
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਸਬੰਧੀਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਸਬੰਧੀ

ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਸਟ੍ਲੇੀਆ ਦਾ ਆਸਟੇ੍ਲੀਆ ਦਾ ਦਫਤਰ (ਸੇਂਟ ਜਾਨ) ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਸ਼ਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰਾ,ਂ ਗਾਹਕਾ ਂਅਤੇ 
ਭਾਈਚਾਰ ੇਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਂਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਸ਼ਨਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਨਰਪਖੱ, 
ਜਵਾਬਦਹੇ, ਕੁਿਲ, ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਿੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 

ST JOHN AMBULANCE AUSTRALIA | 1300 ST JOHN (360 455) | WWW.STJOHN.ORG.AU

ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕ,ੇ ਟਲੈੀਫਨੋ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਚੱਠੀ ਸ਼ਲਖੱ ਕ ੇਜਾ ਂਲੋਕ ਮਚੰਾਂ 
(ਸ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਕ ਸਿੋਲ ਮੀਡੀਆ) ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਾਂ 
ਫੀਡਬੈਕ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂ ੰਇਹ ਦਸੱ ਸਕਦ ੇਹੋ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ 
ਕਣੌ ਹੋ, ਜਾ ਂਤੁਸੀਂ ਗਮੁਨਾਮ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।
ਇੱਕ ਸ਼ਲਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਮ੍ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਬਸ  
www.stjohn.org.au ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਫਾਰਮ ਭਰੋ। 
ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱਕ 
ਫਾਰਮ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫਾਰਮ policy@stjohn.org.au 
ਉੱਤੇ ਜਮ੍ਾ ਕਰੋ।

ਫ ੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਵੇਾਵਾਂਅਨੁਵਾਦ ਸਵੇਾਵਾਂ
ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਨ ਕਰਨ ਸ਼ਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ 
ਦੋਭਾਿੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੋਭਾਿੀਆ 
ਸੇਵਾ (Translating and Interpreting Service) ਨੂ ੰ
131 450 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ 
www.tisnational.gov.au ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ।*
* ਿੁਲਕ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।.

ਵਧਰੇੀ ਜਾਣਕਾਰੀਵਧਰੇੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 
ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ ਸ਼ਬਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਬਸ policy@stjohn.org.au ਉੱਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ  
(02) 6295 3777 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਫਸੈਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾਫਸੈਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ
ਜੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ 
ਖੁਿ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ 
ਹੱਕ ਹੈ। policy@stjohn.org.au‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ 
ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ।

ਇਸ ਗਾਈਡ ਸ਼ਵੱਚ ਸ਼ਦਤੱੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਸਰਫ ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 
ਆਸਟ੍ਲੇੀਆ ਦ ੇਆਸਟੇ੍ਲੀਆ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਤੇ 

ਟਰੇਟੇਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਸਸੰਥਾਵਾ ਂਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਸ਼੍ਰਿਆ ਤਕ ਪਹੰੁਚ 
ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਰਿਪਾ ਕਰਕ ੇਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਖੋੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ

ਸਾਡਾ ਉਦਿੇ ਹੈ ਸ਼ਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਸ਼ਰਿਆਵਾ ਂਸਾਡੇ ਸਾਰ ੇਸ਼ਹੱਸਦੇਾਰਾ ਂਨੂ ੰਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਅਤੇ 
ਸਾਡਾ ਮਨੰਣਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਜੇ ਕਈੋ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਸਾਡੀ ਸਵੇਾ ਦ ੇਸ਼ਕਸ ੇਪਸ਼ਹਲੂ ਤੋਂ ਸਤੁੰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸਨੂੰ 
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਂਦਾ ਿਰੁਆੂਤ ਸ਼ਵੱਚ ਹੀ ਹੱਲ ਕਢੱਣ ਦਾ 
ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਸੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਿ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡਾ ਉਦਿੇਸਾਡਾ ਉਦਿੇ


