PUNJABI
ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਰੇਖ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰਖੱ ਖਆ ਲਈ ਰਾਇਲ ਕਮੀਸ਼ਨ (The Royal Commission into Aged Care
Quality and Safety)
The Royal Commission into Aged Care Quality and Safety ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਰੇਖ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ
ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਤੇ ਖਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਖਕ ਕੀ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆਈ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀਆਾਂ
ਲੋ ੜਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਖਮਲ ਹੈ:
 ਘਰ ਖਵੱਚ ਰਖਹਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਾਂ ਲਈ ਦੇਖਰੇਖ
 ਖਿਮੇਂਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ, ਅਤੇ
 ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਲ ਪੀਖੜਤ ਨੌ ਜਵਾਨਾਾਂ ਸਮੇਤ ਖਰਹਾਇਸ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਰੇਖ ਕੇਂਦਰ ਖਵੱਚ ਰਖਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ।
ਕਮੀਸ਼ਨ ਸ਼ਖਹਰਾਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਦੂ ਰ-ਦੁ ਰੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਖਵੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਰੇਖ ਦਾ ਖਨਰੀਖਣ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖਿਆਨ ਦਵੇਗਾ ਖਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਰੇਖ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਖਵੱਚ ਖਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਭਖਵੱਖ ਖਵੱਚ ਸੁਿਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮੀਸ਼ਨ ਤੁ ਹਾਿੇ ਚੂੰਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ, ਦੋਹਾਾਂ ਤਜਰਖਬਆਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਰੇਖ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂ ੂੰ ਖਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ
ਤਰੀਖਕਆਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਿੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਸੀਂ ਹੇਠਾਾਂ ਖਲੱਖੇ ਤਰੀਖਕਆਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂ ੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ
ਹੋ:





ਫੋਨ ਕਰਕੇ: 1800 960 711 (ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ 8:00am-8:00pm AEDT ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਛੁ ੱਟ੍ੀਆਾਂ ਦੇ ਖਦਨਾਾਂ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ)। ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਉਪਲਬਿ ਹਨ।
ਖਚੱਠੀ ਖਲਖਕੇ: GPO Box 1151, Adelaide SA 5001 (ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਿੀ ਖਚੱਠੀ ਦਾ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਰਾਾਂਗੇ)
ਆਨਲਾਇਨ ਫਾਰਮ ਭਰਕੇ:
https://agedcare.royalcommission.gov.au/submissions/Pages/default.aspx
ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ: ACRCenquiries@royalcommission.gov.au
ਜੇਕਰ ਖਕਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਰੇਖ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਿੀ ਕੋਈ ਸਮੱਖਸਆ ਹੈ ਖਜਸ ਤੇ ਤੁ ਰਤ
ੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਰਾਇਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਖਨੱਜੀ ਖਵਵਾਦਾਾਂ ਜਾਾਂ ਖਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਕਸੇ ਦੇਖਰੇਖ ਪਰਦਾਤਾ ਜਾਾਂ ਖਵਅਕਤੀ ਨੂ ੂੰ ਕੋਈ
ਖਾਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਰੇਖ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਖਆ ਕਮੀਸ਼ਨ
(Aged Care Quality and Safety Commission) ਅਖਜਹੀ ਪਖਰਸਖਥਤੀ ਖਵੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਖਵੱਚ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਖਕਉਂਖਕ ਇਹ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਰੇਖ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲਈ ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਸੂੰਸਥਾ ਹੈ ਖਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁ ਆਰਾ ਛੋਟ੍-ਪਰਾਪਤ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਖਕਸੇ ਖਵਅਕਤੀ ਨੂ ੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਖਵੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਰੇਖ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ Aged Care Quality and Safety Commission ਨੂ ੂੰ 1800 951 822 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ
agedcarequality.gov.au ਵੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਵੇਖੋ। ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਉਪਲਬਿ ਹਨ।

https://agedcare.royalcommission.gov.au

