
 
 

 
 
 

 

 ਿ ਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਿ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ  

ਔਰਜ ਕਾਉਟਂੀ ਸ਼ੈਿ ਰਫ ਦੇ ਿ ਵਭਾਗ ਨੇ ਇਸਦੇਸਬੰਧ ਨ ੰ  ਸਿਿਝਆ ਹੈਭਾਈਚਾਰੇਦੇ ਨਾਲ ਬਹਤੁ ਿਹੱਤਤਾ ਦੇ ਹੋਅਤੇ 

ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਦੀ ਚਾਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿ ਵਚਾਰ ਪਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਉਤਸ਼ਾਿ ਹਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ. ਏਚ ਨ ੰ  ਇਸ ਟੀਚੇ ਨ ੰ  ਸਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ , ਇਹ ਿਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈਿ ਕ ਿ ਵਭਾਗ ਦੇ ਿਬਰਾਂ ਿ ਵਰੁੱਧ 

ਸਾਰੀਆਂ ਿ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ ਾ ਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ. ਅਸੀ ਂਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਿ ਕ ਸਾਡੇ ਸਿਰਿਵਸਜ਼ 

ਵਾਈਸ ਨ ੰ  ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕਿਿਿਨਟੀ ਦੇ ਿਬਰਾਂ ਲਈ ਸਾਧਨ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਿ ਵਭਾਗੀ 

ਿਬਰਾਂ ਦੇਿ ਖਲਾਫ ਿ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨ ੰ  ਸ ਿ ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ .  

ਹੇਠਾਂ ਿ ਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿ ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿ ਕ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ-ਪਿ ਿਕਰਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਸਿੀ ਿ ਸ਼ਕਾਇਤ ਿ ਕਵ 

ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਿ ਪੱੁਛੇ ਜਾਂਦ ੇਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿ ਕਵ ਿ ਦੱਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ.  

ਿ ਕਸ ਫਾਰਿ ਿ ਵੱਚ ਿ ਆਪਣੀ ਿ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?  

ਿ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਿ ਲਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਿ ਵਅਕਤੀਗਤ ਰ ਪ ਿ ਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਿ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ 

ਿ ਵੱਚ, ਿ ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸ ਿ ਚਤ ਕਰਿਚਾਰੀ ਿ ਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਿ ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਰੋ. ਤੁਸੀ ਂਫਾਰਿ ਨ ੰ  ਿ ਕਸੇ 

ਸ਼ੈਿ ਰਫ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਫਾਰਿ ਨ ੰ  ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਭੇਜ ਸਕਦ ੇਹੋ:  

ਔਰਜ ਕਾਉਟਂੀ ਸ਼ੈਿ ਰਫ ਕੋਰਨਨਰ  

ਿ ਧਆਨ ਿ ਦਓ: ਅੰਦਰ ਨੀ ਜਾਂਚ ਯ ਿ ਨਟ  

ਪੀ ਓ ਬਾਕਸ 449  

ਸਾਂਟਾ ਆਨਾ, ਸੀਏ 92703  

ਕੌਣ ਿੇਰੀ ਿ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗਾ?  

1. ਿ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਢਕੁਵੀ ਂਿ ਡਵੀਜ਼ਨ ਕਿਾਂਡਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਨੀ ਜਾਂਚ ਯ ਿ ਨਟ ਦਆੁਰਾ ਵਿਰਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

ਿ ਸ਼ਕਾਇਤ ਆਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘੰਟ ੇਇੱਕ ਟੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਭ T ਉਹ ਕਾ ਭਰ ਿ ਵੱਚ ਿਸਥਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਿਅਵਵਹਾਰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ (714) 834-5548 ਅੰਦਰ ਨੀ ਪੜਤਾਲ ਯ ਿ ਨਟ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ.  

2. ਆਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਿ ਟਆਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੈਿ ਰਫ ਿ ਵਭਾਗ ਦੇ ਕਿਾਂਡਰ (71 4) 647-7000 ਤੇ ਿ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ 

ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ . ਿ ਡਪਾਰਟਿਟ ਕਿਾਂਡਰ ਿ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕ ੇਿਉਚਤ ਿ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 

ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ.  

3. ਿ ਲਖਤੀ ਿ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਿ ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੱਥੀ "ਪਰਸਨਲ ਿ ਸ਼ਕਾਇਤ 

ਫਾਰਿ" ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ. ਿ ਲਖਤੀ ਿ ਸ਼ਕਾਇਤ ਪ ਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਜਾਂ ਿ ਵਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਿਬਰ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇੰਟਿਰਵਿ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ.  
 

 

 



  

ਿ ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿ ਸ਼ਕਾਇਤ ਫ਼ਾਰਮ  

 

ਿ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ: _______________________________________________________________ 

ਤਾਰੀਖ ਦਸੱੀ ਗਈ: ______________________________________________________________________ 

ਪਤਾ: ________________________________________________________________________________ 

ਫੋਨ: _________________________________________________________________________________  

EMAIL: _______________________________________________________________________________  

ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ / ਟਾਈਮ: _______________________________________________________________ 

ਘਟਨਾ ਦੀ ਿਸਥਤੀ: ______________________________________________________________________ 

ਸ਼ਾਮਲ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ (ਸ) ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਪਤਾ: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

ਗਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ / ਪਤਾ / ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ( ਈ ਐਸ): __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

ਿ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਸੰਖੇਪ: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 



  

ਿ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਸੰਖੇਪ (ਜਾਰੀ): _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 



  

ਇਹ ਫਾਰਿ ਹੇਠ ਿ ਲਖੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿ ਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: ਅਲਬਾਨੀਅਨ, ਆਰਿੇਨੀਅਨ, ਕਬੋੰਡੀਅਨ, ਚੀਨੀ, ਡਚ, 

ਦਾਰੀ, ਫਾਰਸੀ, ਫਚ, ਇਬਰਾਨੀ, ਿ ਹੰਦੀ, ਹੰਗੇਰੀਅਨ, ਇਲੋਕਾਨੋ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ, ਇਟਾਲੀਅਨ, ਜਾਪਾਨੀ, ਲਾਓ, 

ਕੋਰੀਅਨ, ਪੋਿ ਲਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ, ਰ ਸੀ , ਸਪੈਿ ਨਸ਼, ਸਵੀਿ ਡਸ਼, ਤਾਗਾਲੋਗ, ਿਤਿਲ, ਥਾਈ, ਉਰਦ  ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਿੀ.  

ਿ ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿ ਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਿ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ (ਜਾਂ ਇਸਦ ੇਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਤੇ ਵਾਪਸ 

ਭੇਜ,ੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਂਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦ ੇਹਾਂ  

ਇਸ ਫਾਰਿ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ, ਿ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿ ਕ ਇਸ ਿ ਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿ ਬਆਨਾਂ ਸੱਚ ਅਤੇ ਿੇਰੇ ਸਹੀ 

ਿ ਗਆਨ ਅਤੇ ਿ ਵਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਸਹੀ ਹਨ.  

___________________________________________ _________________________  

ਦਸਤਖਤ       ਤਾਰੀਖ  

___________________________________________  

ਨਾਿ (ਿ ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿ ਪ ਟੰ ਕਰੋ) 
 
 
 
 
 


