ﻧظراﺗﺗﺎن را ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾد:
ﻧظر ﺧواھﯽ درﺑﺎره ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ
ﺻرف ﻧظراز اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﺑرﺳد ،ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ
درک دﻻﯾل ﺗﺻﻣﯾﻣﺎﺗﻣﺎن را ﺑرای ﺷﻣﺎ آﺳﺎن ﻧﻣوده ﺑﺎﺷﯾم وﻧﯾزدرﺗﻣﺎﻣﯽ
ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ داﺷﺗﮫ اﯾم ،ﺣرﻓﮫ ای ﺑوده ﺑﺎﺷﯾم.

 FOSﺑﺎ ﻧظرات ﻣن ﭼﮫ ﺧواھد ﻧﻣود؟

ﻧﺎم
ﺳﺎزﻣﺎن
)درﺻورت وﺟود(
آدرس ﭘﺳﺗﯽ

ﺗﻣﺟﯾد ھﺎ و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات
در ﺻورت ﻟزوم ،ﻧظرات ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ ﻣدﯾر ﭘروﻧده ﺷﻣﺎ درﻣﯾﺎن ﺧواھﯾم
ﮔذاﺷت.

ﺷﮑﺎﯾﺎت

ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن

ﻣﺎ ﺑﮫ طور ﺟدی ﺷﮑﺎﯾﺎت درﺑﺎره ﺧدﻣﺎﺗﻣﺎن را ﭘﯾﮕﯾری ﻣﯾﮑﻧﯾم ودرﺻورﺗﯽ
ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﯾم زودﺗر از  7روز آن را ﺣل و ﻓﺻل ﻧﻣﺎﯾﯾم ،درﯾﺎﻓت ﻧظرات ﺷﻣﺎ را
ﺑﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾم.

ﭘﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ

ﭘس از آﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﺗﻣﺎم ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی ﺷﻣﺎ را در ﻧظر ﮔرﻓﺗﯾم ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﺗوﺿﯾﺢ ﺧواھﯾم داد ﮐﮫ ﻣوﺿﻊ ﻣﺎ ﭼﯾﺳت و ﻧﯾز ﻗﺻد اﻧﺟﺎم ﭼﮫ ﮐﺎری را
دارﯾم .ﺗﻼش ﻣﺎ ﺑراﯾن اﺳت ﮐﮫ در اﺳرع وﻗت وﺗرﺟﯾﺣﺎ ﺗﺎ  28روز ﭘس
ازﺗﺎﯾﯾد درﯾﺎﻓت ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺑﮫ آﻧﮭﺎ رﺳﯾدﮔﯽ ﮐﻧﯾم .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﮫ ھر دﻟﯾل ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾم
در طﯽ  28روز ﺑررﺳﯽ ﺧود را ﺑﮫ اﺗﻣﺎم ﺑرﺳﺎﻧﯾم ،ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﺎر را طﯽ
ﮔزارﺷﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ ﺧواھﯾم ﻧﻣود.

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم از ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻣرﺟﻊ ﺑﺎزرﺳﯽ ) (Ombudsmanوﯾﺎ ھﯾﺎت
رﺳﯾدﮔﯽ ﺷﮑﺎﯾت ﮐﻧم؟
ﺧﯾر .آرای ﻣرﺟﻊ ﺑﺎزرﺳﯽ ) (Ombudsmanوﯾﺎ ھﯾﺎت رﺳﯾدﮔﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑوده
واﻣﮑﺎن ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ درﺑﺎره آﻧﮭﺎ وﺟود ﻧدارد .ﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﻧظرات
درﺑﺎره ﺧدﻣﺎﺗﻣﺎن را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار دھﯾم .ﻟطﻔﺎ ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت
ﺑﯾﺷﺗر دراﯾن ﺑﺎره ،ﺧط ﻣﺷﯽ ﻣﺎ درﻣورد روﯾﮫ ﺑررﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﻧظرات را
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻓرﻣﺎﯾﯽ ).(w w w.fos.org.au/feedback

آﯾﺎ ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻧظراﺗﺗﺎن دارﯾد؟
 ﺑﻠﯽ



ﺧﯾر

اﮔر ﺑﻠﯽ ،ﻣﺎﯾﻠﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾم؟
 ﭘﺳت
 ﭘﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
 ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ
ﺷﻣﺎره ﭘﯾﮕﯾری ﭘروﻧده FOS

