ﺧﻼﺻﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺟﻠﺳﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ

Assessment Meeting Wrap-up

اطﻼﻋﺎت ﻣﺷﺗری

ﻧﺎم ﻣﺷﺗری

ﺧﻼﺻﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﻟطﻔﺎ ً ﻣوارد زﯾر را ﺑﺎ ﻣدﯾر ﭘروﻧده ﺧود ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد .ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ھر ﻣورد را ﺑررﺳﯽ و ﻗﺳﻣت زﯾر را اﻣﺿﺎء ﮐﻧﯾد ،طرح ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧواھد ﺷد.
در ﺻورت اﻧﺗﺧﺎب ﮔزﯾﻧﮫ »ﺧﯾر« ،ﻣدﯾر ﭘروﻧده ﺷﻣﺎ از ﺷﻣﺎ ﺧواھﻧد ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در اﯾن ﺑﺎره ﺻﺣﺑت ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر.
ﺑﻠﮫ ﺧﯾر ﻧﺎﻣرﺗﺑط
ﻣن ﺗواﻧﺳﺗم ﺟﻠﺳﮫ طرح ﺧدﻣﺎت ﻓردﻣﺣور را ھداﯾت ﮐﻧم )ﯾﺎ ﮐﺳﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧم ﮐﮫ آن را ھداﯾت ﮐﻧد(
ﻣدﯾر ﭘروﻧده ﻣن ﺑﮫ ﭘرﺳشھﺎی ﻣن درﺑﺎره ﺧدﻣﺎت  DDAﭘﺎﺳﺦ داد.
ﻣﺎ درﺑﺎره ﺧدﻣﺎت ﻣوﺟود ﮐﮫ ﻧﯾﺎزھﺎ و اھداف ﻣن را ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻧظﯾر ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﺎ ﺑدون ﭘرداﺧت وﺟﮫ ،ﺻﺣﺑت
ﮐردﯾم.
ﺑﮫ دﻏدﻏﮫھﺎ ﯾﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﻣن درﺑﺎره طرح ﺧدﻣﺎت ﻓردﻣﺣور ﻣن ﺗوﺟﮫ ﺷد.
ﻣدﯾر ﭘروﻧده ﻣن ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽﺗواﻧم اراﺋﮫدھﻧده)ھﺎی( ﺧدﻣﺎت ﺧود را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر دھم.
ﻣدﯾر ﭘروﻧده ﻣن ﺗوﺿﯾﺢ داد در ﺻورت ﻋدم درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت طرح ﺧود ﭼﮫ ﮐﺎر ﮐﻧم.
ﻣدﯾر ﭘروﻧده ﻣن ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽﺗواﻧم ھر زﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﺧواھم ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ در طرح ﺧدﻣﺎت ﻓردﻣﺣور ﺧود اﻋﻣﺎل ﮐﻧم.
ﻣدﯾر ﭘروﻧده ﻣن ﺳﻧد اﻋﻼن اﻗدام ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزیﺷده ) (PANو ﭼﮕوﻧﮕﯽ درﺧواﺳت ﺗﺟدﯾد ﻧظر در ﺻورت ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ
ﺗﺻﻣﯾمھﺎی  DDAدرﺑﺎره ﺧدﻣﺎﺗم را ﺗوﺿﯾﺢ داد.
ﻣدﯾر ﭘروﻧده ﻣن ﻧﺣوه ﺗﻧظﯾم ﺷﮑﺎﯾت درﺑﺎره درﺧواﺳت ﺗﺟدﯾد ﻧظری ﮐﮫ ﺑرای ﺧدﻣﺎت  DDAﻧﺑﺎﺷد را ﺗوﺿﯾﺢ داد.
ﻣدﯾر ﭘروﻧده ﻣن اھﻣﯾت اطﻼع ﺗﻐﯾﯾرات )ﻧﺷﺎﻧﯽ ،ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن و ﻏﯾره( ﺑﮫ  DDAرا ﺑراﯾم ﺗوﺿﯾﺢ داد.
ﻣدﯾر ﭘروﻧده ﻣن ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧم ﺟﮭت ﮔزارش اذﯾت و آزار ﯾﺎ ﺑﯽﺗوﺟﮭﯽ ،ھر زﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﺧواھم ﺑﺎ ﺷﻣﺎره
) 1-866-363-4276 (1-866-End Harmﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرم.
ﻣﺎ درﺑﺎره اھﻣﯾت ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی اورژاﻧﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﮐردﯾم.
ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﻣﺳﺎل در ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺟﺳﻣﯽ ﯾﺎ دﻧداﻧﭘزﺷﮑﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺷرﮐت ﻧﮑردهاﯾد ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد.
ﻣﺎ درﺑﺎره اھﻣﯾت ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺟﺳﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺻﺣﺑت ﮐردﯾم و ﻣن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐردم.
ﻣﺎ درﺑﺎره اھﻣﯾت ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ دﻧداﻧﭘزﺷﮑﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺻﺣﺑت ﮐردﯾم و ﻣن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐردم.
اﻣﺿﺎء ﻣﺷﺗری

ﺗﺎرﯾﺦ

اﻣﺿﺎء ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻗﺎﻧوﻧﯽ )در ﺻورت ﺣﺎﺿر ﺑودن در ارزﯾﺎﺑﯽ(

ﺗﺎرﯾﺦ

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺷﻣﺎ در ﺟﻠﺳﮫ طرح ﺧدﻣﺎت ﻣﺗﻣرﮐز ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ ﺣﺎﺿر ﻧﺑود ،ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از اﯾن ﻓرم را ﺑرای وی ارﺳﺎل ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم ﺗﺎ آن را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد.
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