ਭ੍ਰਿ ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦੁ ਰਾਚਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਣੀ
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ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱ ਖੀ ਭ੍ਰਿ ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁ ੰ ਦਾ ਵੇ ਖਿਆ ਹੈ ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਈ ਸ਼ੱ ਕ ਹੈ ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ
ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇ ਤਰ ਵਿੱ ਚ ਭ੍ਰਿ ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋ ਂ ਕੀਤਾ ਦੁਰਾਚਾਰ
ਕਿਵੇ ਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਟੋ ਰੀਆਈ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਤੌ ਰ
‘ਤੇ , ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਭ੍ਰਿ ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋ ਕਣ ਲਈ ਬਹੁ ਮੁੱਲੇ ਸਬਕ ਸਿੱ ਖਣ
ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਤੁਸੀਂ IBAC ਨੂੰ ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ?

2 ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱ ਚ ਦੁਰਾਚਾਰ

1 ਕਿ
 ਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇ ਤਰ ਦੀ ਸੰ ਸਥਾ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਲੋ ਂ ਕੀਤਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱ ਚ ਦੁਰਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ
ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇ ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਲੋ ਂ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੈ ਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਵੇ
ਜਾਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਹੱ ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੈ ਤਿਕ ਜਾਂ
ਪੇ ਸ਼ੇਵਰ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰ ਦਾ ਹੋ ਵੇ।

ਗਿਆ ਭ੍ਰਿ ਸ਼ਟਾਚਾਰ
ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਧੋ ਖਾਧੜੀ ਕਰਨਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਣੀ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇ ਣ ਦੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ,
ਦੋ ਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਠੇ ਕੇ ਦੇ ਣੇ , ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ-ਪ੍ ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ
ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਤੁਸੀਂ ਹੇ ਠਾਂ ਬਾਰੇ IBAC ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ :
• ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ (ਵਿਭਾਗਾਂ, ਏਜੰ ਸੀਆਂ , ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ,
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟਿਆਂ ਅਤੇ ‘TAFEs ਤੇ )
• ਵਿਕਟੋ ਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਭਰਤੀ ਹੋ ਰ ਲੋ ਕ, ਪ੍ਰੋ ਟੇਕਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼
ਅਫਸਰ (PSOs), ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
• ਕੌ ਸਂ ਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌ ਸਂ ਲਰਾਂ ਬਾਰੇ

3 ਵਿ
 ਕਟੋ ਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (Victoria Police) ਵਲੋ ਂ

ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੁਰਾਚਾਰ
IBAC ਵਿਕਟੋ ਰੀਆ ਪੁਲਿਸ (Victoria Police) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋ ਂ ਕੀਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ

ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਇਨ੍ ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸਹੁ ੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ,
ਭਰਤੀ ਹੋ ਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, PSOs, ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ
ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱ ਗਰੀ ਫੈ ਲਾਉਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱ ਡੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਲਾੱਗ ਬੁਕ/ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱ ਚ
ਝੂਠੀਆਂ ਏਨਟ੍ ਰੀਜ਼ ਚੜਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲੋ ੜ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਪੁਲਿਸ ਵਲੋ ਂ ਕੀਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਕਟੋ ਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੇ ਸ਼ਾਵਰ ਮਿਆਰ ਕਮਾਨ
(Victoria Police’s Professional Standards Command) ਨੂੰ
1300 363 101 ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ
• ਜੱ ਜਾਂ, ਮਜਿਸਟ੍ਰੇ ਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮੈ ਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋ ਰਟ ਉਸ ਏਜੰ ਸੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰ ਟਰੈ ਸਟ ਡਿਸਕਲੋ ਜ਼ਰ
ਕੋ ਆਰਡੀਨੇ ਟਰ (ਜਨਹਿੱ ਤ ਖੁਲਾਸਾ ਕੋ ਆਰਡੀਨੇ ਟਰ) ਦੁਆਰਾ, ਸਿੱ ਧੇ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਖੇ ਤਰ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਕੋ ਈ ਅਜਿਹਾ
ਵਿਅਕਤੀ ਮੌ ਜੂਦ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਮੈ ਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ, ਅਤੇ ਮੁਖਬਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਮਰਥ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਤੁਸੀਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੱ ਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ www.ibac.vic.gov.au/PID ‘ਤੇ ਖੁਲਾਸੇ
ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ

