
ওেয়�ানর্ অে�িলয়ান কিমউিনিটসমূেহর জনয্  

“আমার একিট েদাভাষী কাডর্  �েয়াজন” সং�া� তথয্ 

ইংেরিজেত েযাগােযাগ করা আপনার জনয্ যিদ কিঠন হয়, তাহেল এই কাডর্ িট েদখােল সরকাির এেজি�গেলা বুঝেত পারেব েয আপনার 

একজন েদাভাষী �েয়াজন। 

আিম কাডর্ িট িকভােব বয্বহার করেবা? 

আপিন েয ভাষায় কথা বেলন বা েয ভাষা বয্বহার কেরন তার নাম কাডর্ িটর স�ুখভােগ ইংেরিজেত িলখুন। আপিন যিদ একািধক ভাষায় কথা বেলন বা 

বয্বহার কেরন, তাহেল অনয্ ভাষাগেলার নাম সবেচেয় ভােলা েথেক সবেচেয় দুবর্ল - এই �েম কােডর্ র উপের িলখুন। �েয়াজন হেল আপনােক েয বয্ি� 

এই কাডর্ িট িদেয়েছন তার সহায়তা িনন। 

েকােনা সরকাির েসবা বয্বহার করার সময় েদাভাষীর সহেযািগতা �েয়াজন হেল একজন সদসয্েক এই কাডর্ িট েদখান। তারা আপনার ভাষায় কথা বেলন 

এমন একজন েদাভাষীর (সরাসির বা েফােন) বয্ব�া করার েচ�া করেবন। 

যিদ আপনার মাতৃভাষায় কথা বলা েকােনা েদাভাষীেক পাওয়া না যায়, তাহেল �াফ সদসয্ এমন একজন েদাভাষীেক খঁুেজ েবর করার েচ�া করেবন িযিন 

আপনার ি�তীয় বা তৃতীয় ভাষায় কথা বলেত পােরন। 

েদাভাষী কাডর্  কারা েপেত পােরন?  

সরকাির েসবা বয্বহার করার সময় ইংেরিজ ভাষায় েযাগােযােগর জনয্ সহেযািগতার �েয়াজন এমন েয েকউ এই কাডর্  েপেত পােরন। 

এই কােডর্ র জনয্ খরচ েকমন?  

এই কাডর্ িট িবনামূেলয্। আপিন এিট হািরেয় েফলেল আেরকিট কাডর্  িবনামূেলয্ িনেত পারেবন। 

এই কাডর্  আিম েকাথায় েপেত পাির? 

মাইে�� িরেসাসর্ েস�ার, মাি�কালচারাল কিমউিনিট সািভর্ স ে�াভাইডার, িকছু পাবিলক হাসপাতাল, ইনেটনিসভ ইংিলশ েস�ােরর �ুল, িকছু �ানীয় 

সরকাির কতৃর্ প�, WA েডফ েসাসাইিট এবং িক�ারিল ই�ারে�িটং সািভর্ েস এই কাডর্ গেলা পাওয়া যােব। 

কাডর্ িট আিম কত িদন বয্বহার করেত পারব? 

সরকাির েসবা বয্বহার করেত যতিদন আপনার েদাভাষীর সহেযািগতার �েয়াজন হেব ততিদন আপিন কাডর্ িট বয্বহার করেত পারেবন। এর েকােনা 
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অনয্ েকউ িক আমার কাডর্ িট বয্বহার করেত পারেবন? 

আপনার পিরবােরর সদসয্সহ আপনার ভাষায় কথা বেলন বা বয্বহার কেরন এমন েয েকউ আপনার কাডর্ িট বয্বহার করেত পারেবন। 

কাডর্ না থাকেল িক আিম েকােনা েদাভাষীর সহেযািগতা চাইেত পাির?  

হয্াঁ। কাডর্ না থাকেলও সরকাির এেজি�গেলােত আপিন েদাভাষীর সহেযািগতা চাইেত পারেবন। 

েদাভাষীর জনয্ িক আমােক অথর্ �দান করেত হেব? 

না। আপিন সরকাির েসবা �হেণর েযাগয্ হেল সরকাির এেজি�গেলা আপনার েদাভাষীর জনয্ অথর্ �দান করেব। 

আিম িক একজন পুরুষ বা মিহলা েদাভাষীর সহেযািগতা চাইেত পাির? 

