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 تعلیقاتشكاوى واستمارة 
 

بالشكاوى والتعلیقات ونعتقد أن من المھم أن نعرف متى نقوم بعملنا  Settlement Services International (SSI) ترّحب
 بصورة جیدة ومتى ینبغي علینا أن نحّسنھ.

 
 المعلومات أدناه:  قراءةإذا احتجت إلى مساعدة في ملء ھذه االستمارة أو في االتصال بنا مباشرة، یُرجى 

 

ATIS ة آلیة لزبائن الوكالة الذین یحتاجون إلى الحصول على الترجمة الشفھیة الھاتفیة.یّ ھي خدمة ترجمة شفھیة فور 

 1800-131-450 الھاتف: )ATIS( خدمات الترجمة الشفھیة الھاتفیة اآللیّة

 للزبائن الصّم أو ضعیفي السمع أو النطق
 133-677 الھاتف: صوت/NRS( TTYالمكالمات ( لتوصیل مكالمات الخدمات الوطنیة

 727-557-1300 الھاتف: )Speak and Listen( تكلّم واسمع 

 0423-677-767 الھاتف: SMS توصیل رسائل 

 خدمات الترجمة الشفھیة للزبائن الذین ال یتكلّمون اإلنجلیزیة
 450-131  الھاتف: )TIS( والشفھیة الخطیة الترجمة خدمات

 

 :أودُّ أن

  تكون ھویّتي مجھولة☐  اتأعطي تعلیق☐   أقدّم شكوى☐ 

 ؟SSIما ھي عالقتك بـ 

أحد أفراد ☐   مقدّم رعایة☐   زبون☐ 
  المجتمع

  صفة أخرى☐ 

 التنّوع الثقافي واللغوي

 كال ☐      نعم☐  ھل تعتبر أن لدیك إعاقة؟

  إعطاء تفاصیلیُرجى ‘ نعم’إذا كان الجواب 

 كال ☐      نعم☐  ھل تتكلّم في بیتك لغة غیر اإلنجلیزیة؟

  یُرجى إعطاء تفاصیل ‘نعم’إذا كان الجواب 

 كال ☐      نعم☐  ھل تعتبر نفسك من السكان األصلیین أو سكان جزر مضیق تورز؟

  یُرجى كتابة أي منھما أو كالھما ‘نعم’إذا كان الجواب 
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 تفاصیلك: 1 القسم

  آنسة☐   سیّدة☐   سیّدة☐   سیّد☐  اللقب

  اسم العائلة  االسم األول

  العنوان

  الرقم البریدي  الضاحیة

  البرید اإللكتروني  رقم الھاتف

 سنة  18 أنت دونھل 
 من العمر؟

  سنة، كم تبلغ من العمر؟ 18 إذا كنت دون    نعم☐ 

    كال☐ 

  ☐ SSI  SRSS ☐        Foster ☐        HSP ☐        ESS ☐        Ability Links برنامج

        آخر☐ 

  القاربرقم التعریف على أساس 
 

 المعلومات المتعلقة بالشكوى أو التعلیقات: 2 القسم 

 كال ☐      نعم☐  بشأن ھذا األمر قبل اآلن؟ SSI ھل اتصلت بـ

  ، بمن اتصلت؟‘نعم’إذا كان الجواب 

 كال ☐      نعم☐  ھل أبلغت أیة وكالة أخرى بشكواك أو تعلیقاتك؟

  ، ما ھي الوكالة التي اتصلت بھا؟‘نعم’إذا كان الجواب 

 كال ☐      نعم☐  ھل تودّ أن یتّم االتصال بك بشأن شكواك أو تعلیقاتك؟
 

 ما الذي تودّ أن تخبرنا بھ؟ -الشكوى/التعلیقات تفاصیل : 3القسم 
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 ما ھي النتیجة التي تتوقّعھا؟

 

 التاریخ  التوقیع
 

 
 إرسال استمارتك إلیھا متى تّم ملؤھاالجھة التي ینبغي 

 
 SSI Investigation & Compliance Officer   :بالبرید •

Level 2, 158 Liverpool Rd, Ashfield NSW 2131 

 SSI Investigation and Compliance Officer  :بالفاكس •
(02) 8799-6799 

 feedback@ssi.org.au :بالبرید اإللكتروني •

 المحلي في أحد المواقع التالیة SSIبالحضور إلى مكتب   :شخصیًا •
 مكتب أشفیلد

Level 2, 158 Liverpool Rd, Ashfield NSW 2131 

 مكتب بنكستاون
Level 2, 462 Chapel Rd, Bankstown NSW 2200 

 كوفس ھاربر مكتب
2/126 West High Street, Coffs Harbour, NSW 2450 

 مكتب لیفربول
2/45-47 Scott Street, Liverpool NSW 2170 

 مكتب براماتا
Level 1, 81 George St, Parramatta NSW 2150 

 857-916-1800  :ھاتفیًا •

 

 ماذا یحصل متى تلقّینا شكواك أو تعلیقاتك؟
 للتحدّث عن الطریقة التي یمكننا بھا حّل أو معالجة شكواك أو تعلیقاتك.عمل من تلقّي استمارتك ) 2( سوف نتّصل بك خالل یوَمي

 

mailto:feedback@ssi.org.au

