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كيفية تقديم شكوى
Bank of Melbourne

ا لعربية
لغة بسيطة

حول هذا الكتاب
هذا الكتاب من مصرف ملبورن
.Bank of Melbourne
نحن بنك.

يدور هذا الكتاب حول كيفية تقديم شكوى.

الشكوى هي عندما
ال تكون سعيد ًا

و

?
تطلب منا إصالح شيء ما.

نريد إصالح أخطائنا ونريد التأكد من رضاك
عن خدماتنا.

الصفحة 2

اخبرنا عن رأيك
أخبرنا إذا لم تكن را ً
ضيا عن
حسابك

كيفية تعامل موظفينا معك

شيء آخر.

عندما تتقدم بشكوى سوف
نحاول مساعدتك بسرعة

نكون لطيفين ومنصفين

نخبرك بالوقت الذي سيستغرقه حل المشكلة.

عملية تقديم الشكاوى لدينا مجانية.

الصفحة 3

كيفية تقديم شكوى
يمكنك إخبارنا بشكواك بطرق مختلفة.

ُ
تفيا.
يمكنك االتصال بنا ها

13 22 66

اطلب من موظفي البنك لدينا توفير مترجم عند
ً
تفيا.
اتصالك ها

يمكن ك الذه اب إل ى أح د ف روع البنك.

يمكنك الذهاب إلى موقعنا على شبكة اإلنترنت.

www.bankofmelbourne.com.au

ابحث عن المالحظ ات والشكاوى.

الصفحة 4

يمكنك استخدام تطبيق .Bank of Melbourne

يمكنك مراسلتنا كتا ً
بة.

Bank of Melbourne Customer Solutions
Level 5
150 Collins Street
Melbourne VICTORIA 3000

إذا تقدمت بشكوى ،فسوف نبذل قصارى جهد نا
لترجمة تواصلنا معك إلى لغتك المفضلة.

يمكنك أ ً
يضا االستعانة بأحد أفراد العائلة أ و
األصدقاء لمساعدتك في عملية تقديم الشكاوى.

الصفحة 5

ما الذي سنقوم به
سنحاول حل المشكلة على الفور.

السبت

الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء

اإلثنين

األحد

إذا لم نتمكن من حل المشكلة على الفور،
فسنحاول حلها في غضون  5أيام عمل.

سنخبرك إذا كنا بحاجة إلى مزيد من الوقت.

سنقدم لك أسباب قرارنا بشأن شكواك.

إذا لم نتمكن من حل المشكلة فسنقوم
بإخبارك بالسبب
و
نرى ما يمكننا القيام به لمساعدتك.

الصفحة 6

المساعدة في تقديم شكوى
يمكنك الحصول على مساعدة لتقديم شكوى.

يمكنك أن تطلب من شخص تثق به مساعدتك.
عل ى سبي ل المث ال ،أح د أف راد العائل ة أو أحد
األصدقاء.

يمكنك أن تطلب المساعدة من محاٍم.

إذا كن ت بحاج ة إل ى مساع دة ف ي الحدي ث أو
االستماع ،فاستخدم خدمة التحويل الو طنية
 National Relay Serviceلالتصال بنا.
االتصال الهاتفي

1800 555 660

موقع اإلنترنت

communications.gov.au/accesshub/nrs

الصفحة 7

يمكننا مساعدتك بالمعلومات التي يمكن الحصو ل
عليها ،بما في ذلك المعلومات والموارد لألشخا ص
ذوي اإلعاقة.

ً
تفيا لالستفسار عن المعلومات المتا حة
اتصل بنا ها
التي يمكن الحصول عليها.

13 22 66

للعثور على معلومات يمكن الحصول عليها ،اذ هب
إلى موقعنا على اإلنترنت.

www.bankofmelbourne.com.au/accessibility

الصفحة 8

ٍ
راض
إذا كنت ال تزال غير
إذا ما تقدمت بشكوى وما زلت غير را ٍض ،يمكنك
التحدث إلى هيئة الشكاوى المالية األسترالية
.Australian Financial Complaints Authority

االتصال الهاتفي

1800 931 678

البريد إلكتروني

info@afca.org.au

موقع اإلنترنت

www.afca.org.au

هيئة الشكاوى المالية األسترالية Australian
 Financial Complaints Authorityهي
ليست جزء ًا من مصرف ملبورن Bank of Melbourne

هي خدمة مجانية.

لديك ما يصل إلى عامين للتحدث إلى هيئة الشكاوى
المالية األسترالية Australian Financial Complaints
 Authorityبشأن الشكوى.
الصفحة 9

الطرق األخرى التي يمكننا
المساعدة بها

نحن نعلم أن عمالئنا سيحتاجون إلى الدعم بطرق
مختلفة ،وفي أوقات مختلفة من حياتهم.

يمكنك التحدث إلينا إذا كنت بحاجة إلى مساعدة
في إدارة
أموالك
أو
فواتيرك.

اتصل بنا لالستفسار عن الطرق التي يمكننا
مساعدتك بها.

13 22 66

يمكنك الذهاب إلى موقعنا على شبكة اإلنترنت
للعثور على المزيد من المعلومات.

www.bankofmelbourne.com.au
ابحث عن العناية اإلضافية.

الصفحة 10

مالحظات

الصفحة 11
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