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 الئحة تقديم الشكاوى
 

  مقدمة

من أجل ف كل يوم من خالل إشراك عمالئها وأصحاب األعمال. تلك المعاييروتسعى جاهدة لتنفيذ  ISO 9001: 2015وفقًا لمعيار االعتماد الدولي  Elycioتعمل 

واء في السوق س لتوفير خدمات تعليم اللغة وخدمات الترجمة، العالية والجهود المشتركة المبذولة عور بالغبطة، يثق الناس في جودة خدماتناالتواصل والشالنجاح في 

لُجدد في بلدنا كان احيث نساعد الس المواطنة،المهنية، حيث تسعى الشركات والحكومات إلى مزيد من التعاون الدولي وتحقيق نتائج أفضل، أو فيما يتعلق باالندماج و
 على إيجاد طريقهم لتعلم اللغة الهولندية وفي المجتمع.

ا، أو عن راٍض عن خدماتن في هذا السياق، يسري تطبيق الئحة لتقديم الشكاوى، ألنه حيثما يتم الشروع في ممارسة عمل ما قد ينشأ سوء تفاهم أحيانًا. إذا كنت غير

منك إبالغنا بذلك في أسرع وقت ممكن. نحن نأخذ  انب من الجوانب في مؤسستنا، فنود أن نطلبامل( أحد موظفينا معك، أو عن أي جعدم عأو طريقة تعامل )

 ُمالحظاتك على محمل الجد، وسنبحث بالتعاون معك عن حل مناسب إذا كان ذلك في اإلمكان.

 

يوليو/تموز  1الئحة لتقديم الشكاوى. يسري تطبيق الئحة تقديم الشكاوى اعتباًرا من  Elycioلتعامل مع أي شكاوى وُمعالجتها بعناية، فقد وضعت ا لضمانو

بالنسبة لألشخاص الذين يشتركون في دورة االندماج والمواطنة، تُعد الئحة تقديم الشكاوى جزء ال يتجزأ من عقد الدورة و، وسيتم إرسالها عند الطلب. 2018

 .Elycioحة تقديم الشكاوى من المواقع اإللكتروني لـ الُمبرم. يمكن أيًضا تنزيل الئ

 المصطلحات تعريف 1 المادة
 يلي: ما التالية المصطلحات من يُفهم الالئحة هذه إطار في

 
Elycio 

م شركات هي "(Elycio" باسم يلي فيما إليها )ويُشار BV Vertalers Elycioو BV Talen Elycioو BV Elycio اللغات معاهد   اللغة تعليم خدمات تُقد ِّ

 النصوص وتحرير الفورية والترجمة التحريرية الترجمة وخدمات اإلنترنت، وعبر لوجه وجًها اللغوي التدريب الخصوص: وجه علىو الترجمة، وخدمات

  الشكاوى. لوائح إجراءات عن أيًضا النهائي المسؤول هي اإلدارة هذه الشركات. هذه إدارة مسؤولية تتولى إدارة وهناك اإلنترنت(. )عبر اللغة واختبارات

 
 الشكوى

تقديمها تلقي  توقع من خاللالشكوى هي تعبير عن عدم الرضا عن مؤسسة ما، فيما يتعلق بمنتجاتها أو خدماتها، أو فيما يتعلق بعملية معالجة الشكوى نفسها، والتي يُ 

 استجابة أو حل صراحةً أو ضمنًا.

 
 الشكوى صاحب

 الالئحة. هذه بموجب بشكوى ويتقدَّم كانت، وسيلة بأي Elycioأي شخص لديه عالقة عمل مع 

 
ب ك الُمتدر   الُمشارِّ
مه تدريب أو دورة أي في يشارك الذي الشخص  الُمستحق. الُمساهمة مبلغ دفع يتم أن بشرط ،Elycio تُنظ ِّ

 
 حقه في المشكو
 ضده. بشكوى التقدم تم الذي الشخص

 
 وىلشكاا معالجة مسؤول

 معالجة من الهدف الموظف طرفًا في الشكوى.هذا ومن حيث المبدأ، يجب أال يكون معالجتها. معها ولتعامل اعن واًل مسؤالشكوى ويكون يتلقى ي لذالموظف اهو 

