
 

Pagtuon sa Makatarungan 

Mayroon ka bang sumbong kung paano ang pagtrato sa iyo ng isang awtoridad sa pamahalaan ng 

Alberta, nahirang na propesyonal na samahan o ang paraan sa paglutas ng pagkabalisa ng pasyente ng 

Alberta Health Services? 

 

Ang upisina ng Alberta Omsbudman (Tanod-Bayan) ay maaring tumulong . 

 

Mithiin:  Ang Alberta Ombudsman ay kilalang pinuno para sa malayang imbestigation, promosyon at 

tulong sa makatarungan na pamamahala. 

 

Misyon:  Kami ay malaya at walang-pinapanigan sa pagtaguyod ng mataas na pamantayan ng 

makatarungan pamamahala  sa pamamagitan ng imbestigation, recommendasyon para sa pagbabago at 

edukasyon. 

 

Mahalaga sa amin: ang katarungan,kakayahan,respeto,integridad,pagiging parehas at pagtiwala ng 

lihim. 

 

ANO ang ginagawa ng Ombudsman (Tanod-Bayan)? 

 

Ang  Alberta Ombudsman ang nagpapasiya ng makatarungan na pamamahala. Sumasagot kami sa 

sumbong o reklamo ng hindi makatwiran pagtrato ng sangay ng pamamahalaan nasasakupan ng 

probinsya at mga nahirang na propesyonal na samahan. 

 

Ang Ombudsman ay: 

• Malaya sa gobyierno; 

• Walang-pinapanigan;ang tuon namin ay makatarungan; 

• Madaling lapitan at tumugon; 

• Nagbibigay ng walang-bayad na serbisyo; at 

• Ang serbisyo ay hindi pagtatangol o pagmumungkahi. 

 

SINO ang maari imbestigahan ng Ombudsman? 

 

Maaring imbestigahan ng Ombudsman ang gawa at  pasiya ng: 

*Departamento, ahensiya ,lupon at komisyon ng Pamahalaan ng Alberta; 

*Nahirang na propesyonal organisasyon, kasama ang tagapagbigay-lunas,accounting,namamahala ng 

gubat at beterinaryo; at 

*Paraan sa paglutas ng pagkabalisa ng pasyente ng Alberta Health Services. 

 

Mga Samahan HINDI naming ma-imbestiga ay ang pamahalaan pederal at munisipio, miyembro ng 

Legislative Assembly (MLAs), polisya, unibersidad, paaralan, mga bagay na nasa husgado at pribadong 

bagay. Maari namin kayong isanguni sa nararapat na upisina upang ibigay ang iyong sumbong o reklamo. 

 

 

 

 



 

 

 

KAILAN dapat ibigay ang sumbong/reklamo sa Ombudsman( Tanod-Bayan)? 

 

Bago masuri ng Ombudsman ang iyong sumbong/reklamo ay dapat muna pumunta sa nararapat 

na awtoridad  na iyong isusumbong/ireklamo tungkol sa iyong  problema. Ang ibig sabihin ay 

dapat makumpleto muna ang paraan ng pag-apela ng pasiya na iyong isusumbong/ireklamo  at 

kung walang patakaran sa pag-apela, dapat idiretso sa isang tagapamahala sa loob ng nasabing 

awtoridad. 

 

Kung pagkatapos ng lahat, kung sa pakiramdam mo ay hindi makatarungan ang pagturing sa 

iyo,duon ka lang pumunta sa amin. 

 

Kung kailangan mo ng tulong o payo, ang aming paraan ng pagtanggap ng berbal  na reklamo  ay 

nagbibigay ng impormasyon tungkol sa upisina ng Alberta Ombudsman and pagsangguni. 

Tumawag po kayo para sa iba pang impormasyon. 

 

PAANO ko gagawin ang isang sumbong/reklamo? 

 

Ang sumbong ay dapat nakasulat, sa wikang Inglis at dapat na lagdaan. Kung nahihirapan kayong 

magsulat ng Inglis, kumuha po kayo ng miyembro ng iyong pamilya o kaibigan upang tulungan 

kayo. Ang porma ng online complaint form ay maari makuha sa aming website. Ang sumbong ay 

dapat isama ang sumusunod: 

 

• Ang iyong pangaln, tirahan at numero ng telepono; 

• Ang pangalan ng departamento,awtoridad o lupon ng propesyonal na iyong 

sinusumbong/nirereklamo; 

• Detalya ng iyong sumbong/reklamo; 

• Paliwanag kung ano iyong mga ginawa para lutasin ang problema; 

• Impormasyon tungkol sa iyong pakiramdam  na hindi makaturingan pagtrato sa iyo; at 

• Kopya ng ibang mahalagang kaugnay na dokumento o papeles. 

 

ANO ANG MANGYAYARI  pagkatapos na ako ay nagsumbong/reklamo? 

 

Ang iyong sumbong ay susuriin at magpapasiya ang Ombudsman kung maari kaming mag-imbestiga. 

Tatanggap ka ng sulat na ipapaliwanag ang kanyang pasiya o desisyon. 

 

Kung ang isang imbestigasyon ay ibubunsod, susuriin mabuti ng Ombudsman ang lahat mahalagang 

impormasyon. Ikaw ay kakausapin sa buong paraan ng imbestigasyon at tatanggap ka ng isang sulat na 

nagpapaliwanag ng resulta ng imbestigasyon. 

 

Kung hindi maaring mag-imbestiga ang Ombudsman sa iyong sumbong/reklamo, ikaw ay ibibigay sa 

ibang upisina para sa payo o tulong. 

 

 

 



 

 

Mga kontak 

 

Edmonton 

Suite 2800, 103003 Jasper Avenue, NW 

Edmonton,AB T5J 5C3 

Telepono- 780-427-2756 

Fax            -780-427-2759 

 

Calgary 

Suite 2560, 801-6 Avenue SW 

Calgary, AB T2P 3W2 

Telepono- 403-297-6185 

Fax            -403-297-5121 

 

Tumawag ng  walang-bayd sa 310-0000 at idyal ang anumang upisina sa itaas 

 

E-mail (para sa panlahat na impormasyon) 

info@ombudsman.ab.ca 

 

website (online complaint form) 

www.ombudsman.ab.ca 

 


