
 
Kurdish / کوردی

پەیڕەوی سکااڵکردن الی ئێمە
Our complaints policy

ReturntoWorkSA پەیوەستە بەدڵنيایی دان بەوەی شێوازی چارەسەرکردنی سکااڵ الی ئەو بە هێز و رێک و سادە بێت بەمەبەستی 
وەرگرتن و بەرێوەبردنی سکااڵکان.

گروپی رێكخست لە چوارچێوەی ReturntoWorkSA بەرپرسيارە لە رێكخستنی گشت بەژداربوانی بەرنامەی گەرانەوە بۆ سەر کار, 
هەروەها وەاڵمدانەوەی سکااڵ فەرمیەکان بەشێکی گرینگی ئەو کارەیە.

ئەگەر تۆ کێشەیەکت هەبوو دەربارەی ئەوەی ئایە ئەنجومەن یاخود بریکارەکان یان دابینکەرەکان گوێرایەڵی خزمەتگوزاری 
ستاندەرەکان بوینە لە ڕونکردنەوەی 5 ی گەرانەوە بۆسەر کار لە یاسای 2014 ئەوە دەبێت ڕاستەوخۆ کێشەکەت بەرزکەیتەوە بۆ یەکەی 

پیشەی پەیوەندیدار.

ئەگەر هاتو رازی نەبوویت بەو وەاڵمەی وەرتگرتوە لە الیەن یەکەی پیشەی پەیوەندیدار, ئەو کات دەتوانیت سکااڵیەکی فرمی 
.ReturntoWorkSA تۆماربکەیت لە یەکەی سکااڵکان لە

ReturntoWorkSA مامەڵە لەگەل سکااڵکان دەکات بەشێوەیەکی پیشەگەریانە و کارامە و بەپێی رونکردنەوەی 5 ی گەرانەوە بۆ سەر 
کار لە یاسای 2014 , ئێمە مامەڵە دەکەین لەگەڵ سکااڵکان بە رێك و بەرێزەوە هەروەها لە گشت کاتەکاندا نهێنی دەپارێزین.

بۆ سکااڵکردن هیچ برە پارەیەك نادەی.

ئەگەر پێتوایە کە ستاندەری خزموتگوزاریەکامنان بە تۆنەگەیشتوە ئەوە دەتوانی ڕاستەوخۆ پرسەکەت بەرزبکەیتەوە بۆ ئەو کەس و 
بریکارەی کە سکااڵکە بۆ ئەوە.

پەیوەندی بکە بەئەگەر سکااڵکە  پەیوەندیدار بوو بە

تکایە راستەوخۆ پەیوەندى بە بریکارەوە بکەداواکار لە بریکار

ReturnToWorkSA
پەیوەندی بکە بە siu@rtwsa.com 13 18 55 ئیمیل یان لەسەر 

ھیلی ئەنرتنیت فۆرمى سكاال پربکەرەوە

پەپوەندێ بە دابینکەرەوە بکەخزمەتگوزاری دابینکەر

خاوەنکارى دابین کردنێ بیمەى خودی
خاوەنکارى دابین کردىن بیمەى خودی پیویست دەکات کە چەند 
ھەنگاویک باویت بۆ بەناونیشانکردن و چارەسەرکردنی سکاال. تۆ 

دەبیت ئەو ھەنگاوانە بەکاربینیت بۆ تۆمارکردىن سکاال
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ئەگەر تۆ رازی نەبویت بە چارەسەری بابەتەکە لەالیەن ئەو کەس و بریکارەوە کە سکااڵکەت الی تۆمارکردبوو ئەوە تۆ دەتوانیت سکااڵ 
.ReturntoWorkSA تۆمار بکەیت لە یەکەی سکااڵکان لە

ئەگەر تۆ رازی نەبویت بە چارەسەری سکااڵکەت لەالیەن یەکەی سکااڵکان لە ReturntoWorkSA، هەرکاتێك سکااڵکەت تەواو کرد تۆ 
دەتوانیت بابەتەکە ببەیتە State Ombudsman بەمەبەستی لێکۆڵینەوە لێی.

 ReturnToWorkSA چۆن پەیوەندی دەکەیت بە یەکەی سکااڵکانی 
How to contact ReturnToWorkSA’s complaints unit

تەلەفۆن : 55 18 13, ئیمێڵ siu@rtwsa.com یان لەسەر ھیلی ئەنرتنیت فۆرمى سكاال پربکەرەوە

If you are deaf or have a hearing or speech impairment / ئەگەر تۆ کەڕی یان گرفتی بیسنت یان قسەکردنت هەیە

 پەیوەندی بکە بەژمارە 55 18 13 لە رێگای National Relay Service www.relayservice.gov.au یان ئیمێڵامن بۆ بکە 
info@rtwsa.com بە

بۆئەوەی پەیوەندیامن پێوەبکەی بە زمانێکی جیا لە ئینگلیزی ئەوە پەیوەندی بکە بە سەنتەری وەرگێرانی زارەکی و وەرگێرانی نوسین 
بەم ژمارە 203 280 1800 وە داوایان لێبکە کە پەیوەندیامن پێوە بکەن بەم ژمارە 55 18 13. ئەم خزمەتگوزاریەی وەڕگێرانە بۆ تۆ 

بەردەستە بەبێ بەرامبەر.