আপিন পুরুষ বা মিহলা েদাভাষীর সহেযািগতা চাইেত পােরন। তেব, আপনার অনুেরাধ র�া করা স�ব নাও হেত পাের। 

আিম িক পিরবােরর েকােনা সদসয্ বা েকােনা ব�ু েক েদাভাষীর ভূ িমকা পালেনর অনুেরাধ করেত পাির? 

েমৗিলক তেথয্র িবধান বা বয্িত�মী পিরি�িত বয্তীত এিট সুপািরশকৃ ত নয়। 

পিরবােরর সদসয্ বা ব�ু -বা�ব আেবগজিনতভােব স�ৃ� থাকেত পােরন এবং তােদর মেধয্ �েয়াজনীয় দ�তা ও িনরেপ�তার ঘাটিত থাকেত পাের। 

আঠােরা (18) বছেরর কম বয়সী কাউেকই েদাভাষীর ভূ িমকা পালেনর জনয্ বলা যােব না। 

েসবাদানকারী এেজি�েক িক আমার েদাভাষীর �েয়াজনীয়তার কথা অি�ম জািনেয় রাখা উিচত? 

হয্াঁ, জরুির অব�া না হেল আেগ েথেকই �াফ সদসয্েদরেক আপনার েদাভাষীর �েয়াজনীয়তার কথা জািনেয় রাখা উিচত যােত তারা �েয়াজনীয় বয্ব�া 

�হণ করেত পােরন। 

যিদ আিম �াফ সদসয্েদরেক আমার েদাভাষীর �েয়াজনীয়তার কথা অি�ম জািনেয় না রািখ, তাহেল কী হেব? 

�াফ সদসয্রা আপনােক সহেযািগতা করার সেবর্া� েচ�া করেবন। উদাহরণ�রপ, তারা: 

সামনাসামিন েকােনা েদাভাষী না েপেল েটিলেফােনর মাধয্েম একজন েদাভাষী বয্বহার করেত পােরন 

• একজন েদাভাষীেক পাওয়া মা� আপনার সা�ােতর জনয্ নতুন একিট সময় িনধর্ারণ করেত পােরন

• যিদ এমন েকােনা ভাষা থােক যা আপিন পড়েত পােরন তাহেল েসই ভাষায় আপনােক তথয্ িদেত পােরন, অথবা

• যিদ এমন েকােনা �াফ সদসয্ থােকন িযিন আপনার ভাষায় কথা বেলন, তাহেল তার মাধয্েম আপনার কাছ েথেক িকছু সাধারণ তথয্ সং�হ করেত

পােরন যােত একজন েদাভাষীর সােথ অয্াপেয়�েমে�র বয্ব�া করা যায়।

যিদ েদাভাষীর জনয্ আমার করা আেবদন নাকচ হেয় যায়, তাহেল আিম কী করেত পাির? 

িকছু পিরি�িতেত একিট এেজি� আপনােক েদাভাষী �দান নাও করেত পাের, তেব তারা অনয্ানয্ উপােয় আপনােক সহেযািগতা করার েচ�া করেবন  

(েযমন, আপিন পড়েত পােরন এমন একিট ভাষায় আপনােক তথয্ �দান করেত পােরন। তেব, যিদ আপিন আপনার িনেজর ভাষায় পড়েত না পােরন, 

তাহেল অনু�হ কের এেজি�েক অবিহত করুন)। 

আপনার একজন েদাভাষীর �েয়াজন এবং তার জনয্ আেবদন কেরেছন িক� এেজি� েসই আেবদন নাকচ কেরেছ - এমন হেল আপিন েসই এেজি�র 

কােছ অিভেযাগ করেত পােরন। 

আপিন যিদ এেজি�র �িতি�য়ায় স�� না হন, তাহেল আপিন ওেয়�ানর্ অে�িলয়ান ও�াডসময্ান (Western Australian Ombudsman)-এর 

সােথ 9220 7555 ন�ের অথবা উে�িখত িঠকানায় েযাগােযাগ করেত পােরন mail@ombudsman.wa.gov.au. এই কাজিট আপিন আপনার িনজ� 

ভাষায় করেত পােরন।

mailto:mail@ombudsman.wa.gov.au.
mailto:mail@ombudsman.wa.gov.au.
mailto:mail@ombudsman.wa.gov.au.
mailto:mail@ombudsman.wa.gov.au


আমার েদাভাষী কাডর্ িট আিম েকাথায় বয্বহার করেত পারব? 

