আপনি বলুি, আমরা শুিনি

কীভাবব Tusla-তে
নিডবযাক নিবে
ও অনভব াগ
জািাবে হয়
নিশু ও েরুণবির জিয
একটি নিক নিবিেনিকা

Tusla সম্পবকে
আমরা হলাম Tusla - নিশু ও পনরবার সংক্রান্ত এবজন্সি। আমাবির
কাজ হবলা নিশু ও েরুণবির ক্ষনে তথবক নিরাপবি রাখা এবং োবির
ভাবলা

ত্ন তিয়ার জিয োরা ও োবির পনরবাবরর সাবথ কাজ করা।

আমরা ভাবলাভাবব কাজ করবে চাই এবং আমরা এমি নকিু করবে
চাই া আপিাবক ও আপিার পনরবারবক সহায়ো করবব। আমাবির
কাজ আবরা ভাবলা করবে আপনি আমাবির সাহা য করবে পাবরি।

Tell Us আপনি কী ভাববিি এবং

আমরা কীভাবব উন্ননে করবে পানর

আমরা

া করববা:

• আপিার মোমে কী ো আমাবির জািাবে
আপিাবক ও আপিার পনরবারবক আমরা
সাহা য করববা;

• আপিার মোমে শুিববা;
• এই মোমেগুবলার উপর থা থরূবপ কাজ
করা।

• কীভাবব আমরা আপিার নিডবযাক ও

অনভব াবগর নভনিবে সাড়া প্রিাি করলাম ো
আপিাবক জািাববা।

আমরা নি কাজ ভাবলা চানলবয় ত বে থানক, োহবল আমরা চাই ত আপনি
আমাবির ো জািাি কারণ আমরা সবসময় এটি বুঝবে পানর িা। এটিবক
ইনেবাচক নিডবযাক বলা হবয় থাবক।
ইনেবাচক নিডবযাক তপবল আমরা েখি আপিার পিন্দ অিু ায়ী নকংবা
আপিার কাবি সহায়ক মবি হয় এমিভাবব ন্সজনিসগুবলা কবর

াওয়ার

বযাপারটি নিন্সিে করার তচষ্টা কনর। আমাবির অিযািয কমীবিরও কাজ
অবযাহে রাখা নিন্সিে কনর এবং এটি অিযািয নিশুবির জিয সহায়ক হয়।
আপনি

নি িা তভবব থাবকি ত

আমরা কাজ ভাবলা করনি, আপনি

আমাবির তসটি বলবে পাবরি। এটিবক অনভব াগ বলা হবয় থাবক।
অনভব াগগুবলা আমাবির এটি জািাবে সহায়ো কবর ত

আমরা আবরা

ভাবলা কী করবে পানর এবং তসটি আমরা কীভাবব করবে পানর।

আপনি আমাবিরবক বলার পর কী
হবব?
আপনি নি আমাবির নিডবযাক নিবয় থাবকি, তসবক্ষবে আমরা ধিযবাি
জািাবে আপিার সাবথ ত াগাব াগ করববা।
আপনি নি অনভব াগ কবর থাবকি েবব আমরা আপিার অনভব াগটি
দ্রে
ু সমাধাবির তচষ্টা করববা এবং এক সপ্তাবহর মবধয আমরা আপিার
সাবথ ত াগাব াগ করববা।
আপিার অনভব াগটি সম্পূণ েবুঝবে পারার জিয আমাবির আপিার
সাবথ কথা বলা ও তিখা করার প্রবয়াজি হবে পাবর।
আমরা আপিার অনভব াগটি লক্ষয করববা এবং কী করা ত বে পাবর ো
তিখববা। এটি 30 নিি প ন্ত
ে সময় নিবে পাবর। এটি নি আবরা তবনি সময়
তিয় েবব কী ঘিবি তসটি আপিাবক জািাবিার জিয আমরা 20 নিি পর
পর আপিার সাবথ ত াগাব াগ করববা। আপিার অনভব াগ এর নভনিবে
আমরা া কবরনি ো আপিাবক বলববা
আমরা আপিার অনভব াগটি ত ভাবব সামলান্সি আপনি

