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 قد يتم تسجيل المكالمات ألغراض األعمال القانونية

Stonewater  هو االسم التجاري لشركةStonewater  المحدودة وStonewater (2 المحدودة و )Stonewater (5 المحدودة. وهي جمعيات خيرية مسجلة )
على التوالي أعضاء  4717و  L0173و  L1556األرقام على التوالي. مسجلة في منظمة اإلسكان االجتماعي ب 31527Rو  19412Rو  20558Rباألرقام  

 االتحاد الوطني لإلسكان

 Suite C, Lancaster House, Grange Business Park, Enderby( المحدودة,  5) Stonewater( المحدودة و 2) Stonewaterالمحدودة و   Stonewater المكتب المسجل:

Road, Whetstone, Leicester, LE8 6EP. 

 
 

 دليل تقديم الشكاوى

 هل يمكنني تقديم شكوى؟

ي ذلك: Stonewaterيمكنك تقديم شكوى إذا كنت غير راٍض عن خدمات 
 ، بما ف 

 

 ولم نرد بطريقة الئقة. Stonewaterإذا قمت بطلب خدمة تحتاجها من  •

 إذا فشل أحد شركائنا المتعاقدين في حل مشكلة أو تعامل بطريقة غير الئقة. •

 بشكل جيد مع بالغ عن سلوك معاٍد للمجتمع.  Stonewaterإذا لم تتعامل  •

 أو اتباعها بشكل خاطئ.  Stonewaterإذا تم خرق سياسات  •

 

ي بعض الحاالت، لن نتمكن من فحص شكواك، ويتضمن هذا فحصنا للمشكلة بالفع
ل. نحدد متى يمكننا أو ال يمكننا ف 

ي سياسة الشكاوى، ومالحظات الشكر، والتعليقات*. 
 فحص شكواك ف 

 

إذا لم نتمكن من فحص شكواك، فسنوضح السبب ونوجهك إىل خدمة أمير  شكاوى خدمات اإلسكان لتقديم 
 الدعم. 

 

 ؟STONEWATER LEGAL & GENERALماذا لو كنت أحد عمالء 

Stonewater  كاء المديرين لـ ي أننا ندير أكير من Legal & Generalهي أحد الشر
ل نيابة  500. وهذا يعت  مي  

اكة مع  لحل مشاكلك بأرسع وقت  Legal & Generalعنهم. ويشمل هذا إدارة شكاوى العمالء. نقوم بذلك بالشر
م سياسات وإ

ّ
ي بإمكانك قراءتها عىل موقع  Legal & Generalجراءات شكاوى ممكن. للقيام بذلك، نسل

والتى
Stonewater Legal & General. 

 
تقديم شكوى بنفس الطرق تماًما مثل أي عميل  Stonewater Legal & Generalعملًيا، يمكن لعميل 

Stonewater  .ي يتم تصعيدها إىل آخر
ي حصولك عىل رد أرسع، وأن الشكاوى التى

يكمن االختالف الوحيد ف 
ة.  Legal & Generalيتم تنسيقها من قبل  2المرحلة   مبارسر

 
د عىل أي أسئلة قد تكون  سنحرص دائًما عىل إخبارك بالوقت الذي تتوقع فيه الرد، ومن سيتواصل معك، وسي 

 لديك أثناء فحص شكواك. 

 

 نني تقديم شكوى؟كيف يمك

 يمكنك تقديم شكوى باستخدام أي من الطرق التالية: 

 complaint/-a-you/making -stonewater.org/supportingعن طريق زيارة موقعنا  •

 119 319 01202عن طريق االتصال بمركز خدمة العمالء على الرقم  •

ي عىل العنوان  •
ون  يد اإللكيى  customerfeedback@stonewater.orgعن طريق مراسلتنا بالير

. ال يمكننا معالجة شكواك من خالل رسالة خاصة عن طريق إرسال  • عىل قنوات وسائل التواصل االجتماعي
اًما لخصوصيتك.   المنشورات العامة أو التعليقات احيى

 ، Stonewater، Suite Cعن طريق الكتابة إلينا عىل  •

• Lancaster House, Grange Business Park, Enderby Road, Whetstone, 
Leicester, LE8 6EP. 

 

mailto:customerfeedback@stonewater.org
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 ر في نصابها الصحيحوضع األمو 

ي يمكننا القيام بها لتصحيح األمر. 
ي حالة حدوث مشكلة ما، هناك العديد من األشياء التى

 ف 

 يمكننا: 

 اإلعراب عن األسف وتقديم توضيح أو معلومات إضافية •

 ضمان إجراء اإلصالحات المطلوبة •
 التعلم من شكواك كيف يمكننا تحسين خدماتنا •

 ضمان حصول موظفينا على إرشادات ودعم إضافيين حتى يتمكنوا من مساعدة العمالء اآلخرين •

 

 التعديالت

مون بتنفيذ خدمات فعالة لعمالئنا.  وعند استقبال شكواك، سنسألك عن طريقة االتصال المفضلة لك حتى نحن مليى 

، فإننا نحثك  ي
يتست  لنا أن نبقى عىل تواصل معك خالل عملية الشكوى. إذا احتجت إىل أي تعديالت أو دعم إضاف 

 عىل نقلها إىل المسؤول عن التعامل مع شكواك. 

