
 عملية الشكوى 

 

ع��  ل�حصول  فعالة  بخدمات  اإلنجل��ية  اللغة   �� ا�حدودة  الكفاءة  ذوي  األفراد  جميع  ب��و�د  �عتقد  اإلدار�ة  ا�حاكم  مكتب  أن  من    بالرغم 

اإلدار�ة عملية ش�وى  ال��جمة، فمن األهمية بم�ان �عر�ف عملية الش�وى لأل�خاص غ�� الراض�ن عن ا�خدمة املقدمة. سُينفذ مكتب ا�حاكم  

ا للش�اوى ضد قا�ىي القانون اإلداري. وت�ون العملية �التا��:  مشا��ة للعملية اإللزامية قانوني�

ا�حاكم  -1 مكتب  يقدمها  ال�ي  ال��جمة  ع��  ا�حصول  خدمات  جوانب  من  جانب  أي  عن  راٍض  غ��  فرد  أي  يقدم 

ا إ�� املدير ورئيس قضاة القانون ا إلداري �� مكتب ا�حاكم اإلدار�ة (املدير) ع�� ال��يد ع�� اإلدار�ة الش�وى خطي�

التا��:   ال��يدي    1525العنوان  الرمز  دنفر،  الرا�ع،  الطابق  ش��مان،  باالتصال  80203شارع  الهاتف  ع��  أو   ،

 ). يجوز تقديم الش�وى بأي لغة.303(  866-2000بالرقم 

 يحقق املدير �� الش�وى من خالل: -2

 الستعانة بم��جم حسب الضرورة، لتحديد املشكالت املزعوم حدو��ا بخصوص خدمات ا�حصول ع�� ال��جمة؛مقابلة املشت�ي، مع ا . أ 

حالة   . ب  و��  ال��جمة،  ع��  ا�حصول  بخدمات  متعلقة  مشكالت  حدثت  هل  لتحديد  بالدعوى  امل�لف  اإلداري  القانون  قا�ىي  ومقابلة 

 حدو��ا، فما ��؛ 

 ل حدثت مشكالت متعلقة بخدمات ا�حصول ع�� ال��جمة، و�� حالة حدو��ا، فما ��؛ومقابلة امل��جم امل�لف بالدعوى لتحديد ه . ج 

 ومقابلة أي فرد آخر مرتبط بالدعوى، حسب الضرورة؛ . د 

 ومراجعة العرائض والنصوص و/أو الت�جيالت الرقمية ا�خاصة با�جلسة؛ . ه 

 و�عي�ن م��جم آخر، عند الضرورة، الستعراض خدمات ال��جمة املعنية ومراجع��ا؛ .و 

 والتنسيق مع وحدة املوارد البشر�ة بقسم شؤون املوظف�ن واإلدارات �شأن ال��جمة.  . ز 

ا، باللغة اإلنجل��ية و�ن�خة م��جمة من املراسالت  -3 عند ان��اء التحقيق، يقوم املدير بإخطار الفرد بالنتائج خطي�

 باللغة الهدف للفرد �لت��ما. 

املساع خدمات  جودة  ع��  التحقيق   �� ال��ك��  األخالق،  ي�ون  قواعد  مع  متوافًقا  امل��جم  سلوك  �ان  مدى  أي  و���  ودق��ا،  وتوقي��ا  اللغو�ة  دة 

مكتب   لدى  االستئناف  مراجعة  عملية  خالل  من  القانونية  الدعوى  نتيجة  معا�جة  و�جب  اللغو�ة.   املساعدة  احتياجات  مع  القا�ىي  و�عامل 

من ُحرم  قد  الفرد  أن  املدير  قرر  إذا  اإلدار�ة.  سلوك    ا�حاكم  �ان  و�ذا  املناسب.  اإلجراء  املدير  يحدد  مع�ى،  ذات  ترجمة  ع��  ا�حصول  خدمات 

 املدير موضع خالف أو إذا �ان لدى املدير أي خالف آخر، يبت قاٍض مستقل �� الدعوى و�حدد اإلجراء املناسب. يتم االحتفاظ بالش�اوى وأي 

 ف أي اتجاهات �� جودة ال��جمة.) سنوات الكتشا5�جالت تتضمن التحقيق ونتيجتھ ملدة خمس (

وامل��جمون  الشر�ات  تقدمها  ال�ي  ال��جمة  خدمات  فعالية  لتحديد  الوحيدة)  الطر�قة  ليست  (ولكن  الطرق  �إحدى  الش�اوى  املدير  �ستخدم 

 األفراد. 