নি তসটি

নিবয় অসন্তুষ্ট হবয় থাবকি, েবব আপনি একটি প াবলাচিা
ে
চাইবে
পাবরি। এর মাবি হবলা, ইবোমবধয আপিার সাবথ কাজ করবিি িা
এমি Tusla তে থাকা অিয তকউ আপিার অনভব াগটি তিখববি।
আপনি

নি এরপরও অসন্তুষ্ট হবয় থাবকি, েবব আপনি অম্বুডসমযাি অথবা
অম্বুডসমযাি ির নচলবেি এর সাবথ ত াগাব াগ করবে পাবরি এবং আপিার
অনভব াগটি খনেবয় তিখার জিয োবিরবক বলবে পারববি:

Ombudsman for Children’s Office,
www.oco.ie
ইবমইল: oco@oco.ie
নি তিাি: 1800 202 040
Office of the Ombudsman,
www.ombudsman.gov.ie
ইবমইল: ombudsman@ombudsman.gov.ie
নি তিাি: 1890 223 030

অিুগ্রহ কবর আমাবির বলুি
আমরা
আমাবির

নি কাজ ভাবলা কবর থানক;
নি তকাবিা নকিু আবরা ভাবলা
করবে হয়;

আপনি

নি মবি কবরি ত ি আমাবির কাজ
ভাবলা হবি িা।

কীভাবব আমাবির বলববি?
1.

ত বযন্সি আপিার সাবথ কাজ করবিি আপনি োর সাবথ
অথবা োবির মযাবিজার নকংবা Tusla-তে কমরে
ে
ত তকাি
বযন্সির সাবথ কথা বলবে পাবরি

2.

আপনি নি চাি েবব আপিার নবশ্বস্ত তকউ আপিার
পক্ষ তথবক আমাবির বলবে পাবরি, অথবা তসই বযন্সির
কাি তথবক সহায়ো তচবয় নিি।

3.

আপনি এই নলিবলবির সাবথ সং ুি িমটি
ে পূরণ করবে
পাবরি এবং তসটি tellus@Tusla.ie, floor 4, brunel
building, heuston south quarter, dublin 8 টিকািায়
অথবা নিবচ তিখাবিা স্থািীয় টিকািায় পাটিবয় নিবে
পাবরি।

4.

আপনি অিলাইি িম েপূরণ করবে পাবরি ত টি
আপনি www.tusla.ie তে খুুঁবজ পাববি।

5.

আপনি আমাবির tellus@tusla.ie তে তমইল করবে পাবরি

স্থািীয় টিকািা:

নিডবযাক িম ে
অিুগ্রহ কবর আমাবির বলুি ত সানভেসটির িাম কী?

সানভেসটির টিকািা কী?

কী ঘবিবি?

কখি এবং তকাথায় এটি ঘবিবি?

কারা কারা জনড়ে নিবলি?

আপনি তকি এটি আমাবির জািাবে চাি?

নিডবযাক িম ে(আবগর পৃষ্ঠা তথবক চলমাি)
এই বযাপাবর আপিার মবে আমাবির কী করা উনচে?

আপিার িাম:
আপিার টিকািা:

অথবা ইবমইল টিকািা,

াবে আমরা আপিার সাবথ পুিরায় ত াগাব াগ করবে

পানর:

আপনি

নি চাি আমরা তিনলবিাবি আপিার সাবথ ত াগাব াগ কনর তসবক্ষবে

আপনি আপিার তিনলবিাি িম্বরটিও নিবে পাবরি:

এই েথযসমূহ তগাপিীয় েবব আমরা

নি নবশ্বাস কনর ত

আপিার

অথবা ত বকাি নিশু নকংবা েরুবির তকাবিা ধরবির ঝুঁু নক রবয়বি
োহবল এটি তিয়ার করা হবে পাবর।

