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هل تحتاج إلى مساعدة في 

تقديم شكوى بخصوص 

أنت أو تلقاها  معالجة تلقيتها

شخص أخر من هيئة خدمات 

الصحة الوطنية )إن إتش 

  إس(؟

  

 الخدمة مجانية 

 تحتفظ بسريّة المعلومات 

 مستقلة 

 

 

 

 

 

معلومات حول الخدمة المستقلة لمساندة 

 الشكاوى براتن و هوف
 
 

 الخدمة المستقلة لمساندة الشكاوى
توفرها جهة التحفيز  في برايتن و هوف:     

 
نحن نوفر دعم المساندة والدفاع بالشراكة 

مع خمس منظمات طوعية محلية أخرى في 
  المنطقة:

منظمة مايند النفسية في برايتن وهوف؛ 
سسيكس للترجمة )إس آي إس(؛ خدمات 

 منظمة إيج المهتمة بكبار العمر برايتن 
وهوف؛ منظمة مايند آوت النفسية؛ و منظمة 
سبيك آوت. و هذا يعني اننا نوفر خدمات 

 متخصصة عند الحاجة. 
 

 
:يمكن اإلتصال بنا على  

 
:التلفون  

 
01273 229002 

 
:اإليميل  

 
info@bh-icas.org 
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  وكما يمكنهة الرسائل في كتابمساعدتك 

 كتابة الرسائل بالنيابة عنك

  أن يشرح لك ما هو متوقع من االجتماع

وأن يحضر معك في االجتماعات 

 المتعلقة بالشكوى

  أن يتصل بالجهات ذات العالقة في
الخدمات الصحية وأن يتحدث إليهم 

  بالنيابة عنك..
 

مساعدتك يمكنهال   المساندة متخصص  

:ما يليفي  

  عن التعويض الماليالبحث 

 الشكوى  بإجراءات لها عالقة ال أمور 
 إن) الوطنية الصحة خدمات هيئة على
 (.   إس إتش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمساندة المستقلة الخدمةتقدم كيف 

   ؟المساعدة الشكاوى
 

 الخدمة المستقلة لمساندة الشكاوىيمكن 

ديم تق  علىك عاونتمن خالل م تك مساعد

شكوى حول خدمة الرعاية أو المعاجة التي 

 إن) الوطنية الصحة خدمات هيئةتلقيتها من 
   . (إس إتش

 
المساندة  خصصمت التي يقدمهاالمساعدة 

    في الخدمة المستقلة لمساندة الشكاوى
 المستقلة الخدمة في المساندة متخصصإن 

سوف يستمع إلى شكواك  الشكاوى لمساندة
ا إذقرار فيما و يعاونك على الوصول إلى 

لبت الحصول على مساعدة لكنت ترغب في 
.تقديم شكوىفي   

 
ي يعاونك يمكنه ن متخصص المساندة الذإ

الطرق المختلفة ول تزويدك بمعلومات ح
على التي يمكنك من خاللها تقديم الشكوى 

. (إس إتش إن) الوطنية الصحة خدمات هيئة
      

كما أن متخصص المساندة الذي يعاونك 
النظر في ما تبغي يمكنه مساعدتك على 

  الوصول إليه من خالل تقديم الشكوى. 
 

  :يقدم التالي أن يمكنه المساندة متخصص

 
 

 ماهي الخدمة المستقلة لمساندة الشكاوى؟

 
في برايتن  الخدمة المستقلة لمساندة الشكاوى

خدمة مجانية و مستقلة لمساعدة  و هوف
سكان منطقة برايتن و هوف في حال النية 

في تقديم شكوى حول خدمة الرعاية أو 
 خدمات هيئةالمعالجة التي تلقوها من 

. (إس إتش إن) الوطنية الصحة  
 

بين، الذين  إن متخصصي المساندة المدرَّ
يعملون معنا، سوف يعاونونك على فهم 

ترغب في تقديم شكوى المسألة وإذا ما كنت 
و سوف يوفرون لك الدعم الذي تحتاجه  

  للتقدم بالشكوى.    
 

 هل يمكنني الحصول على الدعم؟
 

يمكنها  الخدمة المستقلة لمساندة الشكاوى

  تقديم المساعدة  في الحاالت التالية: 
 

  إذا كان شكواك يتعلق بخدمة قد  إذا كان

 هيئة تلقيتها  أو تم االنفاق عليها من قبل

 . (إس إتش إن) الوطنية الصحة خدمات

  إذا كنت من المقيمين في منطقة برايتن

 و هوف

 

 

ممن   المساندة متخصصويوجد معنا 

اللغتين العربية واالنجليزية  يجيدون 

مترجمو المجتمع. فالرجاء  كذلك معناو

 إس) للترجمة  سسيكس االتصال بخدمات

على الرقم التالي:    (إس آي 

52143137210 

 واترك المعلومات التالية:

 اسمك 

 رقم تلفونك 

 لغتك األولى 
  

       
 


