

☐ ਨਹੀਂ, Q 18' ਤੇ ਜਾਓ

17. ਤੁਸੀਂ ਸਕਸ ਏਜੂੰ ਸੀ ਨੂੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਸਨਕਸਲਆ ਸੀ?
ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੂੰ ਖੇਪ ਸਵਚ ਦੱ ਸੋ ਅਤੇ ਸਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਬੂੰ ਸਧਤ ਪੱ ਤਰ-ਸਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜꓲੋ

Page 4 of 12

18. ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਦਓꓲ
ਸਵਸਥਾਰ ਸਵੱ ਚ ਸਰਰ਼ਿਟ ਸਵਵਹਾਰ ਜਾਂ ਪੁਸਲਸ ਦੁਰਸਵਵਹਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਸਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰ ਨਦੇ ਹੋ ਸਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਵੱ ਚ ਼ਿਾਮਲ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਜੇ
ਪਤਾ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦ,ੇ ਅਤੇ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਲਖੋꓲ
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19. ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੂੰ ਦਾਜ਼ਨ ਸਲਖੋ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜਨਵਰੀ 2013 ꓲ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਵਾਰ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੂੰ ਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਸਬਕ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓꓲ

20. ਕੀ ਉਹ ਵਤੀਰਾ ਸਜਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ 12 ਮਹੀਸਨਆਂ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਵਾਪਸਰਆ ਸੀ?
☐ ਹਾਂ Q21 'ਤੇ ਜਾਓ

☐ ਨਹੀਂ Q 22' ਤੇ ਜਾਓ

21. ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱ ਸੋ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੂੰ IBAC ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਸਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਕ IBAC ਨੂੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਸਵਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨꓲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਮਹੀਸਨਆਂ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਵਆਸਖਆ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਸਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ꓲ

22. ਇਹ ਸਵਵਹਾਰ ਸਕੱ ਥੇ ਵਾਪਸਰਆ ਸੀ?
ਉਪਨਗਰ/ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਜਾਂ ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਨਸ਼ਾਨੀ ਸਮੇਤ ਥਾਂ(ਵਾਂ) ਦੱ ਸੋ
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ: ਵੈਸਟ ਸਸਮੱ ਥਟਾਊਨ ਪੁਸਲਸ ਸਟੇ਼ਿਨ, 49 ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ, ਸਸਮੱ ਥਟਾਊਨ ꓲ
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23. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ?
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: ਖਾਸਤਆਂ ਦੇ ਨੂੰਬਰ, ਬੈਜ ਨੂੰਬਰ, ਕਾਰ ਦਾ ਨੂੰਬਰ, ਆਸਦ ꓲ

24. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਈਮੇਲ, ਫੋਟਆ
ੋ ,ਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ?
☐ ਹਾਂ

☐ ਨਹੀਂ

ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਕਲਾਂ ਨੱਥੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ (ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਸਦਓ) ꓲ ਜਾਂ ਸਫਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ IBAC ਇਨਹਾਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈꓲ
25. ਸਜਸ ਸਵਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਦਾ ਕੀ ਪਰਰਾਵ ਹੋਇਆ?
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ: ਸੱ ਟ, ਸਵੱ ਤੀ, ਸਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪੇ਼ਿੇਵਰ ਨੁਕਸਾਨꓲ
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26. ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਸਵਵਹਾਰ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ?
☐ ਹਾਂ

☐ ਨਹੀਂ

ਗਵਾਹ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਸਕਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱ ਸੋ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਦੇਸਖਆ ਹੈꓲ

27. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਸਧਤ ਆਪਣੀ ਸਨਿੱਜੀ ਸਸਥਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੂੰ ਕੁਝ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ?
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ: ਬਦਲੇ , ਧੱ ਕੇ਼ਿਾਹੀ ਜਾਂ ਸਵਤਕਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਚੂੰ ਤਾਵਾਂꓲ
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28. ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਸਕਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਦੀ ਰਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਕ IBAC ਗੂੰ ਰੀਰ ਸਕਸਮ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਰ਼ਿਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੁਸਲਸ ਦੁਰਸਵਵਹਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈꓲ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ
ਸਵਚਾਰ ਜਾਂ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਸਨਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਸਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂꓲ

29. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ IBAC ਨੂੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਸਵੱ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਼ਿਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਼ਿਾਮਲ ਕਰੋꓲ
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ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ
IBAC ਸਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਗੁਪਤਤਾ ਕਾਨੂੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਠੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਰਬੂੰਸਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
IBAC ਦੀ Personal Health and Sensitive Information Statement (ਸਨਿੱਜੀ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਸੂੰ ਵੇਦਨ਼ਿੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬਆਨ) ਸਾਡੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ
www.ibac.vic.gov.au'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਸਦੂੰ ਦੀ ਹੈ ਸਕ IBAC ਸਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੂੰ ਸਕਵੇਂ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਬੂੰਸਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। IBAC ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਸਵੱ ਚ ਬਾਹਰੀ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਧਕਾਰਤ
ਹੈ।
IBAC ਨੂੂੰ ਗਲਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਗੁੂੰ ਮਰਾਹਕੁੂੰ ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਇੱ ਕ ਜੁਰਮ ਹੈ। IBAC ਨੂੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੂੰ ਮਰਾਹਕੁੂੰ ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਪਰਾਸਧਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
IBAC ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੂੰ ਗੁੂੰ ਮਨਾਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਪਸੀ ਸਲਾਹ (ਫੀਡਬੈਕ) ਨਹੀਂ ਸਮਲੇ ਗੀ।

