
میثاق خدمة العمالء  
 

رؤیتنا  
إلى ) YHPواي. أتش. بي. مشروع إسكان الشباب ( سعىی

تقدیم العدید من خدمات المساندة للشباب لیشقـوا دربـھـم نحو 
حیـاة مسـتقـلة. إن رؤیتنا المنسجمة مع مبادئ العدالة 

اإلجتماعیة تعكس احترام حقوق الشباب.  
 

ُمھـّمـتـنـا  
ملتـزمون بما یلي: YHPارة في واي. أتش. بي. و لجنة اإلدالموظفون   

العمل نحو رؤیة مشتركة و الترویج للقیم الجوھریة للمنظمة عن طریق اإلستجابة لمتطلبات  •
المجموعات المستھدفة.  

إبقاء قنوات اإلتصال مفتوحة وواضحة داخل المنظمة و مع الشباب و القائمین على التمویل  •
 ً .و فئات المجتمع األخرى عموما  

تحسین المنظمة و الحفاظ علیھا بشكل سلیم و الئق باإلسـتـعـانـة بأسـالیب عمل منـتـظـمة  •
في التقدم المستمر و اإلنعكاسات و المراجعات.  

 
قـیـمـنـا  

قد یواجھون أشكاالً متـعددة من الغبن و اإلجحاف التي  أن الشباب YHPدرك واي. أتش. بي. ی
یـة في عـدم المسـاواة و التي تؤدي إلى التـھـمیـش. رداً على قد ینشــأ بعضھا من أسـباب أسـاس

ذلك فإننا نسعى إلحـداث تغـیـیـر اجـتـمـاعي و ذلك باإللتزام بمبادئ العدالة اإلجتماعیـة في 
الحصول على الخـدمات و المسـاواة و المشـاركة خصوصاً فیما یـتـعـلق بتقدیم خدمات اإلسـكان 

فــّـضـة للشـبـاب الذین یتعرضون لإلھمال.المنـاسب بتكالیـف مخـ  
 

الـغـایـة  
ملخـصـاً لمسـتـوى الخدمة التي یتوقعھا  یقدم میثاق خـدمات العمـالء لمشروع إسـكان الشـباب

األفراد عند الحصول على خدمات مشروع إسـكان الشـبـاب.  
 

ما الذي تتـوقـعـھ مـنـّــا  
خـدمـات نـوعیـة مـتـجـاوبـة  

یك بأسرع مـا یمـكـننـا حیثمـا تتطـلب األمـر، و ھذا یـعـنـي:سـنأتي إل  
سنرد على مكالمتك الھاتفیة فـوراً  •  
إذا لم یتمكن الشخص الذي یرد على مكالمتك الھاتفـیة من مسـاعـدتك فسیـقوم بوضعك على  •

یمكنھ تـقـدیـم الرد المناسب على استفسارك آخر اتصال مع شخص  
البریدیة و البرید اإللكتروني (إیمیل) سـنرد على جمـیـع رسـائلك •  
إذا كنت ترغب  فـھـم و معالـجـة دواعي قـلـقـك.على إذا رفـعـت شـكـوى فإننا سنعمل معـك  •

في رفـع شـكوى فالرجاء اإلطالع على تفاصیل اإلتصـال أدناه.  
 

الـود و اإلحـتـرام  
سنعاملك بـودیة و احــتـرام.  

 
خدمات مـُـنِصفة و متـسـاویة  

یـدرك موظفونا أبعاد التـعـددیـة الثـقافیـة لمجـتـمـعـاتـنـا. سنـقوم بتـقـدیم الخدمات بطریقة عـادلة 
و متـسـاویة.  



وجود مسـاكن و نـظـراً إلى أننا نرغب في تتم معاملة كل شخص بعـدالـة فإننا سـنـضمـن 
مـرافق یمـكنـكم الحـصـول علیـھـا بسـھـولـة.  

 
المـسـئـولـیـة  

سیقوم موظـفـونا بشرح و تفسیر عملیة اتخـاذ قـدم لك معلومـات صحیـحـة و حـدیثة. سنـ
-القـرارات التي تؤثر علیك   ً . إذا لم نتمكن من مسـاعدتك فسنبذل عندما یكون ذلك ممكنـا

یمكـنـھ مسـاعدتك. آخر قصارى جـھـدنا لتحـویلك إلى شخـص  
 

الخصوصیـة  
. سنقـوم بجـمـع و تـخـزین و لخصوصیة بحـسـاسیةسنتـعامل مع معلوماتك الشخصیة و ا

استـعمال المعلومات الشخصیة و الخصوصیة بشـكل مسـئول. نرجو منك مالحظة أنھ في بعض 
الظروف فإننا قد نضـطـر إلى اإلفـصـاح عن معلوماتك بدون أخذ موافقـتك.  

 
كیف یمكن لك مساعدتنا  

أخبرنا باحتیاجاتك  
جـاتك لكي نــتـمـكـّـن من تـقـدیم أفـضـل خـدمـة ممـكنـة لك. یمكنـك على فـھـم احتـیـاساعدنا 

األنـشـطة اإلسـتـشـاریـة التي القـیـام بذلك عن طریق التحدث إلى موظفـیـنا و المشـاركة في 
ننظـمـھـا. سـنـسـتـمـع إلیـــك.  

 
أخبرنا إذا تغـیـرت األمور بالنسـبـة لك  

ر عنوانك أو یك تغـیـرات ینبغي أن نكون على عـلم بھـا، مثالً تغیالرجاء إبـالغنـا إذا كانت ھنا
تفاصیل اإلتصـال بك.  

 
أخبرنا عن مدى كفاءة خدماتنا بالنسبة لك  

أو یزعجك فیما یتعلق بخـدمـتـنا فالرجـاء إبالغنـا بذلك. نرید  یسـعـدكإذا حدث شيء ما سواء 
إمكانك إبـالغنـا بالطـریـقة التي تتـیـسـر لك:أن نتأكد من أن مشاكلك تلقى آذانـاً صـاغـیـة. ب  

تحدث إلى أحد موظفینا أو المـدیـر  
manager@yhp.org.auأرسل برید إلكتروني (إیمیل) على   

ً  9( 3256 0241إتصل بنا على ھاتف رقم  -صباحا مساءاً من اإلثنین حتى الجمعة) 5   
ة بریدیة إلى مشروع إسكان الشباب على العنوانإبعث رسال  

Youth Housing Project, P.O. Box 2037, Windsor, 4030  
 
 
 


