
NAB ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਕਕਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ 
ਜਾ ਂਮਨੱੁਖੀ ਅਕਿਕਾਰਾ ਂਦਾ ਮੁੱਦਾ 
ਕਕਵੇਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ

NAB ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮਨੱੁਖੀ ਅਵਿਕਾਰਾ ਂਸੰਬੰਿੀ ਮੁੱਵਿਆ ਬਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿੀਆ ਂਵਚੰਤਾਿਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣਿੇ ਿੀ ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਿਾ 
ਜਿਾਬ ਿੀ ਵਿੰਿੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵ਼ੰਮੇਿਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱਿ ਹਾ।ਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 
ਫੀਡਬੈਕ ਿੇਣਾ ਚਾਹੁੰਿੇ ਹੋ ਜਾ ਂਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਬੰਿੀ ਕੋਈ ਵ਼ਿਕਾਇਤ ਿਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਿੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾ ਂਵਿੱਤੇ ਕਿਮਾ ਂ
ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਅਵਜਹਾ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ:

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
1.  ਆਪਣੇ ਮੁੱਿੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਿਤ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਿੇ਼ ਜਾ ਂਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਵਜਹਨਾ ਂਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਿੇ ਿੀ ਜਾਚਂ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਿ 

ਵਮਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਵਮਤੀ, ਸਮਾ ਂਅਤੇ ਸਥਾਨ ਿਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਼ਿਾਮਲ ਹੈ।

2.  ਤੁਸੀਂ ਵਜਹੜਾ ਮੁੱਿਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਿੇ ਹੋ, ਉਸਿੇ ਿੇਰਿੇ ਵਿੰਿੇ ਹੋਏ grievances@nab.com.au ਤੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ। ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ 
਼ਿਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾ ਂਵਿੱਤੀਆ ਂਵਹਿਾਇਤਾ ਂਪੜ੍ੋ। 

ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਗਂੇ
•  ਅਸੀਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਵਚਤ ਕਰਾਗਂੇ ਵਕ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਡਬੈਕ ਜਾ ਂਵਚੰਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

•   ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚਂ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਲੋੜ ਪੈਂਿੀ ਹੈ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਲੋੜੀਂਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਿੇ਼ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਗਂੇ।

•   ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਿਾਗਂੇ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਮਲਿੀ ਰਹੇ ਵਕ ਜਾਚਂ-ਪੜਤਾਲ ਵਕੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।

•   ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਆਪਣੀ ਪਰਿੇਿਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਗਂੇ।
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ਮਨੱੁਖੀ ਅਕਿਕਾਰਾ ਂਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਿਕਾਰਾ ਂਿਾ ਮੁੱਿਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ, grievances@nab.com.au ’ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਿੇਲੇ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਿੇਰਿੇ ਼ਰੂਰ ਼ਿਾਮਲ ਕਰੋ 
ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਜਲਿੀ ਤੋਂ ਜਲਿੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਾਬ ਿੇ ਸਕੀਏ:

1. ਕਵਸ਼ਾ

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਿੀ ਵਿ਼ਿਾ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ‘Human 
Rights Issue’ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਼ਿਾਮਲ ਕਰੋ।

2. ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਿੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਂਿਾ ਿਰਣਨ 
ਵਲਖੋ:

•   ਤੁਸੀਂ ਵਕਹੜਾ ਮੁੱਿਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਿੇ ਹੋ (ਉਿਾਹਰਨ ਿੇ ਲਈ: ਕੌਣ, 
ਕੀ, ਵਕੱਥੇ, ਕਿੋਂ, ਵਕਿੇਂ) ਅਤੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਿੀ ਵਮਤੀ ਅਤੇ/ਜਾ ਂ
ਵਮਆਿ ਵਜਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਿਾ ਪੇ਼ਿ ਆਇਆ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਾ।ਂ

•   ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਸੱਟਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਚੰਤਾ ਨੂੰ 
ਿੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸ ਚੀ਼ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਿਾਹਰਨ ਿੇ ਲਈ: 
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਚੰਤਾ ਨੂੰ 
ਵਕਿੇਂ ਿੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ?

3.  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ NAB 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਿੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵਚੰਤਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੀਏ, ਤਾ ਂਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਵਲਖੋ।

4.  NAB ਆਈਡੈਂਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ NAB ਿੇ ਗਾਹਕ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ NAB ਆਈਡੈਂਟੀਫੀਕੇ਼ਿਨ 
ਨੰਬਰ 8-10 ਅੰਕ ਿਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਿਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇNAB ਕਾਰਡ ਿੇ ਵਪੱਛੇ 
ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਿੀ ਪੱਟੀ ਿੇ ਉੱਪਰ ਵਿੱਤਾ ਹੁੰਿਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਹੋਿੇਗਾ 
ਵਜਸ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਟੰਰਨੈੱਟ ਬੈਂਵਕੰਗ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਰਿੇ ਹੋ।

5. ਫੋਨ ਨੰਬਰ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਿੇ ਹੋ ਵਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੀਏ, 
ਤਾ ਂਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਹੋ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਿੇ਼ਿ ਿਾ ਕੋਡ ਿੀ ਼ਿਾਮਲ ਕਰੋ।

6. ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕ ਪਤਾ

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਡਾਕ ਪਤਾ ਪ੍ਿਾਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ 
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਵਥਤ ਹੋ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਿੇ਼ਿ ਿਾ ਨਾਮ ਿੀ ਼ਿਾਮਲ ਕਰੋ।
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