
                               
 

 

                                                      بأسترالیا الغربیة أمین المظالم
                                                                                  ورقة المعلومات

 (األمبودزمان)  المظالمتقدیم شكوى إلى أمین 
 

ھل لدیك شكوى بشأن ھیئة حكومیة تابعة لحكومة استرالیا الغربیة أو حكومة محلیة أو جامعة ال یمكنك حلھا معھم؟ قد یكون   
 ) قادرا على المساعدة. خدماتنا مجانیة. Ombudsmanأمین المظالم (امبودزمان 

العامة في استرالیا الغربیة. تشمل  الھیئاتمھور ضد أمین المظالم ھو شخص مستقل و حیادي یحقق و یحل المشاكل المقدمة من أفراد الج
 العامة: الھیئات

 الھیئات الحكومیة في استرالیا الغربیة بما في ذلك الوزارات و الھیئات القانونیة و المجالس  •
 المدن و البلدیات و الریف   الحكومات المحلیة بما في ذلك  •
 الجامعات •
 

 التحقیق فیھ؟ما الذي یمكن ألمین المظالم 
العامة في استرالیا الغربیة لبحث ما إذا كانت   الھیئاتالقرارات و الممارسات في  باتخاذیمكن ألمین المظالم التحقیق في الشكاوى المتعلقة 

 قانونیة و عادلة و منطقیة.
 تشمل ھذه الشكاوى كل ما یتعلق بالخدمات العامة مثل:

 المواصالت  -  الصحة   -
 حمایة الطفل   -   التعلیم -
   السجون  -   السكن   -
 الجامعات  -  الحكومة المحلیة  -

 
 ھل ھناك أي مشكلة ال یمكن ألمین المظالم التحقیق فیھا؟

 ال یمكننا التحقیق في الشكاوى المتعلقة بما یلي: 
 أو منظمات مثل البنوك و المتاجر و الحرفیین أو الجیران األفراد العادیین بصفتھم الشخصیة   •
 اآلخرین و المحاكم  و بعض المسؤولینقرارات الوزراء بالحكومة   •
ھناك بعض شھرا (قد تكون  12البت فیھا و حلھا عن طریق محكمة أو ھیئة قضائیة أو مسائل مر علیھا أكثر من  المسائل التي یمكن  •

   االستثناءات).
 

 لم نتمكن من مساعدتك سنحاول أن نرشدك إلى من یمكنھ مساعدتك. إن
 
حدید أسباب ساعد أمین المظالم السلطات و الھیئات العامة على تحسین ممارساتھا اإلداریة لصالج جمیع االسترالیین الغربیین من خالل تی

 المشاكل و تقدیم توصیات لتغییر أو تعدیل إجراءات أو ممارسات أو سیاسات أو تشریعات معینة لمنع حدوث مشاكل مماثلة.
 

 المظالم متوفرة للجمیع و مجانیة.خدمات أمین 
 

 ھل شكواك سریة؟  
تخضع تحقیقات أمین المظالم ألحكام صارمة خاصة بالسریة بموجب تشریعاتنا الحاكمة. المعلومات التي توفرھا في الشكوى سواء أن كانت 

 یقتضیھ القانون.تستخدم لتقییم شكواك و التحقیق فیھا فقط أو وفقا لما تختص بالشكوى أو معلومات شخصیة عنك 
 

 كیفیة تقدیم الشكوى؟
ھا  یمكنك زیارة مكتبنا أو االتصال بنا لمناقشة المشكلة. یجب أن تقدم الشكوى كتابة. یمكنك أن تطلب منا أو من شخص آخر مساعدتك في كتابت

و أي مستندات ذات صلة. ھناك نموذجا  إن كنت تجد صعوبة في كتابتھا بنفسك. علیك تزویدنا بتفاصیل المشكلة التي ترید تقدیم شكوى بشأنھا
كما یمكنك أیضا الكتابة   www.ombudsman.wa.gov.au :جاھزا للشكاوى یمكنك إما طباعتھ أو استكمالھ عبر االنترنت على موقعنا

