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How to make a complaint or provide feedback

របបៀបប្វបើ ណ្ត ងឹ ឬផ្តលប់ ោបល់ប្លយើ តប
ដំបណ្ើរការប ោះស្រាយបណ្ត ងឹ និងបោបល់ប្លយើ តបរបស់បយើង
ស្របសិនបបើបយើងពំបានបំបពញការផ្តូរផ្តតច់ចំប ោះបសវារបស់បយើងបេ បយើងចង់ឮពីបោកអ្នក។ បេពិបា្ន៏របស់បោកអ្នក អាចជួយបយើងកកលំអ្
បសវារបស់បយើងសស្រាប់មនសសស្ររប់រូប។
បយើងានបំណ្ងប ោះស្រាយបណ្ត ឹង ឬផ្តល់បោបល់ប្លើយតបរបស់បោកអ្នក ឲ្យបានឆាប់តាមកដលអាចប្វើបៅបាន។
ស្របសិនបបើបណ្ត ឹងរបស់បោកអ្នកានភាពសមុរាម ញ ប ើយបយើងពំអាចប ោះស្រាយវាបានចប់សពវស្ររប់ បៅបពលបោកអ្នកទាក់េងមកបយើងជា បលើកដំបូងបេ
បយើងស្របក លជាស្រតូវបញ្ជូនវាបៅឲ្យមន្តនតីឯកបេសប ោះស្រាយបណ្ត ឹងមួយរូប។

របបៀបប្វបើ ណ្ត ងឹ ឬផ្តលប់ ោបល់ប្លយើ តប

វ្ិ ីបលឿនជាងបរបំផ្តបដើមបីប ោះបណ្ត ឹងរបស់បោកអ្នក រឺេូរស័ពទមកបយើង តាមកសសេូរស័ពទ Feedback and Complaints
បលស 1800 132 468។
ស្របសិនបបើបោកអ្នកស្រតូវការអ្នកបកកស្របភាាមួយរូប បោកអ្នកអាចនិោយមកកាន់បយើងជាភាារបស់បោកអ្នក
 សស្រាប់បសវា និងស្របាក់ឧបតថមភ Centrelink
131 202
 សស្រាប់បសវា Medicare និង Child Support
131 450

បោកអ្នកអាចសរបសរមកបយើងបានកដរ រឺតាមវ្ិ មី យួ ណាក៏បានៈ

 តាមបណាតញ បៅស្រតង់វិបាយ humanservices.gov.au/feedback
 ឬបផ្ញើតាមសំបស្រតបៅ DHS Complaints and Feedback. Reply Paid 7788។
Canberra Business Centre ACT 2610

បយើងបសនសើ ំបោកអ្នកឲ្យៈ






ផ្តល់ព័ត៌ានលមអិតអ្ំពីបណ្ត ឹងរបស់បោកអ្នក
និោយស្របាប់បយើង អ្ំពីលេឋផ្លកដលបោកអ្នកចង់បាន
ផ្តល់បលសេូរស័ពទទាក់េងមកឲ្យបយើង
ានការបោរព ប ើយបចោះរួរសមយចំប ោះបយើង
ផ្តល់ព័ត៌ានបពញបលញ ពិតស្រតឹមស្រតូវ ប ើយទាន់បពលបវោ
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បន្ទទប់ពីបយើងេេួលបណ្ត ងឹ របស់បោកអ្នកប យើ បយើងនឹងៈ
 ប្លើយតបបៅបោកអ្នកវិញ ឲ្យបានឆាប់តាមកដលអាចប្វើបៅបាន។ ជាេូបៅ បយើងនឹងប្លើយតបបៅបោកអ្នកវិញកនុងរងវង់១០ថ្ងៃប្វើការ។
 រកាបោកអ្នកឲ្យបានស្រជាបជាព័ត៌ានអ្ំពីដំបណ្ើរបជឿនបលឿនថ្នការប ោះស្រាយបណ្ត ឹងរបស់បោកអ្នក ឬជស្រាបបោកអ្នកឲ្យបានដឹង
ស្របសិនបបើបយើងស្រតូវការបពលបកនថមបេៀត។

ស្របសិនបបើបយើងពំអាចប ោះស្រាយបណ្ត ងឹ របស់បោកអ្នកបេ
បោកអ្នកអាច ក់បណ្ត ឹង តាមវិ្ីមួយណាក៏បានកដរៈ


Commonwealth Ombudsman

បពលណាបោកអ្នកបជៀជាក់ថា បោកអ្នកស្រតូវបានបរស្របស្រពឹតតមកចំប ោះបោកអ្នកប យពំ សមប តផ្ល

ប ើយពំសមរមយ


Office of the Australian Information Commissioner

ស្របសិនបបើបណ្ត ឹងរបស់បោកអ្នកទាក់េិននឹងការចាត់កចង

នូវព័ត៌ានផ្តទល់សលួនរបស់បោកអ្នក។
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HOW TO MAKE A COMPLAINT OR PROVIDE FEEDBACK
Department of Human Services

ENGLISH

How to make a complaint or provide feedback

How to make a complaint or provide feedback
Our complaints and feedback process
If we haven’t met our service commitments, we want to hear from you. Your experience can help us
improve our service for everyone.
We aim to resolve your complaint or feedback as soon as possible.
If your complaint is complex and unable to be finalised when you first contact us, it may be referred
to a specialist complaints officer.

How to make a complaint or provide feedback
The quickest way to resolve your complaint is to call us on our Feedback and Complaints line
1800 132 468.
If you require an interpreter, you can speak to us in your own language
• Centrelink services and payments
131 202
• Medicare and Child Support services 131 450
You can also write to us either:
• online at humanservices.gov.au/feedback
• by post to, DHS Complaints and Feedback. Reply Paid 7788. Canberra Business Centre
ACT 2610

We ask that you:
•
•
•
•
•

provide details of your complaint
tell us your preferred outcome
provide a contact phone number
be respectful and courteous to staff
provide complete, accurate and timely information

After we receive your complaint, we will:
•
•

respond to you as quickly as possible. Generally we will respond to you within 5 working
days and resolve your complaint within 10 working days
keep you informed of the progress of your complaint or inform you if we need more time

If we are unable to resolve your complaint
You can lodge a complaint with either:
• the Commonwealth Ombudsman, where you believe you were unfairly or unreasonably
treated
• the Office of the Australian Information Commissioner, if your complaint relates to the
handling of your personal information
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