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 االتصال بنا

 

 

 

 

 

 

 االتصال بنا

 .في فيكتوريا ، بما في ذلك عبر مكاتبنا اإلقليمية العديدةبها معناالتواصل م هناك الكثير من الطرق التي يمكنك

 طريق الهاتفعن 

. 6حتى  ا  صباح 8من أي مكان في أستراليا، من االثنين إلى الجمعة، من الساعة  186 136بالرقم  وااتصل  -قد تختلف التكاليف  مساء 
 والهواتف العامة تكاليف إضافية الموبايل هواتفقد تتكبد 

 الوطنيةل الهاتفي المرح  خدمة 

 معلى الرقوذلك الوطنية  لمرحل الهاتفياتصل بنا من خالل خدمة امن ضعف في السمع أو ضعف في النطق، أو تعاني  ا  إذا كنت أصم
 www.relayservice.gov.auبزيارة  قم  أو  677 133

 1800 226 226 (:VicEmergency Hotlineئ في فيكتوريا )رالخط الساخن للطوا

الة الهاتفية  3333 9208 03لحكومة المحلية: ل البد 

 )تكلفة المكالمات المحلية(. 356 366 1300 الرقم رجى االتصال على، ي  التخطيطحول ستفسارات بالنسبة لال

 عن طريق البريد 

PO Box 500 

East Melbourne VIC 8002 

 :البريدي لملكية العقارات واألراضي عنوانال

GPO Box 527 

Melbourne VIC 3001 

 خدمة الترجمة الكتابية والشفهية

 

 مساعدة في الترجمة الكتابية والشفهيةال

 هي خدمة ترجمة تساعد: (TISخدمة الترجمة الكتابية والشفهية )إن 

 األشخاص الذين ال يتحدثون اإلنجليزية في حياتهم اليومية •

 الوكاالت والشركات للتواصل مع العمالء غير الناطقين باللغة اإلنجليزية •

 

 www.tisnational.gov.au)داخل أستراليا( أو قوموا بزيارة  450 131 على الرقم  TIS Nationalاتصلوا بـ 

 الشكاوى

 إلتزامنا

 وتؤدي إلى نتائج أفضل لعمالئنا. تستجيب بسرعةتساهم عملية التعامل مع الشكاوى الفعالة في تقديم خدمات 

تخاذ إل في الدائرة القسم المناسبإلى  قضيتهملرفع  مقدمة من قبل الدائرةأو إجراء أو خدمة  رعن قرا نشجع أي شخص غير راض  
  هذا قد يسهل حل أسرع.والقرار قبل تقديم شكوى عامة. 

tel:136186
http://www.relayservice.gov.au/
tel:1800226226
tel:+61392083333
tel:1300366356
tel:131450
tel:131450
http://www.tisnational.gov.au/


 
 االتصال بنا

 
 أنواع الشكاوى

 يمكن تقديم الشكاوى حول:

 DELWP دائرة موظف معتمد من المقدمة من قبلمعيار الخدمة  •

 خرق خصوصية المعلومات •

 DELWP تحتفط بها دائرةالتي  متصحيح المعلومات الخاصة بك •

 2012بموجب قانون اإلفصاح المحمي لعام  خطيرسلوك غير سليم  •

 .موظفيهاأو  الدائرةشكاوى عامة حول تصرفات أو تقاعس  •

 لن يتم التعامل مع ما يلي على أنه شكوى بموجب هذه العملية:

 خدمةطلب للحصول على  •

 طلب للحصول على معلومات •

 مراجعة رسمية يجب اتباعها(ستئناف بموجب التشريع )حيث توجد بالفعل عملية إطلب إجراء مراجعة أو  •

 كيفية تقديم شكوى

 شكوى حول مإذا كان لديك

 خدمة DELWPقدم بها موظف يالطريقة التي  •

 أو موظفيها تقاعس الدائرةحول تصرف أو  •

 أو عبر البريد اإللكتروني 969 122 1800على   TTY. 186 136بمركز خدمة العمالء عبر الهاتف على  وااتصل

customer.service@delwp.vic.gov.au 

tel:136186
tel:1800122969
mailto:customer.service@delwp.vic.gov.au