IBAC ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਚ-ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਗੈ ਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇ ਤਰ ਬਾਰੇ ।
• ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਟੇ ਰੇਟਰਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਉੱ ਠ�ੇ ਮੁਦਿੱ ਆਂ ਬਾਰੇ ।
• ਫੈ ਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ
IBAC ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਵੇ ਰਵੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੋ ਪਨੀਯਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱ ਤ ਖੁਲਾਸਾ ਮੰ ਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :
• ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੇ ਰਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ (ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ
ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅੱ ਗੇ ਭੇ ਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ )
• ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌ ਕਰੀ ਤੋ ਂ ਕੱ ਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਈ ਦੰ ਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਤਾ
ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਣਦਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋ ਂ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਰੱ ਖਿਆ
ਜਾਵੇ ਗਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁ ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰ ਤਤ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਨਾਮ ਰੂ ਪ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਕਰਨਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਨਾਮ ਰੂ ਪ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਸੀਮਤ
ਹੋ ਵੇ ਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਅਸੀਂ ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ , ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱ ਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।

ਜਨਹਿੱ ਤ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀ ਹੈ ?
ਅਜਿਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰ ਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ (ਉਦਾਹਰਣ
ਵਜੋ ਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ), ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇ ਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨੌ ਕਰੀ ਤੋ ਂ ਕੱ ਢ ਦੇ ਣਾ)।

• ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗਾ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਨਹਿੱ ਤ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱ ਖੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ , ਪਰ:
• ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌ ਕਰੀ ਤੋ ਂ ਕੱ ਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਈ ਦੰ ਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਤਾ
ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਣਦਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋ ਂ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਰੱ ਖਿਆ
ਜਾਵੇ ਗਾ।

ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿ ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ IBAC ਨੂੰ ਰਿਪੋ ਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਵੇ ਗਾ
IBAC ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱ ਸਿਆ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਜਨਤਕ

ਹਿੱ ਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ

ਹਾਂ, ਇਹ ਇਕ ਜਨਹਿੱ ਤ
ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ।

ਜਾਂ ਚ-ਪੜਤਾਲ
IBAC ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਨਹਿੱ ਤ ਖੁਲਾਸਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਅੱ ਗੇ ਭੇ ਜਣਾ (ਰੈ ਫ਼ਰ)
IBAC ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਏਜੰ ਸੀ (ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਵਿਕਟੋ ਰੀਆ ਦੇ

ਲੋ ਕਪਾਲ) ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱ ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰ ਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਭੇ ਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਅੱ ਗੇ ਭੇ ਜਣਾ (ਰੈ ਫ਼ਰ)

ਪੁਲਿਸ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇ ਜੇ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

IBAC ਇਨ੍ ਹਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅੱ ਗੇ ਭੇ ਜ (ਰੈ ਫ਼ਰ) ਕਰ
ਸਕਦੀ ਹੈ :

ਵਿਕਟੋ ਰੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕਪਾਲ (ਵਿਕਟੋ ਰੀਅਨ ਓਮਬਡਸਮੈ ਨ), ਵਿਕਟੋ ਰੀਆ
ਪੁਲਿਸ (ਜੇ ਕੋ ਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਤਾਂ), ਮੁੱਖ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਇੰ ਸਪੈ ਕਟਰ,
ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਰੇ ਸਿੰ ਗ ਇਨਟੈ ਗ੍ਰਿ ਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਿਆਂ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ।

ਅੱ ਗੇ ਕੋ ਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ
IBAC ਕੋ ਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਗੀ।

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਨਜਿੱ ਠਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਜਨਤਕ ਸੰ ਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇ ਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਅੱ ਗੇ ਕੋ ਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ
ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਜਾਂ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ ਂ ਜੇ ਇਹ:
• ਕੋ ਲ ਤੱ ਤ ਜਾਂ ਭਰੋ ਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ
• ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋ ਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ
• ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ IBAC ਨਾ ਹੀ IBAC ਐਕਟ
2011 ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਕੋ ਈ ਹੋ ਰ ਸੰ ਸਥਾ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਹੈ ।
www.ibac.vic.gov.au
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ਤੁਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਭਕਵੇਂ ਭਦਓ?

