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لديك الحــق بأن تتكلم
بناء عىل قانــون والية فكتوريا:

لديــك الحق بأن تتكلم وبأن تشــتيك حول  —
خدمــة الصحة العقلية والنفســية

لــن يتم التعامل معــك بصورة غري عادلة إذا  —
تقدمت بشــكوى إلينا.

كيف تتكلم وتقدم شــكوى
تحدث مــع الخدمة مبارشة

يجب أن توجد لدى كل خدمة صحة عقلية ونفسية 
عامة عملية ملساعدتك يف التكلم والتعبري عام يقلقك.

تحدث معنا. باســتطاعتنا أن:

نســاعدك يف التعبــري عام يقلقــك للخدمة مبارشة —

نعمل معك ومع الخدمة للمساعدة يف حل ما يقلقك —

نناقش الخيارات األخرى، إذا مل نقدر عىل مساعدتك. —

من نحن؟
نحن منظمة مســتقلة متخصصة يف الشــكاوى تم تشكيلها 

بناء عىل مرســوم الصحة العقلية والنفســية 2014 )املرسوم( 
للمســاعدة يف حل الشــكاوى حول خدمات الصحة العقلية 

والنفســية العامة يف والية فكتوريا والقرتاح التحســينات.

 ما هي الشــكاوى التي نســتطيع تقديم 
فيها؟ المساعدة 

نحــن نتعامل مع الشــكاوى حول خدمات الصحــة العقلية 
والنفســية العامــة يف والية فكتوريا. هــذه تتضمن خدمات 
الصحــة العقلية والنفســية لدعم الجاليــة واملمولة من قبل 

الحكومــة وخدمات الصحــة العقلية والنفســية لدعم الجالية 
واملمولــة من قبل NDIS )نظام تأمــن اإلعاقة الوطني(.

باســتطاعتنا مســاعدتك يف الشــكاوى املتعلقة بتجربتك 
مــع الخدمــة، ومن ضمنها الحصول عــىل الخدمة والعالج 
والرعايــة. إذا مل يكن باســتطاعتنا مســاعدتك يف ما يتعلق 
مبــا يقلقك، ســوف نبذل أفضل جهدنــا إلبقائك عىل اتصال 

بآخريــن يســتطيعون القيام بذلك.

من بإمكانه التقدم بشــكوى؟
األشــخاص الحاصلــون حالياً عىل خدمات الصحــة العقلية 

والنفســية والعائالت ومقدمــو الرعاية وعامل الصحة 
العقلية والنفســية واألصدقاء – باســتطاعة أي شــخص مهتم 

حقــاً بتجربة أحد األشــخاص مع خدمة الصحــة العقلية 
والنفســية العامة يف والية فكتوريا أن يتقدم بشــكوى.

يحّسن كالمك 
الخدمات لك 

ولألشخاص اآلخرين

شخص يعمل الزبائن
بناء على طلب 

من زبون

أي شخص يوجد 
لديه اهتمام حقيقي 

الزبون بصالح 
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تكّلم
تجربتك لها تأثير

من تابع 

مــا الذي يحصــل إذا لم تكن زبونًا؟
يتيــح لنا املرســوم قبول شــكاوى بــدون موافقة الزبون، 

ــا بأنه: إذا اقتنعن

ال توجــد هناك ظروف خاصة و —

لــن يرض قبول الشــكوى بصالح الزبون. —

إذا لــم تكن زبونًا، باســتطاعتنا:
االتصــال بالزبون للحصــول عىل موافقته —

مناقشــة مــا إذا كانت هناك ظــروٌف خاصة قد تكون  —
موجــودة يف قضيتك الفردية

مســاعدتك يف استكشــاف خيارات أخرى لحل ما يقلقك. —

 يســتطيع أي شــخص أن يتصل بنا ملناقشــة كيف 
 بإمكاننــا أن نســاعد. للمزيد مــن املعلومات عن املوافقة 

www.mhcc.vic.gov.au/consent زر

يمكــن الوصول إلينا بســهولة
نحن نتلقى شــكاوى ونســتمع إليها يف أي لغة عرب املرتجمن 

الشــفهين. ســوف نقوم بتأمن مرتجم بدون تحميلك تكاليف 
عندمــا تكون هناك حاجة لذلك.

إذا كنت أصامً أو كنت تتطلب دعامً يف السمع أو الحديث، الرجاء 
 National Relay Service اتصل بنا عرب ناشونال ريالي رسفيس

أو أرســل بريــداً إلكرتونياً لنا. باســتطاعتنا ترتيب موعد أو 
تأمــن مكاملة عرب ســكايب مع مرتجم شــفهي بدون تكلفة.

 تحــدث معنا 
 اتصــل علــى الرقم 054 246 1800
 مكالمة مجانية من الخطوط األرضية

help@mhcc.vic.gov.au

Mental Health Complaints 
Commissioner 

Level 26, 570 Bourke Street 
Melbourne Victoria 3000 

T 03 9032 3328 F 03 9949 1506 

www.mhcc.vic.gov.au 
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