நீங்கள் ச ொல்வதை நொங்கள் ககட்க ொம்.

உங்கள் கருத்தை
எவ்வொறு வி ரிப் து,
மற்றும் உங்கள்
புகொர்கதை துஸ்லொ
(Tusla) விடம் எவ்வொறு
அறிவிப் து

குழந்தைகள் மற்றும்
இதைஞர்களுக்கொன
ஒரு வழிகொட்டுைல்

துஸ்லொ

ற்றிய விைக்கம்

நொம் துஸ்லொ - இது குழந்தை மற்றும் குடும்
நிறுவனம்.
எங்கள்
கவதல
என்னசவன்றொல்,
குழந்தைகள்
மற்றும்
இதைஞர்கதை
ைீங்குகைிலிருந்து
ொதுகொப் ொக தவத்ைிருப் துடன்,
அவர்களுடனும்
அவர்கைது
குடும் த்ைினருடனும்
இதைந்து
ைியொற்றுவைன் மூலம் அவர்கதை
நன்றொக கவனிப் ைொகும்.

நீ ங்கள் இதைப் ற்றி என்ன நிதனக்கிண்றீர்கள்,

நொம் கமலும் முன்கனொக்கிச் ச ல்ல என்ன ச ய்ய

கவண்டும்

எம்மிடம்:
உங்கள் கநொக்கம் என்ன என் தை சைரிவித்து
உங்களுக்கும் உங்கள் குடும் த்ைினருக்கும் உைவுங்கள்;
உங்கள் கருத்துக்கதைச் ச ொல்லுங்கள்;
அந்ைக் கருத்துக்களுக்கு ஏற்

ச யல் டுங்கள்.

உங்கள் கருத்து மற்றும் புகொர்களுக்கு நொங்கள் எவ்வொறு
ைிலைித்கைொம் என்று ச ொல்லுங்கள்.

நொங்கள் ஒரு நல்ல கவதலதயச் ச ய்கிகறொம் என்றொல்,
எங்களுக்கு அது ற்றி சைரியொைைொல் நீங்கள் எங்கைிடம் அது
ற்றி ச ொல்ல கவண்டும். இது கநர்மதற கருத்து (positive feedback)
என்று அதழக்கப் டுகிறது.
நொங்கள் கநர்மதறயொன கருத்துக்கதைப் ச றும்க ொது, நீங்கள்
விரும்பும் வழியில் நொங்கள் சைொடர்ந்து ச யற் டுகவொம் அல்லது
உங்களுக்கு உைவியொக இருப் தை உறுைிச ய்ய முயற் ி
ச ய்கவொம். மற்ற ஊழியர்கதையும் அகை வழியில் ச யற்றப் ட
சவய்ப் ைன் மூலம் ஏதனய குழந்தைகளுக்கும் உைவலொம்.
நொங்கள் ஒரு நல்ல கவதலதயச் ச ய்கிகறொம் என்று நீங்கள்
நிதனக்கவில்தல என்றொல், நீங்கள் எங்கைிடம் ச ொல்லலொம். இது
புகொர் (Complaint) என்று அதழக்கப் டுகிறது. நொம் ிறப் ொக எவ்வொறு
ச ய்யலொம் என் தை அறிய புகொர்கள் நமக்கு உைவுகின்றன.

நீ ங்கள் எங்கைிடம் கூறும்க ொது என்ன
நடக்கும்?
நீங்கள் எங்களுக்கு கருத்து சைரிவித்ைொல், நன்றி சைரிவிக்க
நொங்கள் உங்களுடன் சைொடர்புசகொள்கவொம்.
நீங்கள் புகொர் ச ய்ைொல், உங்கள் புகொதை விதைவொக ைீர்க்க
முயற் ிப்க ொம், அைற்கொக கவண்டி ஒரு வொைத்ைிற்குள் நொங்கள்
உங்களுடன் சைொடர்புசகொள்கவொம்.
நொங்கள் உங்களுடன் க சுவைன் மூலமும், உங்கதை
ந்ைிப் ைன் மூலமும் உங்கள் புகொதை முழுதமயொக புரிந்து
சகொள்ை முடியும்.

