
 

 مراحل رسیدگی بھ شکایات و خرده گیری ھای مراجعین
 
 

 حق مراجعین برای تقاضای استیناف ازموزاییک
 

اگرشما شکایتی از کارمندان و یا خدماتی کھ برای شما انجام داده شده دارید, اوالٌ کوشش کنید کھ مشکل را رو در رو با  .1
 خود آن شخص حل کنید.

 
خود را نا امن و ناراحت احساس میکنید, میتوانید کھ درخواست صحبت با  اگر با صحبت کردن مستقیم با آن شخص .2

 ) آن کارمند را بدھید.Director) و یا دایرکتر (Supervisorسوپروایزر (
 

   کتریریدا ای جریمن ورینیبھ س ینامھ ا دیتوانی, آنگاه شما مدیستین یباال راض 2 ای 1 چکدامیاگر با ھ .3
)Senior Manager or Directorدیسیخود بنو ی) راجع بھ نگران. 

 
 اگر تصمیم گرفتید کھ نامھ بنویسید, نامھ تان باید حتماٌ شامل نکات زیر باشد: .4

شکایت شما راجع بھ چھ است (بھ طور مثال: یکی از قواعد موزاییک مورد قبول تان نیست.  ا.
ا شما امتناع ورزیده. شما از رفتار یکی از کارمندان راضی نیستید. یکی از کارمندان از کمک ب

احساس میکنید کھ یکی از کارمندان علیھ شما تبعیض قایل شده. شما از خدماتیکھ برای تان 
  انجام داده شده ناراض ھستید. برای دریافت کمک ھای الزم باید خیلی انتظار بکشید)

 تاریخ واقعھ ب.

 شما از موزاییک میخواھید کھ چھ کار کند ث.
 یگریکھ فکر میکنید مھم استھر نوع معلومات د د.
 

 میتوانید از یکی از کارمندان بخواھید کھ شما را در نوشتن نامھ تان بھ زبان انگلیسی کمک کند. .5
 

شما باید این نامھ را, یا بھ زبان انگلیسی و یا بھ زبان خودتان, در فاصلھ یک ماه از زمان واقعھ برای سینیور منیجر  .6
)(Senior Manager .بفرستید 

 
روز از زمان رسیدن نامھ با او مالقات  7از شما دعوت خواھد کرد کھ در فاصلھ  Senior Manager)نیور منیجر(سی .7

 کنید. سینیور منیجر با شما راجع بھ نگرانی ھای تان و راه ھای حل ممکن صحبت خواھد کرد.
 

ات میفرستد. محتوی این نامھ روز بعد از مالق 7برای شما نامھ ای در فاصلھ   Senior Manager)سینیور منیجر( .8
  شرح مختصری از مالقات تان است و بھ شما اطالع میدھد کھ موزاییک اقداماتی خواھد کرد و یا نخواھد کرد.

 
) بفرستید. Directorاگر از پاسخی کھ بھ شما داده شده راضی نیستید میتوانید نامھ خود را با توضیح بیشتر بھ دایرکتر ( .9

  بفرستید. Senior Manager)روز از زمان رسید پاسخ سینیور منیجر( 7ا در فاصلھ شما باید این نامھ ر
 

روز از زمان رسیدن نامھ با او مالقات کنید. دایرکتر  7) از شما دعوت خواھد کرد کھ در فاصلھ Directorدایرکتر ( .10
)Director.با شما راجع بھ نگرانی ھای تان و راه ھای حل ممکن صحبت خواھد کرد ( 

 
روز بعد از مالقات میفرستد. محتوی این نامھ شرح مختصری از  7) برای شما نامھ ای در فاصلھ Directorدایرکتر ( .11

  مالقات تان است و بھ شما اطالع میدھد کھ موزاییک اقداماتی خواھد کرد و یا نخواھد کرد.
 
 

 در صفخھ بعد ادامھ دارد...
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 مراجعینمراحل رسیدگی بھ شکایات و خرده گیری ھای 
 
 

 حق مراجعین برای تقاضای استیناف ازموزاییک ادامھ دارد
 

           اگر از پاسخی کھ بھ شما داده شده راضی نیستید میتوانید نامھ خود را با توضیح بیشتر بھ مدیر عامل  .12
)Executive Director بفرستید. شما باید این نامھ را در فاصلھ (دایرکتر روز از زمان رسید پاسخ 7Director) (

 بفرستید.
 

روز از زمان رسیدن نامھ با او  7) از شما دعوت خواھد کرد کھ در فاصلھ Executive Directorمدیر عامل ( .13
) با شما راجع بھ نگرانی ھای تان و راه ھای حل ممکن صحبت Executive Directorمالقات کنید. مدیر عامل (

 خواھد کرد.
  

روز بعد از مالقات میفرستد. محتوی این نامھ  7) برای شما نامھ ای در فاصلھ Executive Directorمدیر عامل ( .14
 شرح مختصری از مالقات تان است و بھ شما اطالع میدھد کھ موزاییک اقداماتی خواھد کرد و یا نخواھد کرد.

  
ید نامھ خود را بھ رییس ھیأت ) بھ شما داده راضی نیستید میتوانExecutive Directorاگر از پاسخی کھ مدیر عامل ( .15

روز از زمان رسید  7) بفرستید. شما باید این نامھ را در فاصلھ President of the Board of Directorمدیره (
  ) بفرستید.Executive Directorمدیر عامل ( پاسخ

  
روز نامھ ای می فرستند.  14) در پاسخ بھ نگرانی ھای تان برای شما  در فاصلھ Board of Directorھیأت مدیره ( .16

  این تصمیم نھایی موزاییک خواھد بود.
 

موزاییک خدمات و سرویس ھای خود را برای شما در این جریان محدود نساختھ و یا توقف نخواھد داد, مگر اینکھ  .17
 عملی از شما سر بزند کھ برای کارمند موزاییک مالقات تان نا امن باشد.

 
 اف ازمتصدیان بیرونیحق مراجعین برای تقاضای استین

 
زمانیکھ مراحل شکایات یا خرده گیری ھای مراجعین تکمیل شد یا ھر زمانی در جریان این مراحل, مراجعین میتوانند  .1

  برای دریافت کمک با ھر یکی از بررسی کننده گان خارجی ذیل تماس بگیرند (این یک لست مکمل نیست):
 

a) BC Human Rights Coalition: 
   www.bchrcoalition.org   Phone number:  604-689-8474 

   

b) BC Ombudsman: 
   www.ombudsman.bc.ca   Phone number:  1-800-567-3247 
   

c) Child and Youth Representative: 
   www.rcybc.ca/   Phone number:  1-800-476-3933 
 

d) BC Office of the Information and Privacy Commissioner 
  www.oipc.bc.ca   Phone number:  250-387-5629 
   

e) Legal Aid: 
   www.lss.bc.ca   Phone number:   604-601-6000 
   

f) Better Business Bureau: 
   www.mainlandbc.bbb.org   Phone number:   604-682-2711 
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