ਿਟੱ ਪਣੀ ਕਰੋ

ਵਿਡਆਈ ਕਰੋ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰੋ

ਆਪਣੀ ਗੱ ਲ ਰੱ ਖੋ

ਜੇ ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰ ਮ� ਤ� ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤ� ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸੋ। ਅਸ� ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ� ਿਕ ਅਸ� ਇਨ�� ਚੀਜ਼� ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹ�। ਜੇ ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਕੰ ਮ� ਤ� ਖੁਸ਼ ਨਹ� ਹੋ, ਤ� ਸਾਨੂੰ
ਦੱ ਸੋ ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਚੀਜ਼� ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ।
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਿਫਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ� ਿਜਸ �ਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹ� ਲਗਦਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ� ਤੁਸ� ਕੋਿਸ਼ਸ਼
2

2

ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹ� ਿਮਲੀ, ਤ� ਤੁਸ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
2

ਮ� ਿਕਵ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�?
ਜੇ ਤੁਸ� ਬਾਲਗ� ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਜ� ਕਹੀ ਿਕਸੇ ਗੱ ਲ ਬਾਰੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ�
ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਿਜਵ� ਿਕ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ� ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਗੱ ਲ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਸ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 01332 643498 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ
2

2

ਹੋ ਜ� customer.feedback@derby.gov.uk 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
2

ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱ ਕ ਨਾ ਰੱ ਖੋ ... ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ

ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਿਕਵ� ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ...
ਿਟੱ ਪਣੀ ਕਰੋ
ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹ�
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ
ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ�ਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ
ਸੇਵਾਵ� ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ�ਗੇ।
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ!

ਵਿਡਆਈ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰ ਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ

ਅਸ� ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰ�ਗੇ ਿਕ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਡਆਈ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਲੋ ਕ�
ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਵ�ਗੇ ਅਤੇ ਚੰ ਗੇ ਅਿਭਆਸ ਨੂੰ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ�ਗੇ

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰੋ
ਕੀ ਤੁਸ� ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਰਿਵਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਿਸਆ ਹੈ?

ਨਹ�
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਿਸੱ ਖ
ਸਕੀਏ

ਹ�
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰੋ
ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ�ਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵ�ਗੇ ਅਤੇ ਚੀਜ਼� ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰ�ਗੇ

ਹੱ ਲ ਹੋਈ?

ਹ�

ਨਹ�
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰੋ
ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ�ਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ �ਤਰ ਦੇਵ�ਗੇ
ਹੱ ਲ ਹੋਈ?

ਹ�

ਨਹ�
ਜੇ ਤੁਸ� ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋ ਤ� ਤੁਸ� www.lgo.org.uk/contactus 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ
ਸਰਕਾਰ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ, ਵਿਡਆਈਆਂ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਲਈ ਫਾਰਮ
ਤੁਹਾਡਾ ਨ�
ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ
ਈਮੇਲ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਟੱ ਪਣੀ

ਵਿਡਆਈ

ਿਸ਼ਕਾਇਤ

ਜੇ ਲੋ ੜ ਪਵੇ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰੀ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ)

ਕੀ ਹੈ?

ਤੁਸ� ਸਾਨੂੰ ਿਕਵ� ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਿਟੱ ਪਣੀ, ਵਿਡਆਈ ਜ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰੋ...
ਆੱ ਨਲਾਈਨ

derby.gov.uk/complaints

ਫੋਨ

01332 643498

ਟੈਕਸਟ ਨੰ ਬਰ

07812 300571

ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ

Customer Feedback, Derby City Council, The
Council House, Corporation Street, Derby DE1
2FS

ਿਮਲ ਕੇ

The Council House, Corporation Street,
Derby DE1 2FS

