
استمارة انطباعات الزبائن
 NSW يدعم األولوية التي توليها حكومة Department of Finance, Services and Innovation الذي هو أحد أقسام NSW Fair Trading إن

.NSW لتحسني الخدمات لسكان

يُرجى استخدام هذه االستامرة إلعطائنا اقرتاحاتك أو مدائحك أو شكاويك، إذ أنها هامة لنا.

.

1. هذا االنطباع هو:    ¨ اقرتاح    ¨ مديح    ¨ شكوى

كيف قّدمنا الخدمة؟  .4
¨ غيرها )يُرجى التحديد( ¨ بالبريد اإللكتروني  ¨ في ندوة  ¨ بواسطة رسالة  ¨ عبر اإلنترنت  ¨ عبر الهاتف 

رقم الهاتف الذي تم االتصال به )إذا انطبق ذلك(

اسم موظف Fair Trading )إذا انطبق ذلك(

متى قّدمنا الخدمة؟  .5

الوقت تاريخ الخدمة         

¨ شخص يقّدم انطباعاً أو رأياً نيابة عن شخص آخر ¨ مستهلك  ¨ تاجر  هل أنت:   .6

)إرفق صفحات إضافية إذا احتاج األمر( الرجاء كتابة تفاصيل انطباعك هنا:   .7

يرجى إعطاء اسمك ومعلومات عن وسائل االتصال بك إذا كنت تود أن نجيب عىل انطباعك وآرائك:  .8
االسم

العنوان 

الرمز الربيدي     

املؤسسة

رقم الهاتف خالل النهار

عنوان الربيد اإللكرتوين
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إلرسال انطباعاتك انظر 
إىل الصفحة التالية

بشأن أية خدمة؟  .2
االستفسارات/تقديم املعلومات  ̈

معالجة الشكاوى/حل النزاعات  ̈

تراخيص بناء املنازل  ̈

تراخيص املصالح التجارية  ̈

املعاينات/التحقيقات  ̈

اإلجارات/تأمينات اإليجار  ̈

مباين الشقق السكنية/الوساطة يف شؤون املباين السكنية  ̈

التعاونيات/الجمعيات  ̈

فريق عمل تنفيذ قوانني الردم السائب لألسبستوس  ̈

غريها  ̈

بشأن أية مسألة؟  .3
Fair Trading قرار أو سياسة أو إجراء صادر عن  ̈

تنفيذ ترشيع معني  ̈

صحة املعلومات  ̈

تقديم الخدمة يف وقتها  ̈

ترصفات املوظفني/خدمة الزبائن  ̈

سهولة الوصول إىل الخدمة  ̈

الرسوم/التكاليف  ̈

املوقع عىل اإلنرتنت  ̈

غريها  ̈

ARABIC



إن انطباعك هاٌم لنا

تساعدنا اقرتاحاتك ومدائحك عىل معرفة األمور التي نقوم بها بصورة جيدة واألمور التي ميكننا تحسينها. كام أن الشكاوى هامة بالقدر ذاته ونوّد أن 
نعرف عن أي أمر يقلقك. نفّضل أن نعالج هذه األمور بأرسع ما ميكن، إذا أمكن. إذا مل ميكننا ذلك فإننا سنتصل بك هاتفياً أو بالربيد اإللكرتوين خالل 4 

أيام عمل أو سنكتب إليك خالل 20 يوم عمل. هذه ضامنتنا.

إلرسال انطباعاتك ميكنك: 

 ملء هذه االستامرة وتركها يف Service NSW Service Centre )مركز خدمة NSW( القريب منك. للعثور عىل أقرب مركز إليك تفّقد املوقع 	 
)service.nsw.gov.au - انظر “ابحث عنا”(

إرسال هذه االستامرة مجاناً إىل:	 

Customer Feedback Manager  

REPLY PAID 972  

NSW Fair Trading  

Parramatta NSW 2124  

ميكنك بدالً من ذلك االتصال بنا عىل الرقم 20 32 13  أو بخط املساعدة الخاص بانطباعات الزبائن عىل الرقم 8671 9619

خدمة الرتجمة الشفهية: 50 14 13

خدمة الهاتف الطابع TTY: 1300 723 404 )لضعيفي السمع(

الرسيّة
تُستخَدم أية معلومات نقوم بجمعها بواسطة نظام انطباعات الزبائن هذا لتحسني الخدمة ولن تُستخَدم ألي غرض آخر. ميكنك أيضاً أن تطلب حجب 
تفاصيلك الشخصية عن أي موظف )موظفني( يفFair Trading يكونون موضوع شكواك. سنحرتم طلبك، ولكن إذا كانت شكواك معّقدة سنتصل بك 

قبل اتخاذ أي إجراء آخر.
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