
تقديم المالحظات
دليل لألفراد وأسرهم.
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تقديم المالحظات
إذا كانت لديك مالحظات أو اقتراحات بشأن الدعم 
أو الخدمات المقدمة لك؛ سوف يتم تقدير قيمتها 

بشكل كبير. 

تساعدنا مالحظاتك في التحسين حتى تشعر بمزيد من 
األمان والسعادة وتحصل على أكبر استفادة من خدماتنا.  

يمكن أن تكون المالحظات بشكل ثناء أو تعليقات أو 
شكاوى.

نحب أن نسمع ثنائك و معرفة أننا نقوم بما هو مطلوب 
بشكل صحيح. إذا كنت راضيُا، فنحن سعداء! إذا لم تكن 

راضيُا، فنحن ندعوك إلخبارنا. يمكنك أن تقدم شكوى بشأن 
خدماتنا وموظفينا والطريقة التي يتم التعامل بها معك. إنه 

من حقك أن تثير مخاوفك وشكاواك دون الخوف من أن 
تزعج أحدًا.  كما يمكنك أيضا أن تشتكي من الطريقة التي 

نتعامل بها مع شكواك. 

نحن نعدك أن شكواك سوف يتم االحتفاظ بخصوصيتها 
وسوف نسمع ونستجيب للشكاوى بأسرع وقت ممكن. 
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كيفية تقديم المالحظات
يمكن االتصال بنا هاتفيًا، أو ارسال بريد إلكتروني لنا، أو طلب المساعدة من أحد 

موظفينا. سوف يتأكدون من أن رسالتك تصل للشخص المناسب. التحدث إلى أحد 
موظفينا هو أسرع طريقة إلبداء مالحظاتك والتعامل مع مخاوفك. 

إذا رغبت في التحدث إلى شخص مستقل عن خدمتك، يمكنك االتصال بفريق 
الشكاوى. 

الهاتف 8900 9489 )08( ��

📧 feedback@autism.org.au :البريد اإللكتروني

🌐  .www.autism.org.au :ملء استمارة المالحظات على موقعنا على اإلنترنت
.)Complaints Officer( سوف يتم ارسال هذه االستمارة إلى موظف الشكاوى

إنها فكرة جيدة أن تصف األمور التي ترغب في إثارتها بحسب الترتيب التي حدثت بها. 

البيانات مثل التواريخ واألوقات واألماكن وأسماء األشخاص المعنيين هامة. كما يلزمنا 
أن نعرف ما هى التدابير التي تريد منا أن نتخذها لحل األمر.

يمكنك تقديم الشكوى دون اإلفصاح عن هويتك. إذا لم تترك اسمك، لن يمكننا ان نرد 
على الشكوى. ولكن يظل بوسعنا أن نحاول أن نقوم بالتحسينات.

ما الذي سيحدث
عندما تخبرنا بما تستحسنه أو ما ال تستحسنه، سوف نستمع لك بكل احترام. 

سنقوم بكتابة ما تقوله ونأخذه على محمل الجد. سوف نعاود االتصال بك في غضون 
يومي عمل لنعلمك إننا قد تلقينا شكواك.

سوف نخبرك عن كيفية تعاملنا مع الشكاوى ونعلمك ماذا ستكون الخطوات التالية. 
سوف نبذل كل ما بوسعنا لتغيير األمور إذا كان ذلك باستطاعتنا.
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الحصول على المساعدة لتقديم شكوى
يمكنك الحصول على المساعدة لتقديم شكوى من:

أحد موظفينا	 
عائلتك أو أصدقائك 	 
أحد المناصرين	 
 	The NDIS Commission

سوف نعمل مع مناصريك لحل مشاكلك وشكاواك. كما سنقوم بترتيب مترجم مجاني 
إذا كان سيساعدك ذلك. 

المناصرون
يكون المناصر مدربًا على مساعدتك. إن المناصرين خدمة مجانية. يمكنك استخدام 

 مكتشف مناصرة اإلعاقة )Disability Advocacy Finder( للعثور على مناصر: 
https://disabilityadvocacyfinder.dss.gov.au/disability/ndap/

إذا لم تكن متأكدًا من كيفية العثور على مناصر، اتصل بنا وسوف نساعدك.  

