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پالیسی ما برای شکایات
Our complaints policy

ReturntoWorkSA )برگشنت به کار در آسرتاليای جنوبی( متعهد است که مطمنئ باشد طريقی قوی، با ثبات ومنطقی و ساده برای 
بررسی به شکايات دارد که شکايات را دريافت و رسيدگی کند. 

 Return to Work Scheme مسئوليت تنظيم امور همه اشخاصی که در ReturntoWorkSA در )Regulation Group( گروپ مقررات
 )طرح برگشنت به کار( شامل می باشند را بعهده دارد، و جواب دادن به شکايات رسمی آنها قسمت مهمی از وظايف اين گروپ 

می باشد. 

 Return to اگر شما کدام ورخطايی داريد که آيا مؤسسه، نمايندگان آن يا موظفني آن از ستانداردهای خدمات در جدول 5 مندرج در
Work Act 2014 )قانون برگشنت به کار مصوبه سال 2014( )قانون پارملانی( متابعت کرده اند يا نه، شما بايد ورخطايی خود را بطور 

مستقيم با واحد بيزينسی مربوطه مطرح کنيد.   

اگر شما از جوابگويی که از واحد بيزينس مربوطه دريافت کرده ايد ناراضی هستيد، می توانيد يک شکايت رسمی به واحد شکايات 
ReturntoWorkSA تحويل کنيد.

 Return to Work Act 2014 شکايات را به طور حرفه ای، با کفايت تمام و بی طرفانه و برطبق جدول 5 مندرج در ReturntoWorkSA
رسيدگی خواهدکرد. ما شکايات را با احرتام و مؤدبانه بررسی کرده و درهمه اوقات آنها را محرمانه حفظ می کنيم.  

تحويل دادن يک شکايت کدام مصارفی ندارد. 

اگر معتقد هستيد که ستانداردهای خدمات ما اجرا نشده اند، شما می توانيد مطلب خودرا بطور مستقيم با شخص يا نمايندگی که 
شکايت شما به آن مربوط می شود، مطرح کنيد:

طريق در تماس شدن:اگر شکايت مربوط می شود به:

لطفاً با نماينده بطور مستقيم درتماس شويد.نماينده ادعاها 

ReturnToWorkSA
با نمرب 55 18 13 با ما در تماس شويد، به siu@rtwsa.com ايميل 

روان کنيد يا فورمه آن الين شکايات

با تأمني کننده خدمات در تماس شويد.تأمني کننده خدمات

صاحبکاری که خود بيمه است
صاحبکارانی که خود بيمه هستند، موظف می باشند که روش هايی برای 

توجه و حل و فصل شکايت داشته باشند. شما بايد با استفاده از اين 
روش ها شکايت خود را تحويل کنيد.
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اگر شما از حل و فصل شکايت خود توسط شخص يا نماينده ای که شکايت خود را به او تحويل کرده ايد ناراضی هستيد، می توانيد 
شکايت خود را به واحد شکايات ReturntoWorkSA تحويل کنيد.

اگر شما از حل وفصل شکايت خود توسط واحد شکايات ReturntoWorkSA ناراضی هستيد، بعداز مکمل شدن آن، می توانيد به 
رياست امور شکايات ايالت )State Ombudsman( برای رسيدگی به شکايت خود، مراجعه کنيد.

ReturnToWorkSA طريق درتماس شدن با واحد شکايات 
How to contact ReturnToWorkSA’s complaints unit /

به نمرب 55 18 13 تيلفون کنيد، به siu@rtwsa.com ايميل روان کنيد يا در فورمه آن الين شکايات.

If you are deaf or have a hearing or speech impairment / اگر شما کر هستيد، يا ازنظر شنيدن يا گپ زدن نُقص داريد

 توسط خدمات کمک به کم شنوايان  و به نمرب 55 18 13 با ما درتماس شويد. www.relayservice.gov.au  يا به آدرس 
info@rtwsa.com به ما ايميل روان کنيد.

اگر می خواهيد به لسان ديگری به غري از انگليسی با ما درتماس شويد، به مرکز ترجمانی کتبی و شفاهی به نمرب 203 280 1800 
تيلفون کنيد و از آنها بخواهيد با نمرب 55 18 13 با ما درتماس شوند. اين خدمت ترجمانی تيار و فراهم می باشد و برای شما کدام 

مصارفی ندارد.