IBAC ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ?

ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਆਨਲਾਇਨ ਫਾਰਮ ਭਰੋ www.ibac.vic.gov.au ਜੇਿਰ ਆਨਲਾਇਨ
ਫਾਰਮ ਤਿ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੋ ਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ ਿ੍ ਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਨੂੰ
1300 735 135 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ।

ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, IBAC ਸੰ ਗੀਨ ਜਾਂ ਸੰ ਸਥਾਤਮਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋ ਪਾਂ ਨੂੰ
ਤਰਜੀਹ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਬਾਅਦ, IBAC ਹੇ ਠਾਂ
ਦਿੱ ਤ�ੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈ ਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ :

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਜਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਰਜਮਾ ਅਤੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਿਾ
(Translating and Interpreting Service) ਨੰ ੂ 13 14 50 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ ਜਾਂ
www.ibac.vic.gov.au/mylanguage ਿੇਖੌ।

• ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੇ ਫਰ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਡੇਵਲ
ਂ IBAC
ੋ
ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਭਹਲਂਾ

ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਦੇ ਣ ਲਈ, IBAC ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਫੈ ਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਸ਼ਿਾਇਤਾਂ ਸਿੀਿਾਰ ਿਰਦੇ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਿੀ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਕਭ੍ ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਦੁਰਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਰੇਫਰ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ, ਕਜਿੇਂ ਕਿ ਕਿਿਟੋਰੀਆਈ ਲੋ ਿਪਾਲ (Victorian
Ombudsman)।
ਕ ਿ੍ ਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਦੱ ਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਿੀ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਕਿਸ ਕਿਅਿਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ/ਕਿਸ ਕਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹੈ,
ਅਤੇ ਕਜਨ੍ਾ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਿੇ , ਿੇਰਿਾ ਜਾਂ ਪ੍ਮਾਣ ਕਦਓ।

• ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ
• ਅੱ ਗੇ ਕੋ ਈ ਹੋ ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌ ਰਾਨ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁ ਤੇ ਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹੱ ਕਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋ ਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ:
• ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋ ਂ ਵਧੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਬਿਨੈ ਕਰੀਏ
• ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਪੇ ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਣ ਦਾ ਹੁ ਕਮ ਦਈਏ
• ਗੋ ਪਨੀਯਤਾ ਨੋ ਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੀਏ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਤੀਜਾ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋ ਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱ ਤੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ
ਵਿਆਪਕ ਰੂ ਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । IBAC ਇਸ
ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇ ਤਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਮੁਮਕਿਨ ਨਿਰਬਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸਚੇ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

Level 1, North Tower
459 Collins Street,
Melbourne VIC 3000
GPO Box 24234,
Melbourne, VIC 3001

ਟੇ ਲੀਫੋ ਨ 1300 735 135
ਫੈ ਕਸ (03) 8635 6444
ਜਨਵਰੀ 2020

www.ibac.vic.gov.au

IBAC ਵਿਕਟੋ ਰੀਆ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿਰੋ ਧੀ ਏਜੰ ਸੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇ ਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋ ਂ ਕੀਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋ ਕਣ

ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਹੇ ਠਾਂ ਦੱ ਸੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:
• ਸੰ ਗੀਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋ ਂ ਕੀਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ
• ਸਰਕਾਰੀ ਖੇ ਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋ ਂ ਕੀਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ
ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਕਭ੍ ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰਨ ਲਈ ਹੁ ਣੇ, www.ibac.vic.gov.au ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1300 735 135 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ।
ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਜਮੇਸੰਬੰਧੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਰਜਮਾ ਅਤੇਦੋ ਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਿਾ (Translating and Interpreting
Service) ਨੰ ੂ 13 14 50 ਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ ਜਾਂwww.ibac.vic.gov.au/mylanguage ਿੇਖੋ।
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