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صحِّیة قُدِّمَت لك،  بشأن خدمة إذا كنت تشعر بقلق 
في أسرع وقت مـُمكن،   الخدمة  مقدّم تـَحدَّث مع 

لحّل فعالیًة وهذه غالبًا هي أسرع الطرُق وأكثرها 
.نواحي القلق

بین التواصل غالبًا ما تكون الشكاوى نتیجة ضعف 
عندما تثیر .خدمتهم الصحیةمقدّم الـمَرضى وبین 

حلَّهاسوف یـُحاول فإنه ، ما یقلقك مع مقدّم الخدمة
یـُمكن تنـزیل أفكار مُفیدة عن .في مُعظم الحاالت

الخدمة من مقدّم  نواحي القلق مباشرة مع كیفیة حّل
إللكترونیةموقع الشبكة ا

www.hccc.nsw.gov.au

استجابة في بعض الحاالت قد ال تكون راضیًا عن 
یجب علیك عندها االتصال بخدمة . الخدمةمقدّم

االستفسارات في مفوضیة شكاوى الرعایة الصحیة 
أو على الرقم  )02(74449219على رقم 

.1590431800الـمجاني 

نت شكواك عن اعتداء جنسي أو بدني أو إذا كا
،  بصورة فوریةبصحة أو سالمة شخصتتعلق 

.یجب علیك االتصال فورًا بالـمُفوضیة

ما هي مفوضیة شكاوى الرعایة الصحیة؟
مفوضیة شكاوى الرعایة الصحیة هي هیئة مستقلة 

في المقدّمة تتعامل مع الشكاوى عن خدمات الصحة 
.اوث ویلزنیوس

 الصحة وتعمل على حمایةالـمُفوضیة غیر منحازة 
. العامتینوالسالمة

شكاوى قانون في فمبیّنة صالحیات الـمُفوضیة أما 
.1993 لعامالرعایة الصحیة

من یـُمكنه تقدیـم شكوى؟
قد یكون هذا .تقدیـم شكوىأي شخص یستطیع 

:شخصال
 الـخدمة الصحِّیـةتلقّى الـمریض الذي
وصیًا أو ًاوالد
اختاره الشخص أو مـُمثًالًا أو صدیقًاقریب 
 آخر معنیًاًاشخصخدمة صحیة أو مقدّم .

من الذي یـُمكنني تقدیـم شكوى عنه؟

خدمةمقدّم تتعامل الـمُفوضیة مع شكاوى عن أي 
:ساوث ویلز، وهذا یشملصحیة في نیو

 طباء األالـمُمارسین الـمُسجَّلین مثل
سناناألوأطباء مرضین ُـوم

 مثل ینسجَّلمخدمة صحیة غیر مقدّمي ،
ي الوخز اإلبري، أو مـُمارسيمـُمارس

يالـمُعالـَجة الطبیعیة، أو مـُمارس
الـمُعالـَجة النفسیة

ة الصحیة مثل مُنظمات الخدم
الـمستشفیات العامة والخاصة أو الـمراكز  

.الطبیة

كیف یـُمكنني تقدیـم شكوى؟
.مكتوبةشكواك إلى الـمُفوضیة یجب أن تكون 

یـُمكنك تنـزیل نـموذج شكوى من موقعنا على 
  أو au.gov.nsw.hccc.wwwالشبكة اإللكترونیة 

.یـُمكنك ببساطة أن تكتب رسالـة

قبل أن تكتُب شكواك، قد ترغب في االتصال بخدمة 
(74449219على رقم استفسارات الـمُفوضیة 

1590431800أو على الرقم الـمجاني )02
كون هناك أحیانا طـُرٌقتقد . نواحي قلقكلبحث

لقك من تقدیـم مة لحّل نواحي قءأسرع وأكثر مال
مُوظفو خدمة ك  لسینصح.شكوى رسـمیة

أفضل الطرُق للتعامل مع نواحي االستفسارات 
.قـلقك

 لدیك صعوبة في تقدیـم شكواك كتابة،  تإذا كان
یـُمكنك أن تطلب مُساعدة من موظفي خدمة 

