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 التّوّحد 
 في كوینزالند 

 ى الّشكاو 
نر�د    .بتقد�م خدمات ذات جودة عالیة لز�ائننا، ولكّننا نخطئ أحیاًنا منظّمة الّتوّحد في �و�نزالند ملتزمٌة 

 مساعدة الجمیع على فهم حّقهم في الّتقّدم �الّشكوى، و�جراءات الّشكاوى لدینا.

 

 : حقوقك

 : نحرص علىسوف  
 ، �شكل عادلعامل معها �ّلها  تّ إلى �اّفة الّشكاوى والع استماال •
 �سرعٍة، الّشكاوى  ةعالج م •
 عندما تتقّدم �الّشكوى و�عد الّتقّدم بها، المساعدةعلى  كلو حص •
 إذا �ان ذلك ممكًنا،  حل المشكلة موضوع الشكوى  •
 �شأن الّشكوى،طرح االسئلة  عندشعورك �األمان  •
النزعاج  ل تعّرضكالّتقّدم �الّشكوى، وعدم  عندشعورك �األمان  •

 من اآلخر�ن.
 

 ما هي الّشكوى؟  

  الّشكوى     

 ما، و�قول أحدهم أّنه مستاٌء. تكون الّشكوى عندما تحدث مشكلٌة 

ما تقوم �ه �شكٍل   على ف المنّظمةعرّ تُ نها الّشكاوى مهّمٌة أل •

 .سّیئٍ وما تقوم �ه �شكٍل  جّیدٍ 

أفراد العائلة في ذلك الّتقّدم �ّشكوى، �ما  أليٍّ �ان�مكن  •

 االجتماعّیین.والعاملین 
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 التّوّحد 
 في كوینزالند 

 معلومات عن الّشكاوى 
___________________________________ ___ 

من حّقك أن یتّم الّتعامل مع شكواك �المساواة مع �اّفة الشكاوى 
 �غّض الّنظر عن: األخرى 

 هوّ�تك،  •
 مكان عیشك، •
 كونك رجًال أو إمرأًة،  •
 العمل اّلذي تقوم �ه،  •
 الّلغة اّلتي تتحّدث بها،  •
 كونك معاًقا أو ال، •
 دینك، •
 كونك غنی�ا أو فقیًرا.  •

 
 
 

أن  على منّظمة الّتوّحد في �و�نزالندتحرص عندما تتقّدم �شكوى، 
 سّر��ا. یبقى ما تقوله  

 
 
 
 
 

 كیفّیة الّتقّدم �شكوى 
 ما حصل لكي تتذّ�ر بوضوٍح.  أكتب •
 أكتب ما استطعت تذّ�ره لكي تساعد �الّشكوى. •
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 التّوّحد 
 في كوینزالند 

 طلب المساعدة

 قلًقا: لم تكن متأّكًدا من �یفّیة تقد�م الّشكوى أو �نت إذا 
 �ه،  وتثقحّدث إلى موّظٍف لدینا تعرفه �مكنك أن تت •
حّدث إلى شخٍص تستطیع الوثوق �ه، مثل �مكنك أن تت •

 أحد أفراد عائلتك، 
على الّتقّدم  مساعدتك�مكنك أن تطلب من هذا الّشخص  •

 �الّشكوى إذا لم ترغب �الّتقّدم �الّشكوى بنفسك.
 

 أین �مكن الّتقّدم �الّشكوى 

 �مكنك الّتقّدم �الّشكوى عبر:

 الّتحّدث إلى الموّظف اّلذي �نت تعمل معه حینها،  •
 االّتصال �منّظمة الّتوّحد في �و�نزالند.  •

 

  

 

 @

                            
 

 اّتصل بنا: 
(07) 3273 0000 

 ون: نحن موجود 
  حّتىص  8:30من الجمعة  حّتىاإلثنین من 

 ب.ظ.  4:30

 اإللكتروني:  نابر�د راسلنا عبر  
feedback@autismqld.com.au 

 :على العنوان التالي  اكتب لنا
Autism Queensland        
PO Box 354                       
SUNNYBANK QLD 4109 