 إلینا أو تقدیم الشكوى المكتوبة على النموذج المتاح بالبرید أو البرید االلیكتروني أو احضاره بنفسك إلى مكتبنا. 

http://www.ombudsman.wa.gov.au/


 

 

 تقدیم شكوى إلى أمین المظالم 
 كیف نتعامل مع شكواك؟ 

ال نتحیز ألي طرف و نحافظ على الحیاد  یتوجب التحقیق فیھا و نخبرك بالنتیجة. عندما نحقق في األمر  شكواك و نقرر ما إذا كانسننظر في 
و نستمع لك و للطرف اآلخر، أي السلطة العامة. إذا وجدنا أي خطأ نقوم بالتحدث معك و مع السلطة العامة حول حل مشكلتك. قد نقوم أیضا  

إلى السلطة العامة إلجراء تغییرات أو تعدیالت على الطریقة التي تتعامل بھا لمنع تكرار المشكلة لك أو ألي شخصا آخر في  بتقدیم توصیات 
 المستقبل.

 
 یسعى أمین المظالم إلى حل الشكاوى في أسرع وقت ممكن و لكن بعض الشكاوى قد تكون أكثر تعقیدا و تستغرق وقتا طویال. 

 
 تقدیم الشكوى 

 
 
 
 
 
 
 
 

 إذا لم یتم حل مشكلتك اتصل بأمین المظالم.

 یمكنك التحدث معنا باستخدام الترجمة الفوریة أو خدمة الوطنیة الخاصة بالمكفوفین و  
 ) إذا كنت ترغب في ذلك. National Relay Service NRIالصم (ناشیونال ریالي سرفیس

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أمبودزمان غرب استرالیا
 

 (مكالمة مجانیة من الھاتف األرضي) 1800 117 000أو الخط المجاني     08  9220  7555اتصل بنا على  

   ) 08 9220  7555للمعاقین بصریا أو سمعیا (أذكر ھذا الرقم  1800  555  660خدمة ریالي سرفیس  ، 131 450خدمة الترجمة الفوریة 

   www.ombudsman.wa.gov.auالموقع:    mail@ombudsman.wa.gov.au  البرید االلیكتروني

 6000ولینجتون ستریت، بیرث  469أو زورنا في الدور الثاني، ألبرت فاسي ھاوس، 

Level 2, Albert Facey House, 469 Wellington Street, Perth WA 6000 

 سانت جورجز تراس بیرث Z5386راسلنا على صندوق برید رقم 
PO Box Z5386 St. Georges Terrace Perth WA 6831  

 عامة في غرب استرالیا؟ ھیئةمشكلة مع ھل لدیك 

 العامة أوال. الھیئةتحدث إلى شخص یعمل في 

 إذا لم بتم حل مشكلتك
 العامة  الھیئةتواصل مع قسم الشكاوى في ھذه 

 
 
 
 

 فقد نطلب منك الكتابة إلینا.إذا وجدنا أننا یمكننا المساعدة 
  أن یساعدك في كتابة الشكوى شخص آخر یمكنك أن تطلب منا أو من أي

 

 .و نخبرك بما نستطیع القیام بھفي شكواك  سننظر
مساعدتك  عأحیانا ال نكون الجھة المناسبة لمساعدتك و لكن سنساعدك في العثور على من یستطی   

 أننا یمكننا المساعدة إذا وجدنا 
 العامة المقامة ضدھا الشكوى تزویدنا بمزید من المعلومات  الھیئةأو من  قد نطلب منك 

 

 سنفیدك بالنتیجة
العامة إلصالحھ الھیئةإذا وجدنا أن ھناك خطأ ما سنتحدث معك و مع   

mailto:mail@ombudsman.wa.gov.au
http://www.ombudsman.wa.gov.au/