وقتی شکايتی تحويل می شود چی انتظاری بايد داشت
What to expect when a complaint is lodged /

نمايندگی که شکايت را دريافت می کند:

با شما کار می کند تا به مشکل توجه کرده و آنرا حل و فصل کند.  •

بعد از دريافت کردن شکايت، در ظرف 10 روز کاری جوابی تيار و ارائه می کند.  •

اقدامات انجام شده برای توجه به شکايت شما را توضيح می دهد، و اگر شما از حل و فصل شکايت خود ناراضی هستيد   • 
و می خواهيد شکايت خود را به واحد شکايات ReturntoWorkSA تحويل کنيد، چی بايد بکنيد.

اگر موضوع شکايت رضورت به تحقيقات طوالنی مدت دارد، در ظرف 10 روز کاری يک جواب موقتی تيار و ارائه می کند و به شما 
معلومات می دهد که چه وقت جواب نهايی تيار و ارائه خواهدشد.

 اگر از ستاندارد خدمت متابعت نشود چی انتظاری بايد داشت 
What to expect if a service standard has been breached /

اگر از اجرای ستاندارد خدمتی متابعت نشده باشد، شما ممکن است يکی از موارد زيررا دريافت کنيد:

يک معذرت خواهی کتبی يا به صورت شفاهی، يا يک توضيح نوشته شده.  •

به شما فرصتی بدهند که عقايدتان را درمورد خدمات شخصاً مذاکره کنيد تا راه حلی را مذاکره کرده بتوانيد.   •

 Return to Work Act معلومات کتبی يا شفاهی درمورد وضعيت ادعا و استحقاق ها، تجديدنظر درمورد حقوق و اختيارات تحت  •
2014 )قانون برگشنت به کار مصوبه سال 2014(، چی خدماتی در دسرتس می باشند و چوکات های زمانی مربوط به اختالف.

اگر شما برای مصدوميت حني کار ادعايی کرده ايد، درصورتی که تقاضا کنيد، بر طبق قانون 180   • 
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 Return to Work Act 2014 ، يا Freedom of Information Act 1991 )قانون آزادی معلومات، مصوبه سال 1991( 
ما يک کاپی از دوسيه شما را تيار و تأمني خواهيم کرد. 

شما انتظار داشته می توانيد که به صورت مقتضی و مناسبی درمورد کدام جواب های داده شده اظهارنظر کرده بتوانيد. به سئواالت 
شما جواب داده شود و به تقاضاهای شما توجه شود.

Our commitment to our people / تعهد و تقبل ما به مردم خود

ما متعهد هستيم که محيط کاری بی خطری برای موظفني خود تيار و تأمني کنيم. برای اجرای اين تعهد، شما از راه های زير به ما 
کمک کرده می توانيد:

با موظفني ما با احرتام و مؤدبانه رفتار کنيد  •

در رسوکار داشنت با ما رصيح وراحت و راستگو باشيد  •

وقتی معلومات شخصی شما عوض می شوند به ما احوال بدهيد  •

به حيث کمک به پيداکردن جواب به سؤاالت و تحقيقات، تمام معلوماتی را که در اختيارتان داريد، يا از آنها اطالع داريد را به ما   •
ارائه کنيد

اگر شما کر هستيد، يا ازنظر شنيدن يا گپ زدن نُقص داريد 

 توسط خدمات کمک به کم شنوايان )National Relay Service( و به نمرب 55 18 13 با ما درتماس شويد. 

www.relayservice.gov.au  يا به آدرس info@rtwsa.com به ما ايميل روان کنيد.

 اگر می خواهيد به لسان ديگری به غري از انگليسی با ما درتماس شويد، به مرکز ترجمانی کتبی و شفاهی به نمرب 

203 280 1800 تيلفون کنيد و از آنها بخواهيد با نمرب 55 18 13 با ما درتماس شوند. اين خدمت ترجمانی تيار و فراهم می 
باشد و برای شما کدام مصارفی ندارد.
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