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 ىشكو يمتقد كيفية
Bank of Melbourne 

 بيةلعرا

بسيطة لغة



الصفحة 2

ابتكالذا هول ح

 ن رملبو فمصر من بلكتاا اهذ
Bank of Melbourne.

.بنك نحن

.ىشكو يمتقد كيفية لحو بلكتاا اهذ رويد

ما عند هي ىلشكوا
ًاسعيد نتكو ال 	

و

.ما ءشي حصالإ منا تطلب 	

  اكرضن مد أكتالد ريونا نائطأخالح إصد رين
.تناماخد عن

?



الصفحة 3

كرأين عا رنباخ

عن ًضياار تكن لمإذا ا رنبأخ
بكحسا 	

معك ظفينامو ملتعا كيفية 	

.خرآ ءشي 	

فسو ىبشكو متتقد ماعند
عةبسر تكعدمسا لونحا 	

منصفينو ينلطيف ننكو 	

.لمشكلةا حل قهسيستغر يلذا قتلوبا كنخبر 	

.نيةمجا ينالد ىولشكاا يمتقد عملية



  

    

   

       
 

      

  

ىشكو يمتقد كيفية

 .مختلفة قبطر كابشكو نارخباإ يمكنك

 . ُتفياها بنا لتصاالا يمكنك

13 22 66 

عند جممتر فيرتو ينالد لبنكا ظفيمو من طلبا
 . ًتفياها لكتصاا

 .كنبال روعفدأح ىإل ابذهال كنكمي

 .نتنترإلا شبكة على قعنامو لىإبهالذا مكنكي

www.bankofmelbourne.com.au 

 .اوىكشوال اتظالحمال عن بحثا
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www.bankofmelbourne.com.au


     

  

       
     

       
     

Bank. تطبيق ماستخدا يمكنك of Melbourne 

 . ًبةكتا سلتناامر يمكنك

Bank of Melbourne Customer Solutions 

Level 5 

150 Collins Street 

Melbourne VICTORIA 3000 

 ناجهد ىرقصا لنبذ ففسو ،ىبشكو متتقد اذإ

 .لمفضلةا لغتك لىإ معك لناصاتو جمةلتر

 وأ ئلةلعاادافرأ حدبأ نةستعاالا ًيضاأ يمكنك
 .ىولشكاا يمتقد عملية في تكعدلمسا ءقاصدألا
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الصفحة 6

به  مسنقو يلذا ما

.رلفوا على لمشكلةا حل لوسنحا

، رلفوا على لمشكلةا حل من نتمكن لم إذا 
.عمل مياأ 5 نغضو في حلها لوفسنحا

.قتلوا من يدمز لىإ جةبحا كنا اذإ كسنخبر

.واككشأن شبا رارنقاب بأسك لدم قنس

م فسنقو لمشكلةا حل من نتمكن لمإذا 
لسبببا كرخبابإ 	

و

.تكعدلمسا به ملقياا يمكننا ما ىنر 	

اإلثنين األحدالثالثاءاألربعاءالخميسالجمعةالسبت



   

     

       
 

     

 
    
    

     
 

 ىشكو يمتقد في ةعدلمساا

 .ىشكو يملتقد ةعدمسا على للحصوا يمكنك

 .تكعدمسا به تثق شخص من تطلب نأ كنكمي

 دأح أو ةلائعال رادأف دأح ال،ثمال ليبسىلع
 .اءدقاألص

 . ٍممحا من ةعدلمساا تطلب نأ يمكنك

 أو ثديحال يف دةاعسمىإل ةاجحبتنك إذا

 طنيةلوا يللتحوا مةخد مستخدفا ،عستماالا

National Relay Service بنا لتصالال. 

 660 555 1800 تفيلهاالتصاالا

 نتنترإلا قعمو

communications.gov.au/accesshub/nrs 
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communications.gov.au/accesshub/nrs


     
      

       
   

      
   

 للحصوا يمكن لتيا تمالمعلوبا تكعدمسا يمكننا
صشخالأل درالمواوتمالمعلوا لكذ في بما ،عليها
 .ةاقاإلع ذوي 

 حةلمتاا تمالمعلوا عن رستفسالال ًتفياها بنا تصلا

 .عليها للحصوا يمكن لتيا

13 22 66 

 هبذا ،عليها للحصوا يمكن تمامعلو على رللعثو

 .نتنترإلا على قعنامو لىإ

www.bankofmelbourne.com.au/accessibility 
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http://www.bankofmelbourne.com.au/accessibility


الصفحة 9

راٍضر يغزال تال ت نك إذا 

يمكنك  ،ضار غيرت زلا وموى كشبت دمقتا مإذا  ٍ
لية استرألا ليةلماا ىولشكاا هيئة لىإ ثلتحدا

Australian Financial Complaints Authority.

678 931 1800 تفيلهاا لتصاالا

info@afca.org.auنيو لكترإ يدلبرا

www.afca.org.auنت نترإلا قعمو

 Australian ليةاسترألا ليةلماا ىولشكاا هيئة
Financial Complaints Authority هي

Bank of Melbourne نرملبو فمصر من ًاءجز ليست 	

.نيةمجا مةخد هي 	

ى ولشكاا هيئة لىإ ثللتحد مينعا لىإ يصل ما يكلد
Australian Financial Complaints ليةاسترألا ليةلماا

Authority ىلشكوا نبشأ.

mailto:info%40afca.org.au?subject=Feedback%20and%20complaints
http://www.afca.org.au


الصفحة 10

 يمكننا  لتيا ىخرألا قلطرا
بها ةعدلمساا

ق بطر عملدا لىإ نجوسيحتا ئناعمال نأ نعلم نحن
.تهمحيا من مختلفة تقاوأ فيو ،مختلفة

 ة عدمسا لىإ جةبحا كنت اذإ ليناإ ثلتحدا يمكنك
إدارةي ف
كالومأ 	

أو

.كتيرافو 	

 يمكننا  لتيا قلطرا عن رستفسالال بنا تصلا
.بها تكعدمسا

13 22 66

 نت نترإلا شبكة على قعنامو لىإ بهالذا يمكنك
.تمالمعلوا من يدلمزا على رللعثو

www.bankofmelbourne.com.au

.فيةضاإلا يةلعناا عن بحثا

http://www.bankofmelbourne.com.au


تحظامال
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