 پێشبینی چی دەکەیت لە کاتی تۆمارکردنی سکااڵ  
What to expect when a complaint is lodged

ئەو بریکارەی کە سکااڵکە وەردەگرێت هەڵدەستێت بە :

کارکردن لەگەڵت بۆبەناونیشانکردن و چارەسەرکردنی کێشەکە 	•

دوای وەرگرتنی سکااڵکە لە میانەی 10 رۆژ وەاڵمت دەداتەوە 	•

ئامۆژگاریت دەکات سەبارەت بەو هەنگاوانەی نراوە بۆ بەناونیشانکردنی دۆزەکە هەروەها ئامۆژگاریت دەکات کە چی بکەیت  	•
ئەگەر بتەوێت سکااڵ تۆمار بکەیت لە یەکەی سکااڵکان لە ReturntoWorkSA ئەگەر هاتو رازی نەبوویت بە چارەسەرکردنی 

بابەتەکە

ئەگەر هاتو بابەتەکە پێویستی بە لێکۆڵینەوەی زیاتر هەبوو, ئەوە لە میانەی 10 رۆژدا وەاڵمێکی کاتی دەدرێتەوە هەروەها پێت 
دەوترێت کە کەی وەاڵمی کۆتای وەردەگریتەوە. 

 پێشبینی چی بکەیت ئەگەر هاتوو ستاندەری خزمەتگوزاری پێشێل کرا 
What to expect if a service standard has been breached

ئەگەر هاتوو ستاندەری خزمەتگوزاری پێشێل کرا ئەوە تۆ یەکێك لەوانەی خوارەوەت بەدەست دەگات:

پۆزيشی زارەکی یان بەنوسین یان رونکردنەوە بە نوسین 	•

دەرفەت بەخودی خۆت دەدرێت بۆ گفتوگۆکردنی تێروانینەکان لەسەر خزمەتگوزاریەکان بۆ ئەوەی بتوانرێت گفتوگۆ لەسەر  	•
چارەسەرێك بکرێت

چ	بەشێوازی نوسین چ بەزارەکی زانیاریت پی دەدرێت دەربارەی باری داواکردن و مافەکان, نیشاندانی مافەکان لە ژێر یاسای  	•
گەرانەوە بۆ کاری 2014, چ جۆرە خزمەتگوزاریەك بەردەستە هەروەها هەر کاتێکی دیاریکراو کە پێویست دەبێت بۆ گفتوگۆکردن.
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ئەگەر هاتو داوات تۆمارکرد سەبارەت بەبرینداربونت لە کار, ئەوە ئێمە کۆپیەك لە فایلەکەت پێ دەدەین ئەگەر داوات کرد بەپێی   •
بڕگەی 180 لە یاسای گەرانەوە بۆ کاری 2014 یان یاسای زانیاری ئازادی 1991

 پێشبینی دەکرێت کە تۆ بتوانیت بۆچوونی خۆت بدەیت لەسەر هەر وەاڵمێکی وەرگیراو هەروەها بەشێوەیەکی گونجاو وەاڵمی 
پرسارەکان و داواکاریەکانت وەربگریتەوە. 

Our commitment to our people / بەڵێنی ئێمە بۆخەڵکەکەمان

ئێمە پەیوەستین بە دابینکردنی ژینگەیەکی کارکردنی سەالمەت بۆ دەستەکەمان. تۆش دەتوانی هاوکاریامن بکەیت بۆ بەکارخستنی 
ئەمە بە:

مامەڵە کردن لەگەڵ دەستەکەمان بە رەوشت بەرزی و بەرێزەوە 	•

کراوەو راستگۆبیت لە مامەڵە کردنت لەگەل ئێمە دا  	•

ئاگادارمان بکەیتەوە لە گۆرینی وردەکاری باری کەسیت 	•

گشت ئەو زانیاریانەمان بدەیتێ کە لە التە, یان ئاگاداریت لێیان, بۆ یارمەتیدامنان لە پرسەکان و لە لێکۆلینەوەکان. 	•

ئەگەر تۆ کەڕی یان گرفتی بیسنت یان قسەکردنت هەیە 

پەیوەندی بکە بەژمارە 55 18 13 لە ڕێگای National Relay Service www.relayservice.gov.au یان ئیمێڵامن بۆ بکە بە 

. info@rtwsa.com

بۆئەوەی پەیوەندیامن پێوەبکەی بە زمانێکی جیا لە ئینگلیزی ئەوە پەیوەندی بکە بە سەنتەری وەرگێرانی زارەکی و وەرگێرانی 

نوسین بەم ژمارە 203 280 1800 وە داوایان لێبکە کە پەیوەندیامن پێوە بکەن بەم ژمارە 55 18 13 .ئەم خزمەتگوزاریەی 
وەڕگێرانە بۆ تۆ بەردەستە بەبێ بەرامبەر.
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