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                            ولست راضيا عن الطريقة التي يتم بها تقديم الدعم لك، إذا كنت تتلقى دعما من 
ُيرجى أن تخطرنا بذلك.

   جى أن تذكر في رسالتك ما يلي:                                           رُي
(العنوان، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني)      اسمك وبيانات االتصال الخاصة بك• 
           تاريخ حدوث الواقعة التي تتقدم بشكوى بشأنها                              • 
معلومات حول الشخص أو الشيء الذي تتعلق به الشكوى                   • 
الوصف التفصيلي للشكوى• 

    تلقى تأكيدا باستالم شكواك؛ وفي غضون ستة أشهر في غضون أسبوع سوف ت
                 سوف تتلقى الرد على شكواك.                                            

لمزيد من المعلومات حول اإلجراءات التنظيمية للتقدم بالشكاوى الخاصة ب 

ترنت: نإلا ىلع انعقوم ةرايز ىجرُي
 

       إذا كنت غير راٍض عما تم في معالجة شكواك          
        عندئذ يمكنك التقدم بشكواك إلى هيئة مستقلة.            

إذا كانت شكواك تتعلق بتلقي مساعدة لتخفيف عبء الديون، 
  تاملظتلاو ىواكشلا يف يموقلا ققحملاب لاصتالا ىجرُي ذئدنع

    
: ويمكنك االتصال به عبر الهاتف رقم

لمزيد من المعلومات حول المحقق القومي في الشكاوى  .
والتظلمات 

                           
بزيارة موقع الويب:قم     

لجميع الشكاوى األخرى غير المتعلقة بتخفيف عبء الديون، يمكنك االتصال 
بلجنة  الشكاوى المستقلة التابعة ل  

للجنة من خالل مسؤول تلقي الشكاوىيمكنك االتصال بهذه ا
لتابع ل

    تعاون سويا                                                             ن
إن التعاون الجيد مع موظفينا هو أمر هام من أجل العمل على       

إيجاد حلول لمشاكلك. يمكن أحيانا أن ال يسير هذا التعاون    
تشعر بأنه لم تتم    تنك اذإ لاثملا ليبس ىلع .مارُي ام ىلع

مساعدتك بشكل جيد أو إذا كنت تشعر بأن هناك شيء ما  
  انغلبت نأ ىجرُي ذئدنع ،يغبني امك ريسي ال ةسسؤملا لخاد

باألمر.

بالطبع يكون من األفضل دائما أن تناقش شكواك أو مالحظتك       
ي هذه الحالة يتم بشكل أو   مباشرة مع الموظف المعني. فف

بآخر حل المشكلة سريعا، ويمكن تجنب أي سوء فهم. إذا لم  
يكن ذلك مجديا، عندئذ يمكنك التقدم بشكوى لمسؤول تلقي 

الشكاوى التابع ل 
 

                
                            يمكنك التقدم بشكوى من خالل إرسال رسالة بريدية أو عبر 
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منالمقدمالدعمطلبوعنعنكشاملةصورةعلىالحصول• 
             صحيحبشكلمساعدتكمننتمكنحتىقبلك

المالإنفاقيتمأينمالياعملناتدعمالتيأمسترداملبلديةنشرحأن• 
).األشخاصأسماءذكريتموالسريبشكلالبياناتمعالجةتتم(
  

             الهيئة الهولندية لحماية البيانات ونخطرنقوم بتسجيل بياناتك 

. ويمكنك ستجد سجل التسجيالت على موقع الويب 
باإلضافة إلى أن تجد التسجيل الخاص بنا تحت رقم التسجيل: 

ذلك، فإن
حماية البيانات 

لالطالع على قواعد  الخصوصية الخاصة ب
:تنرتنإلا ىلع انعقوم ىلإ عوجرلا ىجرُي ،ةلماك

ماذا عن خصوصيتي؟
  أثناء المقابالت مع موظفينا يتم عادة التطرق لمواقف 

وسرية، والتي ال ترغب في أن يعرفها أحد آخر. شخصية
عرف أن موظفي من المهم أن ت  

يخضعون اللتزام مهني بضمان سرية البيانات والمعلومات. 
وهذا يعني أنهم لن يتحدثوا بشأنك مع أي شخص آخر، 

.السماح بذلكإذنا بإال إذا كنت قد أعطيت

                                                   بياناتكحماية
علىالحصولإلىسنحتاجالجيد،الدعملكنقدمأنأجلمن

بتسجيلمعناتواصلأولخاللسنقوم. الشخصيةبياناتك
الدقةبمنتهىالبياناتتلكمعنتعاملوسوفالبيانات،تلك

البياناتحمايةقانوننطبقأنناحيث.والسرية  
 

:                        أجلمنبياناتكمعرفةإلىنحتاجنحن
لمؤسستنا،بتوجهكالمناسبالمكانفيكنتإذاماتحديد• 
مقدم/أخرىمؤسسةإلىتذهبأنعليكسنقترحأنناأم

.آخررعاية  
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