أ
أجهر بالمر
وق ّدم شكوى
فلديك حقوق!

جيد دائ ًما أن تجهر
ال
م أن عرضت ل ألذىأو إذا
لمرإذا ت
با ترضى عن الطريقة
لم
التي تعاملبها.

الجهر با ألمر مهم.
د يؤثر على ا ألمر.
وق
National Office for Child Safety

ما هي الشكوى؟

يمكن أن تكون الشكوى بشأن أي أمر :خدمة
منظمة ما أو الطريقة التي يتصرف بها الموظفون
أو طفل أو شاب غيرك أو الطريقة التي تم بها
التعامل مع مشكلة ما.

أ
أجهر بالمر..

• إذا شعرت بعدم المان.
• إذا تعرضت أ
للذى.
اضيا عن الطريقة التي تعامل بها.
• إذا لم تكن ر ً

يتطلب تقديم الشكوى شجاعة
منك .وليس لها بالضرورة أن
تكون تجربة سيئة.

أ
من الجيد د ً
ائما أن تجهر بالمر.

كيفية تقديم
الشكوى...

اعثر على
دعم

المختلفة
الطرق ك من خاللها
كن
التي يمدم بشكوى:
التق
• وجها لوج
• هاتفيا
كتابة
• عبر ا إلنترنت.
•

شخص تثق به.

تحدث مع
ة أو مدرس أو
اي
ع
ر
م
د
ق
وم
سك أو يمكنهم
كوالد أو صديق أ م الشكوى بنف
كنك تقدي
كنك أي ًضا إيجاد
مدرب .يم قيام بذلك .يم
مك في ال
غتك ليساعدك.
دع ص ما يتحدث ل
شخ

childsafety.pmc.gov.au/children-speak
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أخبر
داعمك

تشرح مشكلتك بوضوح.
حاول أن
ما سبب عدم سعادتك؟
•
ف تشعر بسبب مشكلتك؟
• كي
أن يساعد في إصلحها؟
• ما الذي يمكن
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بتشكقوادكم

قد تشعر بالتوتر أو
القلق أو االنزعاج ،ولكن
ما عليك
سوى بذل قصارى هدك.

يمكنك أنت أو داعمك
ما قيل .يمكنك أي ًضا تدوين الملحظات لتتذكروا
أن تسأل:
•
من سيتم إخباره بشكواك؟
• ماذا سيحدث بعد ذلك؟
• من سيتا أ
بع المر ويخبرك بالنتيجة؟
• كم
أ
من الوقت سيستغرق المر؟
• ما يمكنك القيام به إذا
زلت غير راض عن ا لم يتم حل المشكلة وما
لموضوع؟
• كيف سيضمنون عدم
الت
مي
يز
ضد
ك
في
ال
مع
ام
لة
بسبب تقدمك بشكوى؟

جب على البالغين دائ ًما
ي
ستماع لك وا إلجابة على
ال
لتك ومعاملتك باحترام.
أسئ

المنظمات الخرى التي يمكنك الذهاب إليها:
االرشاد عبر االنترنت والهاتف أ
للطفال والشباب
إ
إ
خط مساعدة أ
الطفال  1800 55 1800 -أو
counsellor@kidshelpline.com.au

دعم الصحة النفسية أ
للطفال والشباب

 headspaceو eheadspace - headspace.org.au

شكاوى ضد جهات حكومية

النترنت عن مكتب مفوض الشكاوى
ابحث على إ
في وليتك أو إقليمك

معلومات حول حقوق ا أالطفال
أ
النسان -
اللجنة السترالية لحقوق إ
childsafe.humanrights.gov.au

نصح أالولياء ا أالمور

خط أولياء أ
المور أو ما يعادله في الولية أو
القليم الذي تقيم فيه.
إ

مساعدة لغير الناطقين باللغة ا إالنجليزية
خدمات الترجمة الخطية والفورية
)tisnational.gov.au - National (TIS
تفاصيل االتصال:

childsafety.pmc.gov.au/children-speak

National Office for Child Safety

