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 ARABIC 
 

Making a Complaint 
 

 تقدیم شكوى
 لدیك الحق في الحصول على رعایة صحیة تتسم باألمان والجودة وأن تعامل باحترام. إن إبداء قلقك عندما ال یتحقق ھذا 

 یحمي حقوقك ویساعد على تحسین النظام الصحي لجمیع أھالي فكتوریا. 
 
 ما ھي األشیاء التي أستطیع تقدیم شكوى بخصوصھا؟ 

 من ضمن القضایا التي تستطیع تقدیم شكوى بخصوصھا:
 

 معالجة غیر ُمرضیة •
 مشاكل الدخول واإلحاالت •
 تواصل غیر جید •
 فقدان اإلحترام والخصوصیة •
 باإلھمال وغیراحترافيسلوك یتسم  •
 .سوء التعامل مع المعلومات الصحیة •
 

 تستطیع تقدیم شكوى عن أي من ُمقدمي الخدمة الصحیة في فكتوریا. یتضمن ھذا المستشفیات في كال القطاعین العام 
والخاص، مراكز خدمات الصحة المجتمعیة، ُمقدمي الخدمة الُمسجلین كاألطباء، وأطباء األسنان أو ُمقدمي الخدمة الغیر 

 الُمسجلین مثل اإلستشاریون والمعالجون البدیلون.   
 

المدارس  تستطیع تقدیم شكوى إیضاً عن أیة جھة تحفظ معلوماتك الصحیة، من ضمنھا ُمقدمي الخدمات الغیرالصحیة مثل
 وصاالت الریاضة (الجیم)، عن الطریقة التي تعاملوا بھا بتلك المعلومات.

 
 كیف أُقدم شكوى؟

الخطوة األولى ھي أن تقوم بإخبار ُمقدم الخدمة لك عن قلقك. إذا لم یتم حل القضیة بھذا أو تشعر بأنك ال تستطیع التحدث 
 الیھم، اطلب المساعدة منا.
شكوى معنا على االنترنت، عن طریق الھاتف أوشخصیاً. إذا كنت تشتكي نیابة عن شخٍص أخر، یستطیع أي شخص تقدیم 

 یجب أن تحصل على موافقتھم أوالً.
 

 ماذا یحدث بعد ذلك؟
 نحن نعمل معك ومع ُمقدم الخدمة لحل الشكوى بطریقة سریعة، عادلة وفعالة. نستطیع مساعدتك للحصول على:

 
 شروحاٍت عن ماحدث •
 اعتذارات •
 الحصول على المعالجة •
 الحصول على السجالت •
 استرجاع المبالغ والتعویض •
 تغییر في السیاسة والعادة الُمتّبعة وذلك تجنباً  لحدوث مشاكل مستقبلیة.  •
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نستطیع البدء أیضاً بتحقیقاٍت رسمیة  وتحذیر العامة من ُمقدمي  خدمة الرعایة الصحیة 
 الخطیرین.

 
 یة والحیادیة.خدمتنا مجانیة، تتسم بالخصوص

 
 االتصال

  www.hcc.vic.gov.auإمأل إستمارة شكوى على االنترنت عن طریق زیارة 
 مساءاً، االثنین الى الجمعة لمناقشة شكواك. 5صباحاً و  9بین  113 582 1300اتصل على الرقم 

 Level 26, 570 Bourke Street, Melbourne Victoria 3000قم بزیارتنا أو أكتب لنا على العنوان 
 

  677 133اتصل على:  TTYللـمكالمات الصوتیة الـ 
 727 555 1300تحدث وأستمع: 

 450 131: خدمات الترجمة الكتابیة والشفھیة
 

 ھذه المعلومات عامة بطبیعتھا وال یُقصد بھا أن تكون كنصیحة قانونیة
 

http://www.hcc.vic.gov.au/