إليك بعض المنظمات التي يمكنها أن تساعدك:

)People With disabilities WA )Inc.) )PWdWA

تدعم هيئة األشخاص ذوي اإلعاقة في والية أستراليا الغربية )PWdWA( األفراد في 
االفصاح عن آرائهم والتعبير عنها والتمسك بحقوقهم.

مكالمة مجانية: 331 193 1800 | الهاتف: 8900 9485 )08(

info@pwdwa.org :البريد اإللكتروني | www.pwdwa.org :موقع اإلنترنت

)Ethnic Disability Advocacy Centre )EDAC

يقدم مركز مناصرة اإلثنية لذوي اإلعاقة )EDAC( خدمات المناصرة لألشخاص من 
الخلفيات المتنوعة ثقافيًا ولغويًا.

مكالمة مجانية: 921 659 1800 | الهاتف: 7455 9388 )08(

admin@edac.org.au :البريد اإللكتروني | www.edac.org.au :موقع اإلنترنت
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NDIS Commission

إذا كان لديك شكوى بشأن خدمات NDIS، يمكنك إبالغ مفوضية الخطة الوطنية 
.)NDIS Commission( للتأمين ضد اإلعاقة

الهاتف: 544 035 1800 | يمكن توفير المترجمين الفوريين.

www.ndiscommission.gov.au :استكمال نموذج االتصال بخصوص شكوى

 )Health and Disability Services Complaints Office )HaDSCO

إن مكتب شكاوى خدمات الصحة واإلعاقة )HaDSCO( هو هيئة قانونية مستقلة تقدم 
خدمة تسوية حيادية مجانية للشكاوى المتعلقة بخدمات اإلعاقة الممولة من الوالية. 

مكالمة مجانية: 583 813 1800 | الهاتف: 7600 6551 )08( 

mail@hadsco.wa.gov.au  :بريد إلكتروني | www.hadsco.wa.gov.au :موقع اإلنترنت

 )Complaints Resolution and Referral Service )CRRS

 إن خدمة اإلحالة وتسوية الشكاوى )CRRS( متاحة لك لمناقشة أية مخاوف 
 قد تكون لديك بشأن مقدم خدمات توظيف ذوي اإلعاقة 

.)Disability Employment Services "DES"(

مكالمة مجانية: 052 880 1800 

www.jobaccess.gov.au/contacts/online- :استكمال نموذج الشكوى عبر اإلنترنت
complaint-form

هذه المعلومات يمكن ترجمتها إلى لغات مختلفة أو إتاحتها بصيغ مختلفة حسب 
الطلب.

http://www.jobaccess.gov.au/contacts/online-complaint-form
http://www.jobaccess.gov.au/contacts/online-complaint-form
http://www.jobaccess.gov.au/contacts/online-complaint-form
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مكالمة مجانية  427 636 1800 
 هاتف  8900 9489 )08(  
autismwa@autism.org.au  بريد إلكتروني 
Locked Bag 2 SUBIACO WA 6904
Stubbs Terrace Shenton Park 6008 215

قم بزيارة موقعنا على اإلنترنت  
www.autism.org.au

اشترك في نشرتنا اإلخبارية
www.autism.org.au/contact/newsletter

المواقع تشمل: 
 Shenton Park

Midland
East Fremantle

Joondalup
 Gosnells

 Autism Association of WA تقدم
مجموعة متنوعة من الخدمات على 

مدار كافة مراحل الحياة. 
تشمل الخدمات: 

إجازات قصيرة لألطفال 	 
برامج دعم فردية مصممة لتلبية 	 

االحتياجات الفردية، بما في ذلك خيارات 
ما بعد الدراسة

اإللحاق بالعمل وبرنامج دعم	 
التنمية المهنية وخدمات التدريب	 
الدعم اإلقليمي	 
 تدريب الوالدين ومجموعات الدعم	 

التشخيص	 
مستشاري مرض التوحد ودعم األسرة 	 

لألطفال الذين تم تشخيصهم حديثًا
خدمات رعاية الطفولة المبكرة	 
خدمة دعم الدراسة والخدمات العالجية 	 

لألطفال في سن الدراسة
الخدمات العالجية والطبية لمرضى التوحد 	 

البالغين
دعم المعيشة المجتمعية: المنازل 	 

المشتركة والفردية