உங்கள் புகொதை நொங்கள் ஆைொய்ந்து என்ன ச ய்ய முடியும் என்று
ொர்ப்க ொம். இைற்கு 30 நொட்கள் ஆகலொம். அைிக கொலம்
எடுத்ைொல், என்ன நடக்கிறது என் தை உங்களுக்குத் சைரிவிக்க
ஒவ்சவொரு 20 நொட்களுக்குப் ிறகும் நொங்கள் உங்கதைத்
சைொடர்புசகொள்கவொம். உங்கள் புகொர் ம் ந்ைமொக நொங்கள்
என்ன ச ய்கைொம் என் தை உங்களுக்குக் கூறுகவொம்.
உங்கள் புகொதை நொங்கள் எவ்வொறு எைிர்சகொள்கிகறொம்
என் ைில் நீங்கள் ைிருப்ைியதடயவில்தல என்றொல், நீங்கள்
மீ ண்டும் ககட்கலொம். என்ன விடயசமன்றொல் துஸ்லொவில்
உங்களுடன் ைியொற்றொை கவறு யொைொவது உங்கள் புகொதைப்
ொர்ப் ொர்கள்.
இைற்குப்

ின்னும் நீங்கள் ைிருப்ைியற்றவைொக இருந்ைொல்,

உங்களுக்கு

ஒம்பூட்ஸ்கமன் (Ombudsman) அல்லது குழந்தைகளுக்கொன
ஒம்புட்ஸ்கமனுடன் சைொடர்பு சகொள்ைலொம்

Ombudsman for Children’s Office, www.oco.ie
Email: oco@oco.ie
இலவ அதழப்பு: 1800 202 040
Office of the Ombudsman,
www.ombudsman.gov.ie
email: ombudsman@ombudsman.gov.ie
இலவ அதழப்பு: 1890 223 030

ையவுச ய்து எங்கைிடம் கூறுங்கள்
நொங்கள் ஒரு நல்ல கவதலதயச்
ச ய்கிகறொம் என்றொல்;
எமக்கு ிறப் ொகச் ச ய்ய முடிந்ைொல்;
நொங்கள் ஒரு நல்ல கவதலதயச் ச ய்கிகறொம் என்று நீ ங்கள்
நிதனக்கவில்தல என்றொல்.

எங்கைிடம் எப் டி ச ொல்வது?
1.

2.

உங் களுடன்

பணிபுைியும்

நபருடன்

அல் லது

அவை்களின்

கமலாளைிடம்

(manager)

அல் லது

உங் களுடன் பணிபுைியும் எந் தசவாரு
நபருடனும் உங் களுக்கு கபசலாம்

துஸ்லா

நீ ங் கள் விரும் பினால் , நீ ங் கள் நம் பும் ஒருவரை
உங் கள் சாை்பாக எங் களிடம் கூறலாம் அல் லது
உங் களுக்கு அந் த நபைிடம் உதவி ககட்கலாம் .

3.

இந் த துண்டுப் பிைசுைத்துடன் இரணக்கப் பட்ட
படிவத்ரத பூை்த்தி சசய் து tellus@Tusla.ie, floor 4,
brunel building, heuston south quarter, என்ற கீகே
காட்டப் பட்டுள் ள உள் ளூை் முகவைிக்கு அனுப் பலாம்

4.

www.tusla.ie இல் நீ ங் கள் காணும் ஆன்ரலன் படிவத்ரத
நிைப் பலாம்

5.

நீ ங் கள் எங் களுக்கு tellus@tusla.ie என்ற மின்னஞ் சல்

முகவைிக்கு
மின்னஞ் சல் மூலம்

அனுப் பலாம்

உள்ளூர் முகவரி:

கருத்துப்

டிவங்கள்

ையவுச ய்து க தவயின் ச யர் என்ன என்று எங்கைிடம் ச ொல்லுங்கள்
க தவயின் முகவரி என்ன?
என்ன நடந்ைது?

இது எப்க ொது, எங்கக நடந்ைது?

யொர் யொர் இைில் ஈடு ட்டனர்?

இதைப்

ற்றி எங்கைிடம் ஏன் ச ொல்ல விரும்புகிறீர்கள்?

(மறு பக்கத்தின் ததொடர்ச்சி)
இதைப்

ற்றி நொங்கள் என்ன ச ய்ய கவண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள்?

உங்கள் ச யர்:

உங்கள் முகவரி:

அல்லது மின்னஞ் ல் முகவரி, இைன்மூலம் நொங்கள் உங்கதைத்
ைிரும் ப் சைொடர்பு சகொள்ை முடியும்:

நொங்கள் உங்கதை சைொதலக ி மூலம் சைொடர்பு சகொள்ை விரும் ினொல்
உங்கள் சைொதலக ி எண்தையும் குறிப் ிடலொம்

இந்ை ைகவல் ைக ியமொனது, ஆனொல் உங்களுக்ககொ அல்லது
கவறு எந்ை குழந்தைக்ககொ அல்லது இதைஞர்களுக்ககொ
ஆ த்து இருப் ைொக சைரியவந்ைொல்

கிைப் டலொம்.

