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 مقدمة 1

 مقدمة 1.1
نحن كقطاع ملتزمین بأننا نوفر خدمة كویسة للزباین بتاعننا. ونحن بنھتم باآلراء واالقتراحات ألنھا بتساعدنا نفھم تجارب 

 زبون بتاعنا وكیف نقدر نستمر نلبي احتیاجات بتاعت الزبون. 

  قلق. بحقوق بتاعتك في أنك تقدم شكوى ویجیك رد سریع ومناسب على الحاجات البتعمل لیك بنعترفنحن 

 الطلب والتعریف  1.2
 .1السیاسة دي بتنطبق على كل الشكاوى البنستلمھا وبندیرھا عن طریق اجراءاتنا بتاعت ادارة الشكاوى

 الشكوى بكون عبارة عن تعبیر عن عدم الرضا عن منتج أو خدمات أو موظف أو عن طریقة التعامل مع شكوى. 

 مبادئنا بتاعت إدارة الشكاوى 1.3
 ادارة الشكاوى بتعتمد على مبادئ ارشادیة الھدف منھا: بتاعت اجراءاتنا

 تمكین وقبول بالشكاوى >

 ادارة الشكاوى بفعالیة وكفاءة وعدل >

 ترقیة ثقافة بتاعت تعلم من الشكاوى وعمل تحسینات.  >

 تمكین الشكاوى

 تشجیع اآلراء واالقتراحات وتسھیل اجراءات بتاعت الشكوى

 إدارة الشكاوى

 جراء عشان حل شكوى بتاعتكالعمل معاك واتخاذ ا

 التعلم والتحسین

  تحلیل معلومات بتاعت الشكوى عشان تحسین الخدمات والتعامل مع الشكوى 

 تمكین الشكاوى 1.3.1

بین كویس وحا  نحن بنعترف بحقك في أنك تقدم شكوى، وملتزمین بأننا نعالج مخاوفك بعدل وكفاءة. الموظفین بتاعننا مدرَّ
 بتاعت االجراءات.یساعدوك باھتمام طول مدة 

نحن عارفین أنو في بعض الناس بتكون عندھم احتیاجات معینة أو بحتاجو مساعدة اضافیة لّمن یقدمو شكوى. نحن بنقدم 
 مجموعة من الخیارات المتوفرة عشان نسھل االجراءات بقدر االمكان.

ة المناسبة والفعالة. وحا نستخدم طرق نحن حا نكون مرنین لّمن نتعامل مع الشكوى بتاعتك، وحا نتواصل معاك بالطریق
  بتاعت التعامل مع الشكاوى البتساعدنا في حل الشكوى بتاعتك بأسرع طریقة ممكنة.

 كاوى".سیاسة بتاعت ادارة الشكاوى دي ودلیل اجراءات ادارة الشكاوى مشار لیھم االتنین في اتفاقیات الالمتیاز باسم "اجراءات التعامل مع الش  1
 

                                            



  كیف تتصل بینا لو عندك شكوى 1.3.2

، أو www.ptv.vic.gov.auآخر المعلومات حول طریقة التواصل معانا، خش في موقع انترنت ده  تعرفلو دایر 
 نص اللیل كل یوم).   –صباحاً  6( 007 800 1800) على الرقم المجاني PTVریا للنقل العام (اتصل بھیئة فكتو

 إدارة الشكوى   1.3.3

الھدف بتاعنا أنو نعترف بالشكوى بتاعتك ونستجیب لیھا سریع، ونعترف بأنو في بعض المشاكل بتحتاج الجراء سریع. 
نحن بنعمل تقییم لكل شكوى جدیدة عشان نحدد أكتر اجراء أولي مناسب لیھا وندي األولویة حسب استعجال و/أو 

 وخطورة المشكلة. 

بتحتاج إلجراء عاجل بتم الرد علیھا خالل تالتة أیام عمل. وكل الشكاوى التانیة بتم الشكاوى البعملو لیھا تقییم على أنھا 
 الرد علیھا خالل سبعة أیام عمل. ولو الكالم ده ما مكن، حا نوریك الفترة المتوقعة وسبب أي تأخیر. 

ریقة موضوعة وبدون اجراءاتنا بتاعت ادارة الشكاوى عادلة ومنصفة لكل األطراف وبتضمن التعامل مع المشاكل بط
تحیز. نحن بنوفر طرق للمراجعة لو انت ما راضي عن النتیجة. الطُرق دي بتشمل مراجعة إداریة داخلیة ومراجعة 

 خارجیة بعملھا مساند عمالء من ھیئة فكتوریا للنقل العام و/أو محقق الشكاوى للنقل العام. 

یة حسب قوانین الخصوصیة وسیاسات الخصوصیة نحن حا نحمي خصوصیة بتاعتك ونتعامل مع معلوماتك الشخص
  بتاعتنا.