আপিন কী িনেয় আেলাচনা করেত চান তার উপর িভিৎত কের সরকাির এেজি�গেলােক অবশয্ই �িতবার েদাভাষীর �েয়াজনীয়তার গরু� স�েকর্   - েযমন 

অবশয্ই �েয়াজন, েদওয়া উিচত বা েদওয়া েযেত পাের ইতয্ািদ িস�া� িনেত হেব। েযখােন আপনার অিধকার, �া�য্ ও সুর�া ঝঁুিকেত রেয়েছ, েসখােন 

তােদরেক একজন েদাভাষী বয্বহার করেত হেব। েয সকল সরকাির এেজি�র েদাভাষী বয্বহার করার �েয়াজনীয়তা েবিশ থাকেত পাের েসগেলার মেধয্ 

রেয়েছ: 

• পাবিলক হাসপাতাল

• পুিলশ ে�শন

• আদালত ও �াইবুয্নাল

• ে�ট �ুল

• পাবিলক হাউিজং অিফস

• �ানীয় সরকাির অিফসসমূহ।

আপিন এটাও যাচাই কের েদখেত পােরন েয আপনার শহরতিলেত এমন েকােনা িচিকৎসক বা ফােমর্িস আেছ িক না যারা িডপাটর্ েম� অব েসাশয্াল 

সািভর্ েসর অথর্ায়েন িবনামূেলয্র েদাভাষী েসবা �দােনর ��াব �হণ কেরেছন। 

আপিন যিদ বিধর বা �বণ �িতব�ী হন তাহেল আপনােক নয্াশনাল অজলান বুিকং অয্া� েপেম� সািভর্ স (NABS) �দৎত িবনামূেলয্র বয্ি�গত 

েমিডেকল অয্াপেয়�েমে�র জনয্ অজলান েদাভাষীরা রেয়েছন। NABS-এর সােথ তােদর ওেয়বসাইট www.nabs.org.au এর মাধয্েম 

েযাগােযাগ করা যােব। 

আমার েদাভাষী কাডর্ িট আিম েকাথায় বয্বহার করেত পারব না?  

অেনক বয্বসা �িত�ান ও বািণিজয্ক েসবা েকােনা েদাভাষী �দান করেব না। 

েবসরকাির হাসপাতাল ও ি�িনক, েবসরকাির �ুল, েবসরকাির আইিন েসবা এবং েবসরকাির পিরবহন েকা�ািনগেলার মেতা �িত�ানগেলা েদাভাষীর 

বয্ব�া করেত ই�ুক হেত পাের, তেব েদাভাষীর জনয্ তারা আপনােক অথর্ �দান করেত বলেত পাের। 

আপিন যিদ বিধর বা �বণ �িতব�ী হন, তাহেল েবসরকাির িশ�া �িত�ানগেলা েথেক আপনােক িডজঅয্ািবিলিট িডসি�িমেনশন অয্া� (িশ�া মান) 
(Disability Discrimination Act, Education Standards)-এর অধীেন একজন েদাভাষী �দান করেত হেব। 

�ীকৃিত: অিফস অব মাি�কালচারাল ই�াের�স ওেয়�ানর্ অে�িলয়ায় বয্বহােরর জনয্ িভে�ািরয়ান ই�ারে�টার কাডর্  পুি�কািট সংেশাধন করার জনয্ িভে�ািরয়ান মাি�কালচারাল 

একািধক ভাষায় এই পুি�কািটর অনুবাদ এবং 

ওেয়�ানর্ অে�িলয়ান ভাষা েসবা নীিত স�িকর্ ত 

তথয্ অিফস অব মাি�কালচারাল ই�াের�স-এর 

ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব: 
www.omi.wa.gov.au 

অিতির� তেথয্র জনয্ অনু�হ কের OMI-এর সােথ 

েফােন 6552 7300 ন�ের েযাগােযাগ করুন বা এই 

িঠকানায় ইেমইল করুন

harmony@omi.wa.gov.au 
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