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لشكاوى ا
اإلطراء
لمخاوف ا

 كيف تقول ما عندك
How to have your say

The Sydney Children’s Hospitals Network record complaints in specific databases used for 
monitoring and analysis purposes only. Please be assured that personal information is not published.
تسجل شبكة مستشفيات األطفال في سدني الشكاوى في قواعد بيانات محددة تستخدم ألغراض الرصد والتحليل فقط. يرجى االطمئنان بأنه ال 

يتم نشر المعلومات الشخصية.

 نقاط اتصال أساسية:
(KEY CONTACTS:)

 صديق المريض في 	 
 مستشفى سدني لألطفال في راندويك

هاتف: 0680 9382 (02)

 صديق المريض في 	 
 مستشفى األطفال في وستميد

هاتف: 3535 9845 (02)

 مبادئنا في التعامل مع الشكاوى 
 (OUR COMPLAINT MANAGEMENT

PRINCIPLES)

تلتزم شبكة مستشفيات األطفال في سدني بإدارة الشكاوى وفقاً لتشريعات 
الكمنولث وتشريعات الوالية المعنية. وتشمل هذه:

قانون الخصوصية والمعلومات الشخصية في والية نيو ساوث ويلز لعام 	 
1998

قانون الشكاوى المتعلقة بالرعاية الصحية لعام 1993 في والية نيو 	 
ساوث ويلز

 قانون المعلومات الحكومية )حق حصول عامة الشعب عليها( 	 
لعام 2009 )قانون GIPA( )عوضاً عن قانون حرية المعلومات(

قانون مكافحة التمييز لعام 1977 في والية نيو ساوث ويلز	 

 لديك الحق في: 
(YOU HAVE THE RIGHT TO:)

 الحصول على معلومات مناسبة وسهلة الفهم حول عملية تقديم 	 
الشكاوى

 البقاء على اطالع على تطورات التحقيق والتاريخ المحّدد إلكمال 	 
القضية

تقديم شكواك عبر مقدم رعاية أو قريب، بناء على طلبك	 
طلب تواجد شخص من اختيارك ليقدم لك الدعم عند حضور أي اجتماع 	 

بشأن شكواك
االنسحاب من الشكوى في أي مرحلة	 
رفع الشكوى عبر قنوات بديلة مثل: هيئة الشكاوى المتعلقة بالرعاية 	 

الصحية في نيو ساوث ويلز

 يتوّقع منك: 
(YOU ARE EXPECTED TO:)

التعبير عن مخاوفك في أقرب مرحلة ممكنة وتزويد الموظفين 	 
بالمعلومات الالزمة للحصول على نتيجة مفيدة.

احترام دور الموظفين وحقهم في الرد على الشكوى	 
التعامل مع الموظفين بتهذيب واحترام	 
عدم تقديم شكاوى كاذبة أو مغرضة عن قصد	 

Arabic

Translated by the WSLHD Translation Service May 2017

(COMPLAINTS, COMPLIMENTS, CONCERNS )



 ال بأس في أن تقّدم شكوى أو تعّبر عن مخاوفك
 (IT’S OK TO MAKE A COMPLAINT

OR EXPRESS YOUR CONCERNS)
تشّجع شبكة مستشفيات األطفال في سدني )التي تضم مستشفى سدني 
لألطفال في راندويك ومستشفى األطفال في وستميد( وتقّدر تعليقات 

المرضى والعائالت والزوار.

وسواء كانت تعليقاتكم إيجابية أوسلبية، يمكنها أن تساعد في تحديد ما 
يسير بشكل جيد وما يمكننا تحسينه.

 نحن نأخذ مخاوفك على محمل الجد
 (WE TAKE YOUR CONCERNS

SERIOUSLY)
فريقنا موجود لالستماع إليكم. تتم مناقشة أي شكاوى أو مخاوف 

والتعامل معها وينظر إليها على أنها إيجابية من أجل تحسين خدماتنا.

 لن يؤثر ذلك على الرعاية التي تتلقاها
 (CARE WILL NOT 

BE COMPROMISED)
تقديم أفضل رعاية ممكنة لكل طفل هو أمر مهم بالنسبة لنا. يرجى 
االطمئنان إلى أن تقديم التعليقات لن يؤثر على رعاية أطفالكم بأي 

شكل من األشكال.