 

 عملية تقديم الشكوى

 المرحلة األولى

ي 
ي كيفية تصحيحها. وسنشمل هذا ف 

 من مسؤول الشكوى عندما نتلقى شكواك لمناقشتها والنظر ف 
ً
ستتلقى اتصاال

ي غضون 
ي كيفية يوَمي عملخطاب إقرار يتم إرساله ف 

، ثم سنتعاون مع مناطق الخدمة إلكمال التحقيق فيما حدث وف 
ي غضون 

ا من . أيام عمل 10إمكاننا تصحيحه، ثم ُيرسل الرد إليك ف 
ً
ي تتطلب مزيد

ي الحاالت التى
وسنبقيك عىل اطالع ف 

 الوقت. 

 

 المرحلة الثانية

ي المرحلة األوىل، يمكنك التصعيد إىل مرحلة ثانية من عملية تقديم الشكوى. 
إذا لم تكن راضًيا عن نتيجة شكواك ف 

ي غضون 
اج يوم عمل 15سيتعير  عليك اتخاذ هذا اإلجراء ف  ي نتيجة تحقيقنا. سير

ع أحد كبار أفراد فريقنا من تلقى
ي غضون 

ا من أيام عمل 10حالتك، بهدف الرد عليك ف 
ً
ي تتطلب مزيد

ي الحاالت التى
. وسنبقيك عىل اطالع ف 

 الوقت. 

 

 لجنة شكاوى العمالء )اختيارية(

ن ( مراجعة حالتك. وهي مكونة مCCPإذا لم تكن راضًيا عن نتيجة المرحلة الثانية، فيمكن للجنة شكاوى العمالء )
 .Stonewaterمجموعة مستقلة من عمالء 

 

قد اتبعت إجراءات عملياتها  Stonewaterبصفتها مجموعة متطوعة، فإنها تجتمع وتراجع حالتك للتأكد من أن 
ي 
ي تصعيد حالتك إىل لجنة شكاوى العمالء، فسيلزمك إبالغنا ف 

بشكل صحيح عند مراجعة شكواك. إذا كنت ترغب ف 
ي ردنا بشأن المرحلة الثانية.  يوم عمل 15غضون 

 من تلقى

 

ي أرسع وقت ممكن بمجرد تصعيد حالتك، وإطالعك عىل آخر المستجدات طوال هذه 
ي عقد اللجنة ف 

ع ف  ثم سنشر
ي غضون 

إليك  Stonewaterمن االجتماع لمراجعة حالتك، وستعود  أيام عمل 5العملية. ستقدم اللجنة توصياتها ف 
ي 
 أخرى.  أيام عمل 5 غضون بردنا عىل توصيات اللجنة ف 

 
 أمين شكاوى خدمات اإلسكان:

ي أي مرحلة إحالة شكواك إىل خدمة أمير  شكاوى خدمات اإلسكان للحصول عىل الدعم واإلرشاد. 
وإذا لم يمكنك ف 

تكن راضًيا عن استجابتنا للمرحلة الثانية لشكواك، يمكنك أن تطلب من خدمة أمير  شكاوى خدمات اإلسكان 
ي تعاملنا مع شكواك. ستقوم خدمة أمير  شكاوى خدمات اإلسكان بعد ذلك بمراجعة مشاكلك وكيفية 

التحقيق ف 
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ب وبما يتماشر مع قانون التعامل مع الشكاوى استجابتنا التخاذ قرار بشأن ما إذا كنا قد استجبنا بشكل مناس

 وسياساتنا. 

 

 :  يمكنك االتصال بخدمة أمير  شكاوى خدمات اإلسكان عير

 housing-ombudsman.org.ukالموقع اإللكتروني:  •

 info@housing-ombudsman.org.ukالبريد اإللكتروني:  •

 م، من االثنين إلى الجمعة( 5:15 -ص   9:15)من   3000  111  0300 الهاتف: •

 Housing Ombudsman Service, PO Box 152, Liverpool L33البريد:  •
7WQ. 

 
مع الشكاوى، أو للحصول عىل المزيد من المعلومات والنصائح، بما  Stonewaterلمعرفة المزيد بشأن كيفية تعامل 

ي ذلك المتعلقة بسياسة الشكاوى الخاصة بنا، تفضلوا بزيارة: 
-stonewater.org/supportingف 

you/making-a-complaint/ 
 

mailto:info@housing-ombudsman.org.uk

