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ਅਿਜਹਾ ਵੀ ਸਮ� ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਤੁਸ� ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾ ਿਵਭਾਗ (Department of Social and Health Services, 

DSHS) ਜ� ਇਸਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਿਕਸੀ ਪ�ਦਾਤਾ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਕਸੇ ਸੰਚਾਰ ਜ� ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪ�ਕਟ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ।  ਤਸੁ� ਆਪਣੀ ਸਮੱਿਸਆ ਜ� ਿਚੰਤਾ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।   

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾ ਹੈ, ਤ� ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦ ੇਹ�।  ਜਦ� ਹੀ 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤ� ਤਹੁਾਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਉਿਚਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਗ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ।  ਅਸ� 

ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਪ�ਸੰਸਾ ਕਰਦ ੇਹ�।  

ਆਪਣ ੇਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਇੱਥ ੇਜਮ�� ਕਰੋ: Department of Social and Health Services   

 PO Box 45131 
 Olympia, WA 98504-5130 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬੇਨਤੀਆ,ਂ ਸੁਆਲ� ਜ� ਸੁਝਾਵ� ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 800-737-0617 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜ� askdshs@dshs.wa.gov 'ਤ ੇ

ਸਾਨੰੂ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ DSHS ਸੰਘਟਕ ਸੇਵਾਵ� (DSHS Constituent Services) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। TTY/TDD ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਾਿਸੰ਼ਗਟਨ 

ਰੀਲੇ ਸੇਵਾ   (Washington Relay Service) ਲਈ 711 ਜ� 1-800-833-6384 ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� DSHS ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਅਤ ੇDSHS ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ�ਚ ਯੂਿਨਟ ਦ ੇਕੋਲ ਿਕਸੀ ਿਵਤਰਕੇ ਜ� ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ� ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ 

ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯੂਿਨਟ ਤ� iraucomplaints@dshs.wa.gov ਦੇ ਰਾਹ� ਿਸੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  ਨਾਗਿਰਕ 

ਅਿਧਕਾਰ� ਅਤ ੇਿਵਤਕਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜ�ਚ� ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ojcr@dshs.wa.gov 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ DSHS 

ਦੇ ਿਨਆ  ਂਅਤ ੇਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਬਾਰ ੇਦਫ਼ਤਰ(DSHS Office of Justice and Civil Rights) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  

ਈਮੇਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੂਪ ਨਹ� ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਈਮੇਲ ਸੇਵਾ (ਿਜਵ� ਿਕ Gmail, Hotmail, Yahoo, ਆਿਦ) ਦੀ 

ਵਰਤ� ਕਰਦ ੇਹੋ ਤ� ਿਕਸੀ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦ ੇਰਾਹ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ 

ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸ� DSHS ਨੰੂ ਈਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।  DSHS ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈਮੇਲ ਕਰਦ ੇਸਮ� ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 

ਈਮੇਲ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।  ਅਸ� ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਨ� �ਟ 'ਤ ੇਕੁਝ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ� ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹ�, ਇਸ 

ਲਈ, ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡ ੇਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ ਿਜਵ� ਿਕ ਕੋਈ ਡਾਕ ਪਤਾ 

ਜ� ਫਨੋ ਨੰਬਰ। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਤਾਰ ੇਦ ੇਿਨਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਲੋੜ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ ਤ� ਜ ੋਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੀਏ।  

* ਲੋੜ�ਦੀ ਫੀਲਡ।  ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਿਵਕਲਿਪਕ ਹਨ।  

https://www.dshs.wa.gov/altsa/odhh/telecommunication-relay-services
https://www.dshs.wa.gov/altsa/odhh/telecommunication-relay-services
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ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਿਕਸਮ* 

  ਿਸ਼ਕਾਇਤ   ਸੁਝਾਵ   ਿਸ਼ਕਾਇਤ 

  ਸੁਆਲ   ਬੇਨਤੀ 

ਿਵਸ਼ਾ* 
      

ਤੁਹਾਡਾ ਨ� * 
      

ਕਲਾਇੰਟ ਜ� ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸਨੰੂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਜੇਕਰ 

ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ) 
      

ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ:    ਹ�   ਨਹ� 

ਕੀ ਤੁਸ� ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ?   ਹ�       ਨਹ� 

ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੰਪਰਕ ਿਵਧੀ (ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਜਵਾਬ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ):     ਈਮੇਲ     ਨ� ਮਤ ਡਾਕ    ਫੋਨ ਕਾਲ 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ:  ਅਸ� ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹ� ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹ�।  

ਪਤਾ ਿਸਟੀ ਸਟੇਟ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ 
                     

ਫੋਨ ਨੰਬਰ (ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਨਾਲ) 
      

ਈਮੇਲ ਪਤਾ * 
      

ਕੇਸ ਨੰਬਰ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵ)ੇ 

      

ਮੈਸੇਜ * 
      

 