درﺑﺎره ﺷﻣﺎ
ﻟطﻔﺎ ﺑﮭﺗرﯾن ﮔزﯾﻧﮫ ای را ﮐﮫ درﺑﺎره ﺷﻣﺎ ﻣﺻداق دارد را اﻧﺗﺧﺎب ﻓرﻣﺎﯾﯾد



ﺷﺧﺻﯽ

 ﮐﺳب و ﮐﺎر ﮐوﭼﮏ

درﺑﺎره ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ )اﺧﺗﯾﺎری(

 ﻧﻣﺎﯾﻧده  /ﻣداﻓﻊ





اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ

ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرﺧورد ﻧﻣودﯾم

 ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻣﺎ
 ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﺎ
 ﺗﺎرﻧﻣﺎ /ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت ﺗﻠﻔﻧﯽ ﻣﺎ

ﻧظرات ﺷﻣﺎ
 ﺗﻣﺟﯾد
 ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
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ﺷﮑﺎﯾت
ﺑﺎ ﺑﯾﺎن ﻧﻣودن ﻧظرات ﺧود ،ﻣﺎ را در ﺑﮭﺑود ﺧدﻣﺎﺗﻣﺎن ﯾﺎری ﻓرﻣﺎﯾﯾد.

ﻧظراﺗﺗﺎن را ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾد:
ﺟزﺋﯾﺎت

ﺷﻣﺎ اﻧﺗظﺎر درﯾﺎﻓت ﭼﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ای را
)درﺻورت اﻣﮑﺎن( دارﯾد؟
 ﻣﯽ ﺧواھم ﻣﺷﮑﻠم در اوﻟوﯾت ﻗرار ﮔﯾرد

ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ
 FOSﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﺣﻔظ اﻣﻧﯾت اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در اﯾن راﺳﺗﺎ ،ﻣﺎ
ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺣﻔظ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن اﺻ ول ﺣﻔظ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ
در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﭘﺎﯾﺑﻧد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾم .ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﻋﻣوﻣﯽ درﺑﺎره ﻧﺣوه
ﺑﮑﺎرﮔﯾری اطﻼﻋﺎت اراﺋﮫ ﺷده ﺑﮫ ﻣﺎ ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ
 w ww.fos.org.au/privacyﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺎ در ﺧﺻوص ﺣﻔظ
ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.


 ﻣﯽ ﺧواھم اطﻼﻋﺎت ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد و ﯾﺎ اﺻﻼح ﺷود
 ﻣﯽ ﺧواھم ﻣﺳﺎﯾل ﻓﻧﯽ ،ﺣل و ﻓﺻل ﮔردد
 ﻣﯽ ﺧواھم ﺗوﺿﯾﺣﯽ از روﻧد ﺣل و ﻓﺻل ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﺑﮫ ﻣن اراﺋﮫ ﺷود
 ﻣﯽ ﺧواھم ه ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺗﺷرﯾﺢ ﮔردد
 ﻣﯽ ﺧواھم در ﺗﺻﻣﯾﻣم ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ و ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾری اﯾﺟﺎد ﮔردد
 ﻣﯽ ﺧواھم ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﻣن دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن ﺑﯾﺎﻓﺗد
 ﻣوارد دﯾﮕر:

FOS Australia
GPO Box 3
MELBOURNE VIC 3001

ﻟطﻔﺎ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺧﺗﺻری اراﺋﮫ ﻓرﻣﺎﯾﯾد:

ﭘﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏinfo@fos.org.au :

اﻧﺗظﺎر ﻋذرﺧواھﯽ دارم
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از اﺑراز ﻧظر ﺷﻣﺎ ﺳﭘﺎﺳﮕذارﯾم
ﭘس از ﺗﮑﻣﯾ ل اﯾن ﻓرم ﻧظرﺧواھﯽ ،آن را ھﻣراه ﺑﺎ ھرﮔوﻧﮫ اطﻼﻋﺎت دﯾﮕر ﺑﮫ
آدرس ذﯾل ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾﯾد:

ﺑﺎ ﺑﯾﺎن ﻧﻣودن ﻧظرات ﺧود ،ﻣﺎ را در ﺑﮭﺑود ﺧدﻣﺎﺗﻣﺎن ﯾﺎری ﻓرﻣﺎﯾﯾد.

