“ألْـوا”

Complaints

املستشفى املشيخية ) (Presbyterianلألطفال

رؤيتنا

نحن عازمون أن نكون مرك ًزا مم ّي ًزا يوفر ِم ْحور
اهتاممه رعاية طبية وخدمات صحية مسا ِعدة للطفل
ولألرسة ،وأن نقدم الدعم الجسامين والرعاية الروحية
لألطفال ذوي إعاقات معقدة واحتياجات صحية خاصة.
وسنسعى كذلك أن نكون مكانًا ينشد العدالة و ُم ْبديًا
الرحمة باسم املسيح يف معاملتنا لألطفال وأرساتهم.

الشـــكـاوى

عندما تحتاج أن تبلغنا عن األخطاء
جِـريكو ُرود
الخدمات
املشيخية
االجتامعية

تفاصيل االتصـال

العنوان 8 ،بري سرتيت ،ضنداس فايل ،نيو ساوث ويلز 2117
رقم الهاتف 02 9858 4994
رقم الفاكس 02 9874 0964
Email: admin@allowah.org.au
Website: www.allowah.org.au

الشكوى
تقدم
كيف
ميكن تقديم الشكاوى شخصيا أو عرب الهاتف أو موقعنا اإللكرتوين:

ً
 www.allowah.org.auأو كتابة ،بطريقة رسمية أو و ّدية
كيفام يناسبك .وميكنك أن تشتيك ألي ممن يعمل لدينا وهم مكلفون
بإبالغ املدير املسؤول عن خدمات التمريض ،أو ميكنك االتصال مبدير

عندما تقدم الشكوى
مـا يـحصل
عندما تتقدم بشكوى توقع بأن:

به
ُفكر
ت
عام
أخربنـا
نحن يف “ألوا” نحرتم حق الطفل وأرسته يف تقديم الشكوى ونتعهد بأن:

•نخربك عن حقوقك والخيارات املتاحة
•نتجاوب عىل وجه الرسعة
•نبلغك عن مسار اجراءات الشكوى
•نوفر املساندة كلام لزم األمر
•نتيح لك فرصة املساهمة يف مسار التوصل للحل كلام أمكن ذلك
•نتأكد من تعاملنا مع الشكوى بطريقة ف ّعالة وكاملة وبال انحياز
يف حلّها مع جميع األطراف
•نستغل الشكاوى يف تحسني أداء خدماتنا
•نحصل عىل موافقة مـ ْرضية من الوالدين وبرضاء الطفل أيضً ا
عند تحصيل املعلومات
رسيات الطفل وأرسته
و
خصوصيات
•نوفر حامية
ّ
•نبلغ الجهات املسؤولة إذا كانت الشكوى تتعلق بسالمة الطفل
وبخريه ،هو وأرسته ،وإذا لزم األمر وفق القانون

•ت ُسلم الشكوى
•تصلك رسالة من مدير خدمات التمريض خالل خمسة أيام تفيد باستالم
الشكوى
•تُـقـيّم الشكوى وظروفها
•تستلم ردًا نهائ ًيا خالل خمسة وثالثني يو ًما (معظم الردود خالل هذه
الفرتة)
•تُتاح لك فرصة مناقشة الرد
•تستطيع إحالة شكواك إىل مكتب املدير املسؤول يف أي مرحلة ما ،إذا
وجدتَ ذلك الز ًما
•تُبلَّغ عام سيتغري بظروفك و  /أو بظروف اآلخرين نتيجة للشكوى املقدمة
•يصلك اعتذار إذا وجب األمر

الشكاوى مجهولة املصدر

إذا قدمت شكوى دون التعريف عمن كتبها يجب أن تعلم أن التحريات التي
ستُجرى ستتعقد أكرث إن مل تُفصح عن الشخص أو الذات ،ألن ذلك سيحد لدرجة
كبرية من متكن املستشفى الحصول عىل املعلومات الالزمة ،ولكن ثق أننا
ملتزمون بالحفاظ عىل رسيتك يف جميع األحوال ،إال أنه سيُفصح عن املعلومات
ألي ممن له حق معرفتها ،كام أنه لن ت ُستثنى أية معلومات تصل “ألْوا” من
اإلفصاح عنها ،ونحن سنوافيك مبا سيتم بالنسبة للمعلومات الواردة إلينا.

الشكاوىالسابقة

عادة يُتوقع أن ت ُقدم الشكوى خالل  21شه ًرا منذ وقوع الحادث سبب املشكلة،
وإذا تأخر اإلبالغ عنها بزمن طويل قد يؤثر ذلك عىل استطاعة “ألوا” التحقيق
يف املشكلة ،وعندها ستُجرى مناقشة املعطالت معك ،وبالرغم من أنه قد
يصعب تح ّري وقائع املشكلة إال أننا سنحاول التوصل إىل حلّها.
You can talk to our Executive Director
of Nursing anytime on Ph: 02 9858 4994

أمرها
يف
ننظر
ال
التي
الشكاوى
قد تعتذر “ألْوا” عن النظر يف شكواك إذا كانت كيدية أو تافهة أو كانت

خارج نطاق مسؤولياتنا وفق القانون أو تبني أن موضوع الشكوى أو جانبًا
منها يجري التحقيق فيها شخص آخر أو مكتب آخر مؤهل لذلك أو إذا
كانت ال تزال تحت تحقيق الجهات القضائية.

لقايض املظامل
الشكاوى
املقدمةويلز
نيو ساوث
بوالية

يتوىل قايض املظامل بوالية نيو ساوث ويلز مسؤوليات متنوعة من
الشكاوى التي تتعلق بالخدمات االجتامعية وخدمات اإلعاقة بوالية
نيو ساوث ويلز .ملزيد من املعلومات تفقد املوقع اإللكرتوين .www
:www.ombo.nsw.go.au
والشكاوى املقدمة لقاىض املظامل سيتولىّ أمرها املدير املسؤول لدينا عند
علمنا بذلك.

مفوضية شكاوى الرعاية الصحية

الشكاوى املقدمة للمفوضية بوالية ن.س.و .تتعلق بأية أفراد أو هيئات توفر
خدمات الرعاية الصحية بالوالية ،من بينها:
•مزاولو املهن مثل األطباء واملمرضات وأطباء األسنان والصيادلة
واختصاصيو الصحة النفسية ومقومو العظام واختصاصيو األقدام وغريهم
من العاملني يف خدمات الرعاية الصحية وعالج املرىض أو فيام يتعلق
بسلوكهم املهني ،وأيضً ا :
•هيئات الرعاية الصحية مثل املستشفيات العامة والخاصة ،املستوصفات /
العيادات الخارجية واملراكز الطبية والعيادات النهارية للعمليات الجراحية
وخدمات اإلسعاف وغريها التي تؤثر عىل الرعاية الصحية للمريض أو عىل
عالجه  ،وأيضً ا:
•أطباء الصحة الذين ال يحتاجون حاليًا التسجيل رسميًا ملزاولة مهنتهم
يف والية ن.س.و .مثل مامرسو العالج الطبيعي وأطباء التحليل النفيس
واختصاصيو التغذية واختصاصيو التدليك وغريهم.
ملزيد من املعلومات تفقد املوقع اإللكرتوين www.hccc.nsw.gov.au
الشكاوى املقدمة إىل  HCCCسيتناولها املدير املسؤول.
ميكنك االتصال مبدير التمريض يف أي وقت عىل رقم الهاتف 0298584992