.االستفسارات

شفویة لـمُساعدة خدمات ترجـمة الـمُفوضیة تستخدم 
ص الذین ال تكون اإلنجلیزیة لغتهم األولى .األشخا

إذا احتجت إلى مُترجم، نرجوك االتصال بـخدمة 
TIS(والشفویة الخطیة الترجـمة  National( على

 واطلب منهم توصیلك بـمُفوضیـَّة 450131رقم 
159043شكاوى الرعایـة الصحیـة على رقم
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 یـجب أن أشـملها في  التيمعلومـاتما هي ال
الشكوى؟

بصفة عامة، یجب أن تـُحدِّد الشكوى الـمكتوبة 
بوضوح ماذا حدث فعالً، وأین ومتى حدثت الواقعة،    

. فیهاومَن كان مُشتركًا

 أیة معلومات إضافیة ونسخًا من أیة وثائق ارفق
.خرى ذات عالقـة بالشكوىأ

أضف معلومات عن أیة إجراءات قُمت باتـخاذها  
.فعًال لحّل نواحي قـلقك

ماذا یـحدُث بعد ذلك؟
عندما تستلم الـمُفوضیة شكواك، سوف تقوم .1

عن تفاصیل االتصال وتخبرك بإخطارك كتابة 
.مُوظف الحالـة الخاصة بكب

نسخة من شكواك تقدیم بتقوم الـمُفوضیة عادة .2
 فرصة الـخدمة الصحیة لتكون لدیهمقدّم إلى 

.لرد على الشكوىل
لكَي .شكواكلتقییم  یوما 60لدى الـمفوضیة .3

تأخذ في االعتبار الـمعلومات  تفعل ذلك، 
الـمُقدَّمة وقـد تحصُل على معلومات أخرى  

.لذات عالقـة، سجالت طبیة على سبیل الـمثا

:مالحظة
ض    مقدّم  إذا اعتقدَت أن إخطار  الـخدمة قد یُعرِّ

الشخص للخطر أو قد یـَحیف بالتحقیق، یجب أن 
لـماذا تعتقد تشرح بوضوح في شكواك الـمكتوبة

.ذلك

ما النـتیجـة التي یـُمكنني أن أتوقـَّعهـا؟
عندما تنـتهي الـمُفوضیة من تقییم جـمیع 

سوف تُقـرِّر أفضل الطرُق إلدارة    الـمعلومات، فهي 
.شكواك

سوف یتصل بك .لدى الـمُفوضیة خیارات مُتنوِّعة
.مُوظف حالتك إلخطارك بقرار التقییم

سوف یتـم إخطار جـمیع األطراف ذوي العالقـة 
. یوما من اتـخاذ القرار14بقرار التقییم في غضون 

مَزیـد من الـمعلومـات
یُرجى عن الـمُفوضیة، للـمزید من الـمعلومات 

زیارة موقـع الشبكة اإللكترونیة  
au.gov.nsw.hccc.www

اتصل بالـمُفوضیة
إذا أردت مناقشة أي من االقتراحات السابقة، اتصل   

مُفوضیـَّة شكاوى الرعایـة بـخدمة استفسارات 
.الصحیـة
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العنوان البریدي
Locked Mail Bag 18
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)02(74449219:هاتف
159043اتصال مـجاني في نیوساوث ویلز 

1800
)02(45859281:فاكس

hccc@hccc.nsw.gov.au:برید إلكتروني

ص الذین یستخدمون هـاتف اآللة الكاتبة،  لألشخا
)02(75559219االتصال على رقم یُرجى 

خدمـة الترجـمة
، رجاء االتصال  شفويإذا احتجت إلى مُترجم

TIS(والشفویةالخطیة بـخدمة الترجـمة  National(
 واطلـُب منهم توصیلك 450131على رقم 

بـمُفوضیـَّة شكاوى الرعایـة الصحیـة على رقم
 صباحا 9االثنین إلى الـجمعة (1590431800
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