ما هي حقوقي ومسؤولياتي
عندما أقدّم شكوى؟
 أن تتم معاملتك وأن تعامل أنت اآلخرين بأمانة واحترام.
 أن تتم دراسة شكواك.

 إن يتم الر ّد على شكواك.
 أن تعرف متى سيصلك الرد.
 أن توقف شكواك في أي وقت.
 أن تطلب من شخص آخر تقديم الشكوى بالنيابة عنك.
 أن تأتي برفقة أي شخص تريده إلى أية اجتماعات.

 أن تتلقّى اعتذارا ً عندما يحتاج األمر.
4221 6811
ISLHDCompliments@health.nsw.gov.au
ISLHDComplaints@health.nsw.gov.au
www.islhd.health nsw.gov.au

هل انت بحاجة الى مترجم ؟ يتوفر مترجمين محترفين إذا كنت بحاجة الى مساعدة للتواصل باللغة االنكليزية .او إذا كنت اصما" ،يمكن
ايضا للموظفين لدينا حجز مترجما" لك .خدمة الترجمة مجانية وسرية .تستطيع إحضار احد افراد العائلة او صديق معك الى الموعد .إذا
كنت بحاجة للتواصل يجب فعل ذلك عن طريق المترجم المحترف  .يمكنك ايضا ان تتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على هاتف
رقم  454131إذا رغبت بألتحدث !لينا قبل الموعد.
Date of Publication: June 2121
Ref: DT43/24639

مالحظاتك
لتقديم شكوى يمكنك القيام بأي ٍ من األمورالتالية:
.4

أخبر الموظفين بأن لديك ما يقلقك ،فقد يتمكنوا من حل القضية فوراً.

.2

أخبر مدير الدائرة أو مدير وحدة التمريض إذا شعرت بأنه لم تتم معالجة األمور التي تقلقك.

.5

سم هاتف المستشفى أو رقم الخدمات
اتصل بمدير الموقع في المستشفى أو مدير الخدمات عن طريق مق ّ
(المدرج في الصفحة السابقة)

.1

اتصل بمدير الشكاوى إذا كنت ال تريد مناقشة شكواك مباشرة مع موظفي المستشفى أو الخدمة .يمكنك
االتصال بمدير الشكاوى في مكتب المقاطعة:
الهاتف1224 6844 :
البريد اإللكتروني ISLHD-Complaints@health.nsw.gov.au
البريد العاديIllawarra Shoalhaven Local Health District :
Complaints Manager,
PO Box 259, Port Kembla, NSW 2313
إذا كنت بحاجة إلى مترجم إعلم موظفينا لكي نحجز لك مترجما بلغتك المفضلة

.3

اكتب إلى المدير األعلى في Illawarra Shoalhaven Local Health District
عنوان البريدChief Executive, :
PO Box 259, Port Kembla, NSW 2313
بمفوضية شكاوى الرعاية الصحية
اتصل ّ

.6

)Health Care Complaints Commission (HCCC
إذا كنت ال تشعر بالراحة في مناقشة شكواك مع موظفي مكتب مقاطعتنا الصحي المحلي:

الهاتف9249 7111 :
الرقم المجاني في نيو ساوث ويلز4811 115 439 :
البريدLocked Mail Bag 48, Strawberry Hills, NSW 2142 :
البريد اإللكترونيhccc@hccc.nsw.gov.au :
ذا كنت بحاجة إلى مترجم إتصل

(TIS) Telephone Interpreter Service 454 131

إننانثمن
:إذا أحببت أن تشيد بالعمل الجيد الذي يقوم به أحد الموظفين يمكنك إخبارنا بأية طريقة من الطرق التالية
تحدّث مع مدير الدائرة أو مدير وحدة التمريض



ISLHD-Compliments@health.nsw.gov.auابعث رسالة إلكترونية على العنوان



:ابعث رسالة إلى
Illawarra Shoalhaven Local Health District Compliments,



PO Box 259, Port Kembla, NSW 2313



اتصل بمدير الموقع في المستشفى أو مدير الخدمات بين
: مسا ًء االثنين إلى الجمعة على األرقام التالية3  صباحا الى8,51 الساعة



Bulli Hospital
(12) 1281 1511

Coledale Hospital
(12) 1267 2266

David Berry Hospital
(12) 1161 4114

Wollongong Hospital
(12) 1222 3118

Milton Ulladulla Hospital
(12) 1131 9411

Port Kembla Hospital
(12) 1225 8111

Shellharbour Hospital
(12) 1293 2311

Shoalhaven District Memorial
Hospital
(12) 1124 5444

الرعاية الصحية اإلسعافية واألساسية

خدمة المخدّرات والكحول

(Community Health)
(12) 1224 6847

(Drug and Alcohol Service)
(12) 1231 2711

خدمة الصحة العقلية

خدمات صحه االسنان
(Public Dental Health Service)
4511 569 634

(Mental Health Service)
(12) 1293 2312

Arabic

الثناء والشكاوى
Compliments and Complaints

معلومات للمرضى والزبائن ومقدّمي الرعاية
والزوار
والعائالت والمسته ِلكين
ّ

