PUNJABI

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਸੁਝਾਅ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਸੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਹਹਮੀਅਤ ਹਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹ਼ਿਕਾਇਤ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਼ਿਲਾਘਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ
ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਹਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਹਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਧਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਕਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਅਹਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
• ਤੁਹਾਡੇ Centrelink ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
• Medicare ਦਾ ਕਰਜਾ
• Child Support।
ਸਾਡੀ ਸਮੀਹਿਆ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਪਰਹਕਹਰਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ servicesaustralia.gov.au/reviewsandappeals
ਉੱਤੇ ਜਾਓ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਹਸਹਤ ਪੇ਼ਿੇਵਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੁਝਾਅ ਸਕਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਼ਿਲਾਘਾ ਸਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਹਕ ਕੋਈ ਹ਼ਿਕਾਇਤ ਜਮਹਾਂ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕੋ ਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਼ਿਲਾਘਾ ਦੀ ਪੇ਼ਿਕ਼ਿ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਿੁ਼ਿ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
• 1800 132 468 ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ Complaints and Feedback line
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਸੁਣਨ ਹਵਿੱ ਚ ਮੁ਼ਿਹਕਲ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ National Relay Service ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।
communications.gov.au/accesshub/nrs ਉੱਤੇ ਜਾਓ

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਦੇ਼ਿ ਹਵਿੱ ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੂੰ ਤਰਰਾ਼ਿਟਰੀ ਫੋਨ ਨੂੰਬਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚੋਂ ਇਕ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਅੂੰ ਤਰਰਾ਼ਿਟਰੀ ਫੋਨ ਨੂੰਬਰਾਂ ਦੀ
ਸਚੀ ਵਾਸਤੇ, servicesaustralia.gov.au/internationalphone ਉੱਤੇ ਜਾਓ

ਸਾਨੂੰ ਦਿੱ ਸੋ ਹਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਭਾ਼ਿੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਫਤ ਹਵਿੱ ਚ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ myGov ਿਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਇਿੱ ਕ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਪਿੱ ਤਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀ
ਵਾਪਸੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰੋਂ ਮੁਫਤ ਹੈ।
Centrelink and Medicare
Complaints and Feedback
Reply Paid 7800
Canberra BC ACT 2610
Child Support
Child Support Complaints and Feedback
Reply Paid 9815
Melbourne Vic 3001
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ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰਿੱ ਿੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਹ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਲਿਤੀ ਰਪ ਹਵਿੱ ਚ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਹਵਿੱ ਚ ਸਾਨੂੰ
ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲਿੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, servicesaustralia.gov.au/feedback ਉੱਤੇ ਜਾਓ

ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਪਿੱ ਼ਿਟ, ਤਿੱ ਥਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਦਿੱ ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ

ਪਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਿੱ ਹਸਆ ਨੂੰ ਹਿੱ ਲ ਕਰਨ ਹਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕ
ਵੇਰਵੇ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ।

ਅਸੀਂ ਸਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਸਕਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ
ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱ ਲ 10 ਕੂੰ ਮਕਾਜੀ ਹਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਹਕ ਹਕਉਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਹਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਾਂਗੇ।
ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਹਨਿੱਜੀ ਨੂੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ
ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਡ ਸਕਦੇ, ਜਦ ਤਿੱ ਕ ਹਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੌਇਸਮੇਲ ਸਪਿੱ ਼ਿਟ ਰਪ ਹਵਿੱ ਚ ਇਹ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌ ਣ ਹੋ।

Ombudsman ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਿੁ਼ਿ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Commonwealth Ombudsman ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ombudsman.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
• ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱ ਸੋ ਹਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕਸੇ ਦੁਭਾ਼ਿੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਫਤ
ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੂੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸਚੀ ਵਾਸਤੇ, servicesaustralia.gov.au/phoneus ਉੱਤੇ ਜਾਓ