ਘੋ਼ਿਣਾ
☐ ਮੇਰੀ ਸਰਬੋਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਵਚ ਸਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ।
☐ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ / ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਸਕ ਇਸ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਏਜੂੰ ਸੀ ਜਾਂ ਸੂੰ ਸਥਾ ਨੂੂੰ ਸਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
☐ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ Appendix A (ਅੂੰ ਸਤਕਾ ਏ) ਨੂੂੰ ਰਸਰਆ ਸਗਆ ਹੈ।

ਨਾਮ
ਤਾਰੀਖ਼

Level 1, North Tower
459 Collins Street
Melbourne VIC 3000
GPO Box 24234
Melbourne VIC 3001
T 1300 735 135
F (03) 8635 6444

IBAC ਸਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਰ਼ਿਟਾਚਾਰ ਸਵਰੋਧੀ ਏਜੂੰ ਸੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਰ਼ਿਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੁਸਲਸ
ਦੁਰਸਵਵਹਾਰ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:
•

ਗੂੰ ਰੀਰ ਸਰਰ਼ਿਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੁਸਲਸ ਦੁਰਸਵਵਹਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ

•

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ, ਪੁਸਲਸ ਅਤੇ ਰਾਈਚਾਰੇ ਨੂੂੰ ਖਤਸਰਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ

•

ਸਰਰ਼ਿਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੁਸਲਸ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਪਰਰਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸਜੂੰ ਨਹਾਂ ਤਰੀਸਕਆਂ ਨਾਲ ਇਸਨੂੂੰ ਰੋਸਕਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ।

ਸਰਰ਼ਿਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਦੁਰਸਵਵਹਾਰ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, 1300 735 135 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ www.ibac.vic.gov.au'ਤੇ ਜਾਓ।

ਇਹ ਫਾਰਮ 20 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਰਾ਼ਿਾਵਾਂ ਸਵਚ www.ibac.vic.gov.au/mylanguage'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੀ
ਰਾ਼ਿਾ ਸਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਚਾਰ ਕਰਨ ਸਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ
ਦੁਰਾ਼ਿੀਆ ਸੇਵਾ ਨੂੂੰ 13 14 50 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

www.ibac.vic.gov.au
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ਅੂੰ ਸਤਕਾ ਏ - ਅਥਾਰਟੀ ਟੂ ਐਕਟ (ਮੇਰੇ ਵੱ ਲੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ)
ਇਸ ਰਾਗ ਨੂੂੰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਰਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਹਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਦੇ ਥਾਂਵੇਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋꓲ
ਮੈਂ,
(ਨਾਮ)
ਦਾ
(ਪਤਾ)
ਇੱ ਥੇ ਇਹ ਅਸਧਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
(ਨਾਮ - ਸਵਅਕਤੀਗਤ / ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਪਰਤੀਸਨਧੀ / ਸੂੰ ਗਠਨ)
ਦਾ
(ਪਤਾ)
ਨੂੂੰ ਖੁਦਮੁਖਸਤਆਰ ਸਵਆਪਕ-ਅਧਾਰਤ ਸਰਰ਼ਿਟਾਚਾਰ-ਰੋਕੂ ਕਸਮ਼ਿਨ (ਆਈ.ਬੀ.ਏ.ਸੀ.) ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਸਵਚ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ।
ਇਸ ਅਸਧਕਾਰ ਸਵੱ ਚ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ:
•

ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨਾ;

•

ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਸਧਤ ਸਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ

•

ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਲਖਤੀ ਰੂਪ ਸਵੱ ਚ IBAC ਨਾਲ ਪੱ ਤਰ-ਸਵਹਾਰ ਜਾਂ ਸੂੰ ਚਾਰ ਕਰਨਾ।

ਮੇਰੇ ਵੱ ਲੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ (ਅਥਾਰਟੀ ਟੂ ਐਕਟ) ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੱ ਕ ਹੀ ਸੀਸਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੂੰ IBAC ਦੁਆਰਾ ਸਵਚਾਸਰਆ ਜਾਂ
ਜਾਂਸਚਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ ਤਦ ਤੱ ਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਜਾਂ ਸਫਰ ਇਸਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ / ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਸਕ
ਅਥਾਰਟੀ ਟੂ ਐਕਟ ਨੂੂੰ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ IBAC ਨੂੂੰ ਸਲਖਤੀ ਰੂਪ ਸਵਚ ਸੂਸਚਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਸਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਸਵਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਾਮ
ਤਾਰੀਖ਼

ਦਸਤਖਤ

(ਦਸਤਖਤ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਹਨ)

ਗੁਪਤਤਾ ਸਬਆਨ
ਹਰੇਕ ਐਕਟ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰਲੇ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਸਸਧਾਂਤਾਂ ਸਮੇਤ, Privacy and Data Protection Act 2014 (ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪਰੋਟੈਕ਼ਿਨ ਐਕਟ 2014) ਅਤੇ
Health Records Act 2001 (ਹੈਲਥ ਸਰਕਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ 2001) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, IBAC ਸਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਅਣਅਸਧਕਾਰਤ ਖੁਲਾਸੇ
ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ। IBAC ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.ibac.vic.gov.au ਦੇਖੋ।

ਕੇਵਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ
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ਫਾਈਲ ਨੂੰਬਰ
ਦੁਆਰਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸਗਆ
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