
 

 تقدیم شكوى الى وزارة التربیة
 

توقعاتكم.  تحقیق م، وأنكم قد تشعرون بعدنحو خاطئنحن ندرك انھ في بعض األحیان تسیر األمور على 
إن من أو تریدون تقدیم آرائكم ومقترحاتكم، فإننا نود ان نستمع لكم.  غیر محلولة إذا كانت لدیكم شكوى

تسم بالكیاسة واالحترام، وذلك المھم أن نعمل سویا، وأن نتحاور ونستمع ونجد الحلول المالئمة بطریقة ت
  لكي یتسنى لنا تحسین خدماتنا.

 شكوىالقبل تقدیم 
 شكوى القیام بما یلي:الیتوجب علیكم قبل تقدیم 

 تحدید القضایا العالقة بوضوح والحلول التي تسعون الیھا •
 معلومات تامة وحقیقیةتقدیم  •
 التعاون بشأن أي طلبات لتقدیم المزید من المعلومات •
 للة بشكل متعمدضعدم تقدیم أي معلومات خاطئة أو م •
 . الشكوى بشكل یتسم بالكیاسة واالحترام ینظرون في الذینمعاملة الموظفین  •
 

 الشكاوى واألمور المقلقةأنواع 
 :بأحد األمور التالیةقامت  ةئراتقدیم شكوى إذا اعتقدتم أن المدرسة أو الروضة أو الداختیار  كمیمكن

 عمل غیر صحیحالقیام ب •
 یتوجب علیھا اداؤه  كانفي اداء عمل  التقصیر •
 .مھذببغیر انصاف أو بشكل غیر  تصرفال •
 

 األمور التالیة:  أحدكم ومقترحاتكم بخصوص ؤتكون شكواكم أو آرا یمكن أن
 نوع الخدمة أو مستواھا أو جودتھا •
 الموظفین وقراراتھم المدرسین أو تصرفات •
 سیاسة أو ممارسة معینة أو اجراء معین. •
 

قانون الوالیة أو ل وفقاربما تكون الشكاوى واآلراء والمقترحات بشأن إجراءات یجب علینا القیام بھا 
 المتطلبات ولماذا ھي موجودة أصال. ھذه سنتحدث معكم ونساعدكم في فھمفدرالي. القانون ال
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 شكوىالتقدیم 
 حلول مبكرةیجاد إلالشكوى  نظر فيلباالخط االمامي قیام الخطوة األولى: 

ن على إجراءات یتم نشجع كلما أمك نحنتحدثوا مع المدرسة أو الروضة أو الشخص الذي اتخذ القرار األصلي. 
. ربما یكون ھذا الشخص في لمتخذ القرار األصلي لحل الشكوى أو األمر المقلق ةمن خاللھا منح الفرص

 المدرسة مدرسا أو منسقا للمراحل الدراسیة، وفي الدائرة ربما یكون موظفا أو رئیس فریق.
للشخص متخذ القرار،  وفي حالة عدم اقتناعكم بأن شكواكم قد تم حلھا، یمكنكم حینھا االتصال بالمدیر المباشر

. اطلبوا ترتیب موعد لالتصال بالمدیر لمناقشة األمور الذي ربما یكون مدیر المدرسة أو الروضة أو الدائرةو
  المقلقة لكم، ویمكنكم أیضا شرح شكواكم من خالل البرید االلكتروني.

 طول، وسنخبركم حینھا بذلك. ة قد تتطلب وقتا أمعقدیتم حل معظم الشكاوى بشكل سریع، ولكن بعض القضایا ال

 الخطوة الثانیة: حل الشكوى مركزیا
في حالة عدم اقتناعكم بأن شكواكم قد تم حلھا على المستوى المحلي، یمكنكم حینھا طلب المساعدة من وحدة 

 ]. Customer Feedback Unit (CFU)آراء ومقترحات الزبائن [
 :CFUاالتصال بـ 

 online complaint formاستمارة شكاوى على االنترنت  •
 435 677 1800ھاتف  •

 ریاض األطفال من خالل ما یلي:وبإمكاننا مساعدتكم بشأن الشكاوى المقدمة الى المدارس 
 حول األمور التي تتضمنھا الشكوى مشورةإعطاء  •
 أن جمیع خیارات الحلول المتاحة قد تم النظر فیھاللتأكد من التنسیق مع المدارس وریاض األطفال  •
إعادة النظر بشكل موضوعي في الشكاوى التي لم یتم حلھا على المستوى المحلي، بضمنھا تلك التي  •

  تمت فیھا إعادة نظر مسبقة.
 رسمیة من خالل ما یلي:ننا دعمكم بخصوص الشكاوى المقدمة الى دائرة امكبإ
 شكواكم نظر فيتوصیلكم بالشخص أو القسم المعني لل •
 ضیتكم في حالة عدم حلھا الى المدیر أو الموظف التنفیذي المعني.إحالة ق•

 الخطوة الثالثة: حل الشكوى خارجیا
شورة مستقلة من حل شكواكم من خالل الخطوتین األولى والثانیة، یمكنكم السعي لطلب ممن في حالة عدم تمكننا 

إن ظروف شكواكم ھي التي ستحدد فیما إذا كان بإمكان ھذا . Ombudsman SA جنوب استرالیا مكتب أمین مظالم
 المكتب مساعدتكم.

 االتصال بدائرة خارجیة:
 ]Ombudsman SA (OSA)أمین مظالم جنوب استرالیا [

 150 182 1800مجانیة: مكالمة 
 ombudsman@ombudsman.sa.gov.au  الكتروني:برید 

تبعا لطبیعة قضیتكم، فإن مكتب امین المظالم غالبا ما سیسألكم عما إذا قمتم بتقدیم شكواكم أوال الى المدرسة أو 
 قبل مفاتحة أمین المظالم. CFUالروضة أو الـ 

https://schools-sa.force.com/CFU/s/
https://www.ombudsman.sa.gov.au/

	تقديم شكوى الى وزارة التربية
	تقديم الشكوى

	force.com
	Complaints and Feedback Unit