• Centrelink ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਭਾ਼ਿਾ ਹਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ 131 202 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
• Medicare ਅਤੇ Child Support ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਭਾ਼ਿਾ ਹਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ
Translating and Interpreting Service (TIS National) ਨੂੰ 131 450 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
• servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਹਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾ਼ਿਾ ਹਵਿੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜਹ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਹਵਿੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ servicesaustralia.gov.au/feedback ਉੱਤੇ ਜਾਓ।
• ਹਕਸੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹਵਿੇ ਜਾਓ।
ਨੋ ਟ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਹਵਿੱ ਚ ਹਕਤੇ ਵੀ ‘13’ ਨੂੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨ਼ਿਹਚਤ ਦਰ ਨਾਲ ਹਫਸ
ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਹਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਹਤਆਂ ਦੇ ਹਵਚਕਾਰ

ਵੀ ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ‘1800’ ਨੂੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਹਸਾਬ ਰਿੱ ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਬੇਦਾਅਵਾ
ਇਸ ਪਰਕਾ਼ਿਨ ਹਵਿੱ ਚ ਹਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੂੰ ਤਵ ਕੇਵਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਿੱ ਕ ਗਾਈਡ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ
ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਹਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਕਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਹਵ਼ਿੇ਼ਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸਬੂੰ ਧ ਹਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ।
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Complaints and feedback
We value your feedback. You can submit a complaint, give a compliment or offer a suggestion to
help us improve our service.
You have the right to ask for a review of the decision. You can do this if you do not agree with a
decision about:
• your Centrelink payments or services
• a Medicare debt
• Child Support.
For information about our review and appeal process, go to
servicesaustralia.gov.au/reviewsandappeals
If you are a business or health professional, you can also give us feedback or make a complaint.

How to make a complaint, suggestion or compliment
If you wish to submit a complaint, or offer a suggestion or compliment, you can speak to our staff. If
you are not happy with their response, you can speak to their manager.
You can call:
• our Complaints and Feedback line on 1800 132 468
• the National Relay Service if you are deaf, hard of hearing or have a speech impairment. Go to
communications.gov.au/accesshub/nrs
• one of our international phone numbers if you are overseas. For a list of our international phone
numbers, go to servicesaustralia.gov.au/internationalphone
Let us know if you need an interpreter and we will arrange one for free.
You can also give feedback using your myGov account, completing an online form or sending us a
letter. Postage is free from within Australia.
Centrelink and Medicare
Complaints and Feedback
Reply Paid 7800
Canberra BC ACT 2610
Child Support
Child Support Complaints and Feedback
Reply Paid 9815
Melbourne Vic 3001
Please remember, if you send feedback or complaints to us in writing, it may take us longer to
reply.
For more information, go to servicesaustralia.gov.au/feedback

What we need from you
Please be clear, factual, and tell us the outcome you would like. Providing your name and contact
details will help us to get in touch and help resolve the issue. If you do not provide your name and
contact details, we will not be able to respond to you personally.
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How we will respond
We aim to resolve complaints within 10 working days. If we cannot resolve your complaint, we will
explain why and let you know your other options.
If we need to call you, it will be from a private number. For privacy reasons, we cannot leave a
message, unless your voicemail clearly identifies who you are.

When to contact the Ombudsman
If you are not happy with the outcome of your complaint, you can contact the Commonwealth
Ombudsman. Go to ombudsman.gov.au

For more information
• Call your regular payment line and let us know you need an interpreter. We will arrange one for
free. For a list of our phone numbers, go to servicesaustralia.gov.au/phoneus
• Call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services.
• Call the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 to speak with us in your
language about Medicare and Child Support payments and services.
• Go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
information in your language.
• Go to servicesaustralia.gov.au/feedback for more information in English.
•

Visit a service centre.

Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and
mobile phones may be timed and charged at a higher rate.

Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.
It is your responsibility to decide if you wish to apply for a payment and to make an application with
regard to your particular circumstances.
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