 التعلم والتحسین 1.3.4

معلومات بتاعت الشكوى ھي مصدر معلومات مھم بالنسبة لینا عشان نقیس األداء بتاعنا. الموظفین بتاعننا بعملو تحلیل 
تقاریر شھریة عن الشكاوى  مستمر لمعلومات الشكاوى عشان یلقو طُرق لتحسین عملیات وخدمات بتاعتنا. نحن بنقدم

لالدارة العُلیا وبنشارك في اجتماعات االحاطة ربع السنویة البتعملھا ھیئة النقل العام في فكتوریا. وبنعمل تحلیالت 
لألسباب الجذریة عشان نعرف األسباب الشائعة ونشتغل مع جھات في كل أجزاء أسترالیا عشان نحسن تجربتنا ونمنع 

  األسباب من التكرار.

جودة فعالة لمراجعة نوعیة ضمان  وعندنا أجراءات. اجراءاتنا بتاعت ادارة الشكاوىلتحسین  نحن برضو بنجتھد شدید
بتاعت االلتزام بالقوانین مراجعة سنویة  بتعمل ھیئة النقل العام في فكتوریاللموظفین.  اآلراءالتعامل مع الشكوى وتقدیم 

 .عن اجراءاتنا بتاعت ادارة الشكاوىحول مستوى رضاھم  وبتطلب آراء الزباین

 الشكوى إدارةإجراءاتنا بتاعت  2

 كالم ده بخلینا نحل). اجراءات إدارة الشكوى: 1الشكل  شوفشكوى (الإدارة  الجراءات بتاعتة مستویات تالت عندنا
نظرو فیھا في أنو مخاوف بتاعتك ی بدي فرصة وبرضو، لو مناسب بتاعننا ن األولینموظفیال بواسطةالشكاوى بسرعة 

 .مستویات أعلى لو انت ما راضي عن الحل األولي

 : إجراءات بتاعت إدارة الشكوى1الشكل 

 التسجیل والحل األولي 2.1
 للشكوى. خاصرمز مرجعي وبنعمل وتعیین آراء الزباین في قاعدة بیانات  الشكوى بتاعتكسجل تفاصیل نحن بن

حل الشكوى ن أوكات كتیرة، بنقدر. في عشان نساعدك بیوطریقة  أحسن بتاعتك ونحدد مخاوف بعد داك، بننظر في
 .ینظر في المشكلة بتاعنامتخصص الشكاوى الفریق إدارة  بقوم، ولو مافي طریقة نحل المشكلة طوالي. بتاعتك طوالي
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 فریق إدارة الشكاوى –إستكشاف خیارات بتاعت الحلول والتحري 

لشكوى بتاعتك ویشوف معاك طُرق لحل المشكلة. ولو ضروري، نحن حا نعمل فریق إدارة الشكاوى بتاعنا بعمل تقییم ل
 تحري في المشكلة االنت بلغت عنھا. 

 الشكاوى المستعجلة* >

أیام عمل من استالمھا. ولو كنا محتاجین وكت زیادة عشان ننظر في  3حا ندیك رد على الشكوى بتاعتك خالل 
 الموضوع، حا نوریك.  

 العادیةالشكاوى  >

 أیام عمل من استالمھا. ولو كنا محتاجین وكت زیادة حا نوریك.   7دیك رد على الشكوى بتاعتك خالل حا ن

د الشكوى لمستویات  لو كنت راضي عن الرد، حا نقفل ملف الشكوى بتاعتك، ولو كنت ما راضي، انت ممكن تصعِّ
 أعلى، زي مدیر فریق إدارة الشكاوى بتاعنا. 

 التصعیــد

 مساند الزباین أومحقق الشكاوى للنقل العام 

 محقق الشكاوى للنقل العام 

انت ممكن تختار أنك تحول الشكوى بتاعتك لمحقق الشكاوى للنقل العام عشان ینظر فیھا (بدون عرضھا في البدایة على 
مساند الزباین بتاع ھیئة النقل العام في فكتوریا). محقق الشكاوى للنقل العام ھو ھیئة بتاعت حل نزاعات مستقلة ممكن 

 نزاعات بتاعت النقل العام في فكتوریا. یساعد في حل ال

 أو

 مساند الزباین

انت ممكن تختار أنو الشكوى بتاعتك یراجعھا مساند الزباین بتاع ھیئة النقل العام في فكتوریا. ولو برضو كنت ما 
راضي عن اجراءات مساند الزباین بتاع ھیئة النقل العام في فكتوریا، انت ممكن تقدم شكوى عند محقق الشكاوى للنقل 

  العام

الزم نتعامل معاھا باستعجال. ونوع ده من المشاكل بتعلق عموماً بمشاكل * نحن كقطاع، وافقنا أنو بعض المشاكل 
 السالمة وحاالت الطوارئ والوصول وأضرار الممتلكات. 
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