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العمالء

ت
ال� يمكنك الحصول عليها
مستوى الخدمات ي

ت
.اق�احاتك مهمة بالنسبة لنا

ال�يد إ ت ن
�و
يرجى التواصل معنا بع� ب
اللك� ي
 أوcustomerservice@bridgehousing.org.au
.العجاب أو الشكاوى أو المراجعات
الرجوع إىل بروشور إ
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.المعاي� مع ش�كائنا سنويا
سوف نستعرض ونراجع هذه
ي

www.bridgehousing.org.au

منهجنا ف ي� خدمة العمالء

تصب  Bridge Housingي ز
ترك�ها عىل العمالء .نقدر
عمالئنا ونقدم لهم الخدمات بحيادية ت
واح�ام
وتقدير لمشاعرهم.

ال�وشور ت ز
ال�ام  Bridge Housingبخدمة العمالء،
يصف هذا ب
ت
ال� يمكنك الحصول عليها.
ويحدد مستوى تقديم الخدمات ي
ت
ال� يمكنك من خاللها مساعدتنا عىل
ويفرس أيضا الطريقة ي
معاي�نا وما يمكنك فعله إذا كنت يغ� راض عن
تحقيق ي
ت
ال� تحصل عليها.
الخدمات ي

عند تعاملك مع  ،Bridge Housingسوف:
يكون من السهل عليك االتصال بنا
ال�يد
نضمن إمكانية أن تتصل بنا عن طريق الهاتف أو الفاكس أو ب
إ ت ن
و� أو بع� موقعنا عىل ت
االن�نت أو بالحضور شخصيا
اللك� ي
نبلغك بأوقات تواجدنا ونوفر لك معلومات التواصل البديلة �ف
ي
الحاالت الطارئة
نضمن سهولة الوصول إىل مكاتبنا وأن تكون معلمة بشكل واضح
توف� خدمات ت
ال�جمة الفورية إذا كنت ف ي� حاجة إليها.
ي

نقدم لك معلومات وافية

ت
ال� نقدمها دقيقة ومتسقة وواضحة
نضمن أن تكون المعلومات ي
وبسيطة.

نعاملك بلطف ت
واح�ام

نخاطبك باسمك ونتحدث إليك بأسلوب ودي ن
ومه�
ي
نعرف بأنفسنا عندما نتحدث بع� الهاتف ونحمل شارة االسم عندما
نزور العمالء
ت
ال� نحتاجها ونتصل بك إذا لم
نتسم بالوضوح بخصوص المعلومات ي
نحصل عليها.

www.bridgehousing.org.au

نحافظ عىل خصوصيتك ومعلوماتك الشخصية

نحافظ عىل رسية معلوماتك وآرائك ،بما يتوافق مع ي ن
ومعاي�
قوان�
ي
الخصوصية.

نتعامل مع القضايا عىل وجه الرسعة
نسعى لحل مشكلتك حال رفعها إلينا .وإذا تعذر ذلك ،فسوف نقوم
بتحديد موعد لالتصال بك
ف
ف
إذا كنت مستأجرا ،نساعدك ي� البقاء ي� مكانك من خالل معالجة المشاكل
قبل استفحالها.

إذا كنت ش�يكا للمستأجر أو ش�يكا ف ي� الخدمة ،فإننا أيضا سوف:
نوفر لك وسائل تطوير خدماتنا

نهتم بوجهات نظرك ،بما ف� ذلك آراء أ
الشخاص الذين ال يشاركون عادة
ي
ندعمك ف ي� تشكيل وإدارة Tenant Advisory Groups
و� المجتمعات أ
ف
ف
الوسع
ندعمك للمشاركة بنشاط ي� أنشطة المستأجرين ي
ككل
نوفر لك التحديثات الفصلية من خالل شن�ة المستأجر.

للتعب� عن ت
مق�حاتك
نوفر لك عملية واضحة ومتاحة
ي
ومراجعاتك

نضمن أن تكون السياسات والعمليات سهلة ومفهومة
نحتفظ بملف لمشكلتك أو ت
اق�احاتك أو شكواك ونتيح لك معرفة
ت
ال� نتخذها للتعامل معها.
االجراءات ي

بمعاي�نا
كيف يمكنك مساعدتنا يك نفي
ي

يرجى منك أن:
ت
تعاملنا بلطف واح�ام
تقدم لنا معلومات دقيقة
ت
ال� نرسلها إليك
تقرأ أو تطلب من أحد ما أن يقرأ لك المعلومات ي
تغ� وضعك
تغي� معلوماتك أو ي
تبلغنا عند ي
ف
ش
�ء ما
تبلغنا إذا واجهت مشكلة ي� فهم ي
توافنا بآرائك عن أدائنا .يمكنك القيام بذلك عن طريق االتصال بنا عىل:
customerservice@bridgehousing.org.au
)02( 8324 0800

أوقات الرد
الجراء
إ

وسوف

ت
ال� لم نرد عليها نتصل بك خالل  24ساعة ف ي� أيام
المكالمات ي
العمل
ن
ال�يد إ ت ن
ت
و� خالل
و�
ال�يد إ
نرد عىل رسالة ب
رسائل ب
اللك� ي
اللك� ي
ف
 24ساعة ي� أيام العمل
تز
نل�م بالوقت المحدد للمواعيد أو
المواعيد
ف
التأخ�
نبلغك ي� حال
ي
الشخص  -بدون نرسل شخصا ما لمقابلتك خالل 10
الحضور
ي
دقائق أو نحدد موعدا لذلك
موعد
السكان
طلبات إ
تفقد راحة المستأجر
اليجار
بيان إ
اليجار
مراجعات إ
الصالحات
إ

نتعامل مع طلبك خالل  40يوم عمل
نقوم بزيارة تفقدية خالل  8أسابيع
اليجار وسنويا بعد
من توقيعك لعقد إ
ذلك
اليجار كل ثالثة أشهر
نصدر بيان إ
ف
ن
اليجار مر يت� ي� السنة
نقوم بمراجعة إ
وسبتم�
 ف ي� مارسب
نقدم خدمة إصالح للحاالت الطارئة
عىل مدار  24ساعة .سنتيح لك معرفة
الصالحات،
من سيقوم بعمل إ
ووقت القيام بذلك ،واسم الشخص
المسئول ف ي� Bridge Housing
الذي يمكنك االتصال به.
نرد خالل  24ساعة
نرد خالل  5أيام
نرد خالل  21يوما
ين
يوم� عمل

الصالحات العاجلة
إ
الصالحات الروتينية
إ
الصالحات يغ� العاجلة
إ
نبلغك باستالم الشكاوى
والمراجعات
ف
نكمل النظر ي� الشكوى أو  21يوم عمل
المراجعة