 الشكوى. صاحب أثارها التي للمسألة مرض حل إيجاد هو الشكوى

 
ل جِّ  الشكاوى سِّ
 الُمستلمة. الشكاوى حول معلومات يتضمن Elycio لموظفي متاح كشف

 
 الفرع مدير
لة للشكاوى دوري تقييم إجراء عن مسؤواًل  المدير يكون ل في الُمسجَّ جِّ  تم التي الشكاوى وعدد الشكاوى، طبيعة يلي: بما يتعلق فيما أخرى أمور جملة من الشكاوى، سِّ

 تم مدى أي إلى المدير يراقبكما  .Elycio اتقع على الواقعة والتكاليف الشكاوى، بها ظهرت التي والطريقة الشكاوى، معالجة بها تمت التي والطريقة بها، التقدم

وأخيًرا، يجب على المدير التأكد من أن الشكاوى الُمقدَّمة داخل فرع  والنماذج(. المراجعة، وقوائم )اإلجراءات، الجودة وثائق في التحسينات مقترحات تسجيل

Elycio .قد تمت مناقشتها خالل المراجعة السنوية إلدارة الفرع 
 
 

 حقوق صاحب الشكوى وااللتزامات الواقعة عليه 2المادة 
لكل عميل أو صاحب عمل الحق في تقديم شكوى فيما يتعلق باألنشطة أو األعمال التي تم تنفيذها لصالح صاحب الشكوى أو بتكليف منه.   2.1  

م الشكوى سلبًا عند التقدم بشكوى أو بسبب تقديم الشكوى. 2.2  ال يتأثر ُمقد ِّ
 معالجة الشكوى على نحٍو سليم. Elycioتضمن  2.3

 على هذا الطلب في غضون فترة زمنية معقولة. Elycioيمكن لصاحب الشكوى في أي وقت تقديم طلب إلبالغه بحالة معالجة الشكوى. وسوف ترد  2.4            
  

 السرية والتزام النهائية المسؤولية 3 المادة
. 

 .جة الشكاوى على نحٍو صحيح ومناسبهي المسؤول النهائي عن معال Elycio إدارة 3.1
 األفرع للتعامل مع الشكاوى على هذا النحو. مديريبتفويض  Elycio إدارة قامت لقد 3.2
 تامة. بسرية شكوى كل مع التعامل دائًما يتم أن Elycio إدارة تضمن 3.3
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 طريقة تقديم الشكوى 4المادة 

                                                                                                                                          التالية: بالطرقيتم تقديم الشكاوى  4.1
ل تقديم الشكوى عبر االنترنت عبر الرابط التالي  https://elyciotalen.nl/klachtenformulier :يُفضَّ

  routes/-https://elyciotalen.nl/adressen :في العناوين الواردة في الرابط التالي كتابيًا أو شفويًا
ل الشكاوى.، والذي يقوم Elycioيمكن تقديم شكوى كتابية إلى موظف  4.2 جِّ  بدوره بتسجيل الشكوى في سِّ
ل الشكاوى. 4.3 جِّ  عند التقدم بشكوى شفوية يقوم مسؤول معالجة الشكاوى على الفور بتحرير تقرير وتضمينه في سِّ
 يجب أن تتضمن الشكوى على األقل:  4.4

 أ( اسم صاحب الشكوى وعنوان بريده اإللكتروني   

 ب( التاريخ 

 ج( وصف الشكوى
فقرة الرابعة من هذه المادة، فسيتم إبالغ صاحب الشكوى بعدم اكتمال الشكوى وستُتاح ، إذا لم يتم االمتثال لما هو وارد في الكتابةً  عند تقديم الشكوى 4.5

 الشكوى في غضون أسبوعين من تاريخ اإلخطار بعدم اكتمالها. الستكمالالفرصة لصاحب الشكوى 
اك حاجة لترجمتها إلى الهولندية من أجل المعالجة الصحيحة للشكوى، فيجب أن يقوم صاحب إذا تم تحرير الشكوى بلغة غير الهولندية وكانت هن 4.6

 الشكوى بترتيب أمر الترجمة.
 معرفة صاحب الشكوى بها.وقت من  أسابيع 6في موعد أقصاه وى يمكن تقديم الشك 4.7

 
 معالجة الشكوى 5المادة 

شكوى في غضون أسبوع من استالم الشكوى من قبل مسؤول معالجة الشكاوى، سيتم تأكيد االستالم من خالل رسالة بريد إلكتروني تُرسل إلى صاحب ال 5.1  

 وسيتم إبالغه بمسار اإلجراءات التالية.                 
 عن حل عملي. مسؤول معالجة الشكاوى سوف يبحث 5.2
 الشكوى. صاحب رضا مدى من والتحقق الشكوى استالم من أسابيع ستة غضون في لالح تنفيذ يجب المبدأ، حيث من 5.3
 نظرنا. وجهة من الشكوى معالجة تمت قد بأنه اإللكتروني البريد عبر تأكيدًا الشكوى صاحب يتلقى فسوف راضيًا، الشكوى صاحب كان إذا 5.4

 
   عدم االلتزام بمعالجة الشكوى 6المادة 

     . 

