
 نموذج الشكاوى 
 اذا كان لدیك اي سؤال حول كیفیة ملئ ھذا النموذج

  40 20 20 1800اتصل بنا على الرقم المجاني 

 مجانیة ومستقلةھي   الشكاوى مع التعامل خدمة
 

 لتقدیم استعداد على كنت إذا ما تحدید في مفیدة السریعة القائمة ھذه تجد قد

 حان قد الوقت فأن األسئلة، ھذه على بنعم أجبت إذا. أوكو منظمة إلى شكوى

 .لدینا شكوى لتقدیم

 فیھا؟ النظر أوكو لمنظمة یمكن أیرلندا في خدمة بشأن شكواك ھل .أ
 ال                  نعم 

 
 :حول الشكاوى فحص یمكننا
 الحكومیة اإلدارات •
 العامة الھیئات بعض •
 المحلیة السلطات •
 )1998 لعام التعلیم قانون بموجب بھا المعترف( المدارس •
 التطوعیة لمستشفیات •
 األیرلندیة الدولة عن نیابة خدمات تقدم أخرى منظمات •

 تقدیمھا نستطیع التي الخدمات وتعدیالتھ 2002 لعام باألطفال المعني المظالم قانون  ویحدد

 .اختصاصنا تحت تأتي الخدمات من الكثیر. حول الشكاوى مع مثل التعامل

 زیارة موقعنا یرجى منھا، تشكو التي الخدمة متابعة یمكننا كان إذا ما متأكدا تكن لم إذا

www.oco.ie .وأجوبة أسئلة(الشائعة  االسئلة من قائمة تجد وسوف" الشكاوى" قسم على ثم انقر.( 

 الخدمة؟ إلى خطیة شكوى قدمت ھل .أ
 ال                    نعم  

 قبل من التي قدمتھا الشكوى عملیة ومتابعة المعنیة الخدمة إلى مباشرة شكوى تقدیم علیك یجب

 .أوكو منظمة إلى شكوى وتقدیم

 الخدمة من الشكاوى تقدیم/  خطوات من نسخة طلب یمكنك مكتوبة، رسمیة شكوىبكیفیة تقدیم  المتعلقة الخطوات تعرف تكن لم إذا

 شكواك؟ على ردا/  نھائیا قرارا تلقیت ھل ج.  
 

 نعم                       ال                

 .لنا شكوى لتقدیماالن  المناسب الوقت یكون قد الرد، مع سعیدا تكن لم إذا. شكواك على الرد/  نھائیا قرارا تنتظر أن المھم من

 .قریباقرار الذي قالت انھا سوف تعطیھ لك  تعطیك لم الخدمة كانت إذا لنا شكوى تقدیم تقرر أن أیضا یمكنك

 

  

  

  



 االتصال معلومات. 1 الجزء
 _________________________________________________________________________االسم:

________________________________________________________________________العنوان:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 

 _____________________________________________________________________رقم الھاتف: 

 :__________________________________________________________________البرید االلكتروني

 علیك؟ یؤثر شيء حول شكوى قدمبالعمر ت شابشخص  أنت ھل

 نعم                 ال               

 _____________________________________________________كانت االجابة نعم اكتب تاریخ میالدك:اذا 

 ما ھي افضل طریقة لالتصال بك ؟

 ھاتف                  برید الكتروني  

 

 كیف سمعت عنا ؟

____________________________________________________________________________ 

 االطفال/  الطفل معلومات. 2 الجزء

 ________________________________تاریخ المیالد: ________________________________االسم:

 ________________________________تاریخ المیالد: ________________________________االسم:

 ________________________________تاریخ المیالد: ________________________________االسم:

 _______________________________________________________________________العنوان:

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 الخ) األخ، العم، العمة، العامل االجتماعي، المعلم، الوصي الوالد،: المثال سبیل على( األطفال:/  بالطفل عالقتك ھي ما

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 :الشكوى في المثارة القضایا بشأن األطفال/  األطفال بآراء إخبارنا یرجى ممكنا، ذلك كان إذا

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

  

  



 الشكوى عن معلومات. 3 الجزء
 أیرلندا؟ تقدم علیھا شكوى في التي الخدمة ھي ما

 )المحلیة السلطة/  المستشفى/  المدرسة اسم المثال، سبیل على( 

____________________________________________________________________________ 

 :الخطأأن ھذا الشيء  تعتقد ولماذا ،شیئا لك تفعل لم أو فعلت قد الخدمة كانت إذا بما أخبرنا

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 المعنیین؟ األطفال/  الطفل على الخدمة عن التقاعس أو ھذا اإلجراء أثر كیف

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 ).الردود( والرد الخدمة إلى أرسلتھا إلكتروني برید رسائل أو رسائل أي من نسخ تقدیم یرجى. شكواك مع الخدمة تعاملت كیف أخبرنا

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 األطفال؟/  للطفل تحقیقھا منا ترید التي النتائج ھي ما

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

 ؟ضدھم قانوني إجراء أي اتخذت ھل أو) قضائیة ھیئة أو محامي مھني المثال، سبیل على( شكواك بشأن أخرى خدمة بأي اتصلت ھل

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 _____________________________التاریخ: _____________________________________التوقیع:

 مخاوفك فھم على ستساعدنا أنھا تعتقد أخرى وثائق أو إلكترونیة رسائل أو رسائل أي من نسخ إرسال یرجى 

 شكواك لشرح المساحة من مزید إلى بحاجة كنت إذا النموذج بھذا وإرفاقھا إضافیة صفحات استخدام یرجى. 

 

 :إلى اإللكتروني بالبرید الشكوى نموذج أرسل                                                       :إلى الشكوى نموذج أرسل

s Office’Ombudsman for Children                                                   ococomplaint@oco.ie 

Millennium House                                                                        اإلنترنت عبر شكوى نموذج إرسال: 

treet56 Great Strand S -52                                                              http://www.oco.ie/ 

 Dublin 1 

 D01 F5P8 

Ireland 

 ذلك؟ بعد سیحدث ماذا

 أو الھاتف عبر التي شكوت ضدھا) الخدمات( بالخدمة باالتصال أیضا نقوم قد. شكواك في النظر بإمكاننا كان بك إلعالمك إذا سنتصل
 البرید طریق الشخصیة لك عن التفاصیل نرسل أن منا ترید كنت ال إذا یرجى اعالمنا. بالرسائل البریدیة أو اإللكتروني البرید

 .اإللكتروني

 على البرید االلكتروني او اتصل بنا  1800 20 20 40على الرقم المجاني  والتحقیقات الشكاوى بفریق اتصل أسئلة، أي لدیك كان إذا

ococomplaint@oco.ie 
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