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 Constituent Services 
 ) DSHSتقدیم شكوى لدى وزارة الخدمات االجتماعیة والصحیة (  
 File a Complaint with DSHS 

االجتماعیة  ربما یأتي وقٌت ترید فیھ التعبیر عن مشكلة أو شكوى ما بخصوص إحدى المراسالت أو الخدمات التي تلقیتھا من وزارة الخدمات 
 ) أو مقدمي الخدمات المتعاقدین معھا.  یمكنك تقدیم شكوى بخصوص المشكلة أو األمر الذي یقلقك.  DSHSوالصحیة (

اسب  إذا كان ھناك أمٌر ما یقلك، فإننا نطلب منك استخدام ھذا النموذج لتقدیم شكواك.  بمجرد استالم الشكوى، سیقوم اختصاصي البرنامج المن
 ك لتقدیم المساعدة.  إننا نقدر مالحظاتك وتعلیقاتك. بمتابعتھا مع

  Department of Social and Health Services أرسل النموذج المكتمل إلى: 
 PO Box 45131 
 Olympia, WA 98504-5130 

لفة، وطرق تقدیم االقتراحات، للحصول على مزید من المعلومات، والتعرف على الطلبات وكیفیة تقدیمھا، وكیفیة االستفسار عن األسئلة المخت
  من خالل االتصال بالرقم:   )DSHS(یُرجى التواصل مع إدارة الخدمات التأسیسیة التابعة لوزارة الخدمات االجتماعیة والصحیة 

، TTY/TDDبالنسبة لمستخدمي خدمات  .govaskdshs@dshs.wa. أو عبر مراسلة البرید اإللكتروني التالي: 0617-737-800
 .Washington Relay Service لخدمة 1-800-833-6384أو  711یُرجى االتصال بالرقم 

وترغب في تقدیم شكوى بشأن التمییز أو الحقوق المدنیة لدى وحدة  )DSHSموظفًا في وزارة الخدمات االجتماعیة والصحیة (إذا كنت 
، فیُرجى التواصل مع الوحدة مباشرةً عبر البرید اإللكتروني: (DSHS)وظفین التابعة لوزارة الخدمات االجتماعیة والصحیة تحقیقات الم

iraucomplaints@dshs.wa.gov. بمكتب  ، یُرجى االتصاللمزید من المعلومات حول التحقیقات المتعلقة بالحقوق المدنیة والتمییز
عبر مراسلتنا عبر البرید اإللكتروني التالي:  )DSHSالعدل والحقوق المدنیة التابع لوزارة الخدمات االجتماعیة والصحیة (

ojcr@dshs.wa.gov. 

ح الفرصة ألطراف ثالثة غیر مصرح لھا لالطالع على معلوماتك الشخصیة  ال یُعد البرید اإللكتروني وسیلة اتصال آمنة،  فھناك خطر أن تُتا 
، وغیرھا).  یُرجى وضع ذلك في االعتبار إذا قمت  Yahooو Hotmailو Gmailإذا كنت تستخدم خدمة برید إلكتروني تجاریة (مثل 

) DSHSوزارة الخدمات االجتماعیة والصحیة () عبر البرید اإللكتروني.  تستخدم DSHSبمراسلة وزارة الخدمات االجتماعیة والصحیة (
إلنترنت  نظام برید إلكتروني آمنًا عند إرسال معلومات سریة إلیك بالبرید اإللكتروني.  ال یمكننا إرسال أنواع معینة من المعلومات عبر شبكة ا

 لعنوان البریدي أو رقم الھاتف.بسبب السریة، لذا، یُرجى، إذا كان ذلك ممكنًا، اقتراح طرق أخرى لنا للوصول إلیك، مثل ا

 یرجى تقدیم المعلومات المطلوبة كما ھو موضح بعالمة النجمة حتى نتمكن من االتصال بك لمناقشة طلبك.

 كل اآلخرین اختیاریون.  .* الحقول المطلوبة

mailto:askdshs@dshs.wa.gov
https://www.dshs.wa.gov/altsa/odhh/telecommunication-relay-services
mailto:iraucomplaints@dshs.wa.gov
mailto:ojcr@dshs.wa.gov


 File a Complaint with DSHS 2من  2صفحة 
DSHS 16-242 AR (REV. 09/2022) Arabic 

 

 Constituent Services 
 ) DSHSتقدیم شكوى لدى وزارة الخدمات االجتماعیة والصحیة (  
 File a Complaint with DSHS 

 

 نوع المالحظة* 
 ثناء    اقتراح    شكوى  
 طلب   سؤال   

 الموضوع*
      

 اسمك *
      

العمیل أو الشخص الذي یحتاج إلى الخدمة (إذا كان مختلفًا عن  
 الشخص الذي یقدم المالحظة)

      

 ال   نعم   العمیل شخص قاصر: 
 ال  نعم         ھل ترغب في تلقي الرد؟ 

 مكالمة ھاتفیة   البرید العادي      البرید اإللكتروني        طریقة االتصال المفضلة (إذا كنت ترید تلقي الرد):

 یُرجى مالحظة أنھ:  ال یمكننا توصیل المعلومات الشخصیة عبر البرید اإللكتروني. 

 الرمز البریدي  الوالیة المدینة العنوان 
                     

 رقم الھاتف (مع رمز المنطقة)
      

 عنوان البرید اإللكتروني *
      

 رقم الحالة (إن وجد) 
      

 رسالة * 
      

 