6.1 Elycio التالية: الحاالت في الشكاوى لتقديم الالئحة لهذه وفقًا الشكوى بمعالجة لزمةمُ  ليست 

ن نحن صاحبها. بيانات ذكر دون الشكوى تقديم تم إذا أ.                 يمكن ال فلألس ولكن خدماتنا، لتحسين كفرصة صاحبها بيانات ذكر دون تُقدَّم التي الشكاوى نُثم ِّ

 الشكاوى. لتقديم الالئحة هذه ألحكام وفقًا هامعالجت                 
 إذا كانت الشكوى تتعلق بطلب تعديل اتفاق تعاقدي حالي أو سابق.ب.               

 الشكوى على الفور. قد تمت معالجة تإذا كانج.                
   قد تلقت في السابق بالفعل شكوى حول المشكو في حقه من قبل الطرف نفسه، وكانت قد تمت ُمعالجتها، وفقًا لهذه الالئحة، بخالف  Elycioإذا كانت د.               

 .5تطبيق أحكام الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة                    
 .4من المادة  7في الفقرة  إذا لم يتم تقديم الشكوى خالل الفترة الُمحدَّدةه.                 
 إذا كانت الشكوى تخضع للنظر فيها أو خضعت للنظر فيها من قبل محكمة أو هيئة قضائية عن طريق رفع دعوى قضائية.و.                 

الشكوى، عن طريق البريد في موعد أقصاه أربعة أسابيع من استالم ة الشكوى في أقرب وقت ممكن، ولكن وسيتم إبالغ صاحب الشكوى بعدم معالج 6.2

 اإللكتروني.

 
 الطعن 7 المادة

7.1 هناك إمكانية للطعن ضد التدابير الُمتخذة و/أو ضد رسالة معالجة الشكوى. إذا لم تتم معالجة الشكوى بشكل صحيح من خالل اإلجراءات  
 الُمقدَّم الطعن معالجة تتم وسوف الشكوى. معالجة إشعار استالم من أسابيع 4 غضون في طعن تقديم األطراف لجميع فيمكن أعاله، الموضَّحة الداخلية

 اإلدارة عناية dienstverlening@elyciotalen.nl إلى اإللكتروني البريد عبر رسالة إرسال يُرجى للتقدم بطعن، .Elycio إدارة قبل من

(directie ed t.a.v..) ا.مً ُملزِّ  يكون الطعن بشأن الصادر القرار أسابيع. أربعة غضون في الطعن ونتائج معالجة عن تقريًرا اإلدارة تقدم وسوف 
شريطة أن تكون قد تمت إتاحة الفرصة  ،عند تقديمها 5فقرة الرابعة من المادة عدم معالجة الشكوى، إذا لم يتم االمتثال ألحكام ال Elycioيمكن أن تقرر  7.2

م الشكوى الستكمال الشكوى في غضون فترة زمنية معقولة.   هذا القرار. وليس هناك إمكانية للطعن علىلُمقد ِّ
لين لألشخاص يمكن 7.3 بين المسجَّ van College   التحكيم مجلس إلى التوجه رسوم، دفع مقابل والمواطنة، االندماج دورة في ُمشاركين كُمتدر ِّ

Arbitrage لـ التابع Werk op Blik، يُرجى المعلومات، من لمزيد مرٍض. بشكل الشكوى حل يتم لم إذا 

 inburgeraars-voor-http://www.blikopwerk.nl/inburgeren/klachtenlijn :زيارة
 

 والتقييم التعديل 8 المادة
. 

 فيو تطبيقها. الساري األحكام مراعاة عوم الجودة، ومدير اإلدارة فريق مع التشاور بعد Elycio إدارة قبل من الشكاوى لتقديم الالئحة هذه تعديل يمكن 8.1

 اإلدارة. فريق قبل ومن Elycio إدارة قبل من الشكاوى لتقديم الالئحة هذه تقييم يتم سوف تقويمية، سنة كل
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