 ُزر موقعنا: 
https://autismqld.com.au/page/feedback 

 

إذا �نت ال تر�دنا أن نعلم  •

من تقّدم �الّشكوى، �مكنك 

وذلك  تقد�م شكوى سّرّ�ٍة 

 عدم إعطاء اسمك.�

 االطالع على�مكنك  •

  �املة سیاسة الخصوصّیة

   . موقعنا اإللكتروني على

mailto:feedback@autismqld.com.au
https://autismqld.com.au/page/feedback
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 التّوّحد 
 في كوینزالند 

 إدارة الّشكاوى 

 سیقوم الموّظف لدینا بـ: 

 إعادة تالوة الّشكوى علیك للّتأّكد من فهمه شكواك،  •
إعالمك �ما سیفعله لحّل المشكلة، و�عالمك �الوقت اّلذي  •

 سیستغرقه ذلك،
 االعتذار عندما تكون األمور قد ساءت.  •

 
 البرنامج الوطني لتأمین المعّوقینخدماٌت ممّولٌة من 

 
 إثارةعلى البرنامج الوطني لتأمین المعّوقین تشّجعك هیئة   •

البرنامج الوطني  �شأن خدمات  أو شكاوىً  أّي مخاوفَ 
أو المساعدات اّلتي تتلّقاها من منّظمة لتأمین المعّوقین 

 الّتوّحد في �و�نزالند.
الّتوّحد في  مباشرًة مع منّظمة  ك�مكنك إثارة مخاوف •

كو�نزالند �ما هو موّضٌح أعاله. أو �مكنك االّتصال بهیئة  
قعها االلكتروني:  عبر مو البرنامج الوطني لتأمین المعّوقین

www.ndiscommission.gov.au    عبر الهاتف:  أو
1800 035 544 

الو�الة  مخاوُف أو شكاوًى �شأن خطط إذا �انت لد�ك  •
البرنامج الوطني لتأمین  أو  الوطنیة لتأمین المعّوقین 

�البرنامج الوطني لتأمین ، �مكنك االّتصال أ�ًضا المعّوقین
البرنامج الوطني  بھیئةأو  www.ndis.gov.au: أو  المعّوقین

 .لتأمین المعّوقین
 

 

http://www.ndiscommission.gov.au/
http://www.ndis.gov.au/
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 التّوّحد 
 في كوینزالند 

 
تثق   شخصٍ �مكنك طلب الّدعم من العائلة أو من سیقوم الموّظف لدینا بدعمك في الّتقّدم �شكواك.  •

 �ه لیساعدك على الّتقّدم �الّشكوى.

 

 الّترجمة 

الترجمة الخّطّیة أو الّشفهّیة، �مكنك إذا احتجت خدمات  •
 : ゆ  االّتصال

أو  450 131 على الرقم خدمة الّترجمة الخّطّیة والّشفهّیة •
 .677 133  على الرقم الهاتف الّنّصي

عن ُ�عد لألشخاص الذین �عانون من  التخاطبخدمة  •
 (National Relay Service)  مشاكل في السمع والنطق

 .544 035 1800وطلب 
 

 المراجعة 

سنتحّقق غالًبا من نجاح اجراءات الّشكاوى لدینا، وقد  •
نطلب منك أن تخبرنا إن �نت وجدت األمر سهًال أو 

 صعًبا. 
مكنك �ومع من من المهّم أن تدرك �یفّیة الّتقّدم �الّشكوى  •

لم تكن راضًیا. إذا احتجت المز�د من المساعدة إذا   التحّدث
�شأن الّشخص اّلذي �مكنك الّتحّدث إلیه عن الّشكوى، 

 الّرجاء أن تسأل أحد موّظفینا. 
 
 

 . موقعنا اإللكترونيعلى  میثاق خدمة الّز�ائنللمز�د من المعلومات، الّرجاء مراجعة 


