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  صفحه 1 از 2  

 روند رسيدگی به شکايت يا نارضايتی مشتريان
 

 حق مشتری برای درخواست تجديد نظر در درون سازمان موزاييک
 

کنيد شکايتی داريد، ابتدا سعی کنيد که مشکل را به  ی يکی از کارکنان يا در مورد خدمتی که دريافت می اگر در باره .1
 طور مستقيم با فرد مورد نظر حل نماييد.

 
توانيد درخواست مالقات با رئيس يا  کنيد، می گفتگوی مستقيم با طرف متقابل احساس ناامنی يا ناراحتی میاگر در مورد  .2

 مدير آن شخص کنيد.
 

ای به مدير  توانيد نگرانی يا شکايت خود را طی نامه فوق برايتان رضايتبخش نيست، می 2يا  1اگر پيشنهادهای شماره  .3
 ارشد يا عضو هيأت مديره بنويسيد.

 
 ی خود بياوريد: اگر تصميم به نامه نوشتن بگيريد، موارد زير را بايد در نامه .4

در مورد چه چيزی شکايت داريد (برای مثال: با يکی از مقررات موزاييک موافق نيستيد. از طرز  الف.
ی خدمت به شما خودداری  رفتار يکی از کارکنان با خودتان ناراحت هستيد. يکی از کارکنان از ارائه

کنيد که يکی از کارکنان نسبت به شما تبعيض قائل شده است. از خدمات دريافتی  رده است. احساس میک
 ناراضی هستيد. دريافت خدمات بيش از حد طول کشيده است.)

 تاريخی که اتفاق مورد نظر رخ داده است.  ب.

 انتظار داريد که چه کاری انجام دهد. موزاييکاز   پ.

 کنيد اهميت دارد. يگری که فکر میهر گونه اطالعات د  ت.
 
 توانيد از يکی از کارکنان بخواهيد تا در نوشتن نامه به زبان انگليسی به شما کمک کند. می .5

 
ی خود را، به زبان انگليسی يا به زبان خودتان، به  بايست حد اکثر به مدت يک ماه پس از اتفاق مورد نظر نامه می .6

 مدير ارشد ارسال کنيد.
 

ظرف يک هفته از زمان دريافت نامه درخواست خواهد کرد که با شما مالقات نمايد. مدير ارشد با شما در  مدير ارشد .7
 ی شکايتتان و راه حلهای ممکن صحبت خواهد کرد. باره

 
ی شما را  ای از جلسه ای برای شما خواهد فرستاد. اين نامه خالصه ظرف يک هفته پس از مالقاتتان، مدير ارشد نامه .8

 تواند انجام دهد. تواند يا نمی چه کاری می موزاييکگيرد و به شما اطالع خواهد داد که  میدر بر 
 

ها و انتقادهايتان به عضو هيأت  ی خود را با افزودن ديدگاه توانيد نامه رضايت نداشته باشيد، می ارشداگر از پاسخ مدير  .9
 وز پس از دريافت پاسخ مدير ارشد ارسال نماييد.ر 7بايست ظرف  مديره بفرستيد. نامه به عضو هيأت مديره را می

 
روز از دريافت نامه با او مالقات نماييد. عضو هيأت مديره با  7عضو هيأت مديره از شما خواهد خواست که ظرف  .10

 های احتمالی صحبت خواهد کرد. ی شکايتتان و راه حل شما در باره
 

ای از  ای برای شما خواهد فرستاد. در آن نامه خالصه مهروز پس از مالقات با شما، نا 7عضو هيأت مديره ظرف  .11
 رساند. جلسه مالقات بازگو خواهد شد و اقداماتی که موزاييک انجام خواهد داد يا نه را به اطالع شما می

 
 

 ادامه در صفحه بعد ...
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 روند رسيدگی به شکايت يا نارضايتی مشتريان
 

 ی حق مشتری برای درخواست تجديد نظر در درون سازمان موزائيک ادامه
 

ها و انتقادهايتان به مدير عامل  ی خود را با افزودن ديدگاه توانيد نامه اگر از پاسخ دريافتی رضايت نداشته باشيد، می .12
 عامل ارسال نماييد. روز پس از دريافت پاسخ از عضو هيأت مديره، به مدير 7بفرستيد. بايد اين نامه را ظرف 

 
ی شما درخواست مالقات با شما را خواهد کرد. مدير عامل با شما در  روز از دريافت نامه 7مدير عامل ظرف  .13

 های ممکن گفتگو خواهد کرد. حل هايتان و راه شکايت
 

قات شما رابازگو ای از مال فرستد. اين نامه خالصه ای برايتان می روز پس از مالقات با شما نامه ۷مدير عامل ظرف  .14
 هايی که موزاييک انجام خواهد داد يا نه را به اطالع شما خواهد رساند. خواهد کرد و اقدام

 
ی خود را به رئيس هيأت مديره بفرستيد.  بايد اين  توانيد نامه های مدير عامل رضايت شما را جلب نکند، می اگر اقدام .15

 عامل، به رئيس هيأت مديره ارسال نماييد.روز پس از دريافت پاسخ از مدير  7نامه را ظرف 
 

ای در پاسخ به شکايت شما برايتان ارسال خواهد نمود. اين نامه تصميم نهايی  روز نامه ۱۴هيأت مديره در مدت  .16
 سازمان موزائيک خواهد بود.

 
ه رفتار شما در مدت رسيدگی به اين امر موزاييک رائه خدمات به شما را متوقف يا محدود نخواهد کرد، مگر آنک .17

 کنند.  موجب ناامنی برای کارکنانی بشود که با شما مالقات می
 

 حق مشتری برای درخواست رسيدگی از مقامات خارج از سازمان
 

هنگامی که فرايند رسيدگی به شکايت يا نارضايتی مشتری تکميل شده باشد يا در هر مرحله پيش از آن، مشتريان  .2
 هر يک از مقامات زير تماس بگيرند، (ليست زير کامل نيست):توانند برای درخواست کمک با  می

 
 ):BC Human Rights Coalitionائتالف حقوق بشر بی سی ( الف)

  www.bchrcoalition.org    :604-689-8474تلفن  
 

 ):BC Ombudsmanمأمور رسيدگی به شکايات دولت بی سی ( ب)
  www.ombudsman.bc.ca     :1-800-567-3247تلفن 
 

 ):Child and Youth Representativeمأمور کودکان و نوجوانان ( پ)
  www.rcybc.ca/   :1-800-476-3933تلفن 
 

 عات و حفظ حريم خصوصی بی سی:ی اطال يسيونر ادارهکم )ت
  www.oipc.bc.ca      :250-387-5629تلفن 
 

 ):Legal Aidکمکهای حقوقی (  ث)
  www.lss.bc.ca      :604-601-6000تلفن 
 

 ):Better Business Bureauدفتر بازرگانی برتر ( ج)
  www.mainlandbc.bbb.org     :604-682-2711تلفن 

http://www.bchrcoalition.org/
http://www.ombudsman.bc.ca/
http://www.rcybc.ca/
http://www.oipc.bc.ca/
http://www.lss.bc.ca/
http://mainlandbc.bbb.org/