 شاركونا بتجاربكم اإليجابية
 (SHARE A POSITIVE 

EXPERIENCE WITH US )
نرجو منكم إعالمنا عندما يقوم أحد الموظفين بعمٍل ممتاز، أو عندما 

تكون تجربتكم في المستشفى بشكل عام إيجابية. نحن دائما متحمسون 
لمعرفة أن فريقنا قام بعمٍل ممتاز كما أننا نقّدر هذا العمل.

 ما هي المعلومات التي يجب تضمينها في الشكوى؟
 (WHAT INFORMATION SHOULD I

INCLUDE IN A COMPLAINT?)
كلما كانت المعلومات التي يمكنك تقديمها أكثر تحديداً، كلما أمكننا التحقيق 
في الشكوى بشكل أدق واتخاذ اإلجراءات المناسبة. إذا لم تكن متأكداً مما 

يجب تضمينه، اتصل بأحد أصدقاء المرضى الذين يمكنهم مساعدتك.

إذا لم تكن راضياً عن الطريقة التي عالجنا فيها 
 الشكوى

 )IF YOU ARE NOT HAPPY WITH
HOW WE AGE THE COMPLAINT)

إذا لم تكن راضياً عن الطريقة التي تم التعامل فيها مع شكواك أو إذا كنت 
تشعر باالحراج من رفعها إلينا مباشرة، يمكنك االتصال ب:

NSW Health Care Complaints Commission
Locked Mail Bag 18

Strawberry Hills NSW 2012
هاتف: 159 043 1800

hccc.nsw.gov.au

 كيف يمكن تقديم التعليقات
(HOW TO PROVIDE FEEDBACK)

 أخبر القسم المعني باألمر 
)Let the area concerned know(

 يمكنك التحدث إلى مدير وحدة التمريض أو رئيس القسم أو الموظف
المشارك في رعاية طفلك

اتصل بخدمة صديق المريض
(Contact the Patient Friend) 

إذا كنت تفضل التحدث إلى شخص ليس ضمن فريق الرعاية الصحية 
لطفلك، فإن صديق المريض متواجد لالستماع إلى مخاوفك والتنسيق 
نيابًة عنكم مع موظفي المستشفى المناسبين. ويمكنهم أيضاً إرشادك 

حول كيفية تقديم إطراء أو شكوى خطية.

يمكن االتصال بصديق المريض خالل ساعات العمل، من االثنين إلى 
الجمعة.

 مستشفى سدني لألطفال في راندويك 
Sydney Children’s Hospital, Randwick

هاتف: 0680 9382 (02)

The Children’s Hospital at Westmead
هاتف: 3535 9845 (02)

 يمكن ألحد الموظفين االتصال بخدمة صديق المريض
نيابًة عنك إذا كنت تفضل ذلك.

)Suggestion Box( صندوق االقتراحات
يمكنك أيضاً استخدام أحد صناديق االقتراحات الموجودة في كل 

جناح. يمكن تقديم تعليقات مجهولة الهوية بهذه الطريقة وستتم 
مراجعتها من قبل خدمة صديق المريض، ومن ثم إرسالها إلى 

الموظفين المناسبين ووحدة الحوكمة السريرية للمراجعة واتخاذ المزيد 
من اإلجراءات.

)Online Feedback( تقديم التعليقات على شبكة اإلنترنت
 يمكن تقديم التعليقات على شبكة اإلنترنت عبر موقعنا اإللكتروني: 

schn.health.nsw.gov.au/contact-us

إذا كنت ترغب بتقديم شكوى رسمية، يرجى توجيه مخاوفك خطياً إلى:
Director of Clinical Governance

Sydney Children’s Hospitals Network
Locked Bag 4001,  

Westmead 2145, NSW 

إذا كان لديكم
أية تعليقات حول تجربتكم، 

نود أن نسمع منكم.

(IF YOU ARE NOT HAPPY WITH HOW
WE MANAGE THE COMPLAINT)


