
 

 

 
 
 
 

 :مقدمة
 

مواطن في محافظة خان ويونس لعلى تقديم افضل الخدمات ل جمعية اعمار للتنمية والتأهيل حرصا من ادارة  
الى اظهار مدى اهتمام الجمعية بتحقيق هدف االستعداد  باإلضافةوتحقيا لمبدأ الجودة في اداء الخدمات المقدمة، 

قامت االدارة بصياغة  دليل اجراءات المستفيدين  والذي يوضح آليات الحصول على الخدمة  المؤسسي ضد الفساد
وصوال لتطبيق مبدأ الشفافية ، حيث يستعرض الدليل الخدمات المقدمة من كافة البرامج والمشاريع الدائمة بحيث 

هور وفي الموقع االلكتروني، حيث ل الجميكون بين متناول ايدي المستفيدين من خالل  جعله متاحا في ساحة استقبا
 يشتمل الدليل على النقاط التالية:

 القواعد األخالقية للعمل في جمعية إعمار للتنمية والتأهيل.-1

 .مركز بسمة للسمعيات والتخاطبالخدمات المقدمة من  -2
 .مركز بصريات غزةالخدمات المقدمة من  -3
 .مدرسة بسمة الخاصةالخدمات المقدمة من   -4
 .النفسية واالستشاراتمركز األمل للرعاية  -5
 .قسم الحد من الفقرالخدمات المقدمة من   -6
 نظام الشكاوى -7

  
 

 عمار للتنمية والتأهيلإالقواعد األخالقية للعمل في جمعية 
 

تقديم أفضل الخدمات التي تالمس احتياجات المواطن في قطاعات التعليم والصحة واالعمل االغاثي  .1

 معايير الجودةل اوفقباالضافة الى التأهيل المجتمعي لذوي االحتياجات الخاصة،  التنموي، 

 الحيادية التامة وتقديم الخدمة للمواطنين كافة .2

 . للفئة المستهدفة السرية والخصوصية .3

 خدماتنا ال تستهدف تحقيق الربح وهي مقدمة لتلبية احتياجات الجمهور .4

 



 

 

 

 

 

واالحترام والمساواة، والثقة، ونؤمن بأمثل المعايير األخالقية ونتمثل بها التعامل مع  جمهورنا بمنتهى التقدير  .5

 .عندما نتعامل مع كل األطراف بمنتهى العدل والنزاهة

  أساليب غرس قيم المجتمع  في نفوس الفئة المستهدفة التزامًا وايمانًا بها بأفضلااللتزام  .6

 المحافظة على حقوق المستفيدين من الجمعية كافة. .7

 

 مركز بسمة للسمعيات والتخاطب:

م، حاصل على ترخيص من وزارة الصحة 2010هو أحد المراكز التابعة لجمعية اعمار للتنمية والتأهيل، تأسس عام 
، بهدف تقديم خدمات التأهيل لألطفال ذوي اإلعاقة في المحافظات الجنوبية من قطاع 5/2012الفلسطينية تحت رقم ه

 غزة.

 خدمات المركز:

 .تأهيل وعالج األطفال ذوي االعاقة باستخدام أحدث البرامج التأهيلية العالمية والعربية 
 .عالج مشاكل النطق والكالم 
 .إجراء الفحوصات واالختبارات السمعية بأحدث األجهزة الطبية 
 .تأهيل أطفال زارعي القوقعة 
 .تشخيص وتأهيل أطفال التوحد 
  ذوي االعاقات واألسوياء.1تستهدف إقامة ورشات عمل ولقاءات تثقيفية 
 .اجراء التقييمات الشاملة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 انيات المتاحة )الكادر واألجهزة(:االمك

 .طاقم استشاري وفني في مجال السمعيات والتخاطب ذو خبرة وتميز في األداء 
 .التنوع في التخصصات والخدمات المقدمة 
 والتقنيات الحديثة في مجال التأهيل. استخدام األجهزة والمعدات 

 الفئات المستهدفة:

  مشاكل النطق والتخاطب، زارعي القوقعة، ضعاف السمع، صعوبات تعلم، إعاقات حركية، األشخاص من ذوي
 داون، توحد، وتشمل جميع الفئات العمرية.

 اجراءات الحصول على الخدمة:

تم تعبئة يس )إن وجدت(، وبناء عليه وملفات الحالة السابقةالتقارير الطبية مصطحبا  توجه لموظف االستقبال .1
 ولى والتي تشمل على:صائي لتنفيذ الجلسة التقييمية األخاالولية وتحديد موعد لمقابلة األالبيانات 
a.  :اجراء أحد الفحوصات حسب حاجة الحالة 

i. .فحص أعضاء النطق 
ii. السمعي. الفحص 
iii.  ،الصوت، الطالقة.تقييم النطق والعمليات الفونولوجية 
iv.  والحصول  معاً قياس السلوك اللغوي وتشمل العينة الكالمية واجراء اختبارات مقننة وغير مقننة

 على عينة كالمية منزلية.
b.   تعبئة نموذج البيانات األولية، وحجز موعد لمقابلة االستشاري.و أخذ معلومات عن الحالة 

الالزمة حسب طبيعة المشكلة وفي هذه الجلسة يتم اختبار القابلية سيقوم االستشاري بإجراء التقييمات والمقاييس  .2
 لالستثارة للمريض بهدف معرفة قابلية المريض لالستفادة.

 يتم تحديد الخطة العالجية حسب المشكلة، أو التحويل إلى مراكز عالجية أخرى. .3
  ية محددة من قبل األخصائي المتابع.في حالة متابعة الحالة داخل المركز يتم اجراء عمليات تقييم بعد فترات زمن .4

 

 

 



 

 

 

 

 

 وم العالجية:ـالرس

 ."لمرة واحدة" يكلش 30الجلسة األولية )التقييم(:  .1
 .يكلش 10جلسة المتابعة )العالجية(:  .2
 فحص السمع: .3

a. Tympanometry  :20 يكلش. 
b. Audiometer:  20 يكل.ش 
c. Otoread:  10 يكل.ش 
d.  يكلش 40بـ اجراء جميع الفحوصات. 
e.  يكلش 30اجراء فحصين. 

 شهريًا. يكلش 200رسوم تربية خاصة  .4

 المراجع الكريم:

 برجاء احضار بطاقة المتابعة مع موعد كل جلسة.

 الـدوام وأوقــات العمل:

  مساًء. 05:00صباحًا حتى الساعة  08:00يتم العمل بالمركز طوال أيام األسبوع، من الساعة 
 :يخصص يوم الخميس فقط للمهام التالية 

  الحاالت الجديدة من خالل المستشار الفني للمركز.تقييم 
 .تقييم الحاالت الُمتابعة في المركز من خالل المستشار الفني للمركز 
 .)تنفيذ جلسات برامج التدخل المبكر )بورتج، سكاي هاي 

 .أما باقي األيام فيتم خاللها تنفيذ جلسات عالجية للحاالت المسجلة في المركز 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ال/ـل االتصـائـوس

 2063360هاتف رقم: 
 0599378620جوال رقم: 
 Basmatycenter@hotmail.comاإليميل: 

 www.fb.com/basma.center.gazaصفحة الفيس بوك: 
 www.emaar-pal.orgالموقع اإللكتروني: 



 

 

 

 

 

 مركز بصريات غزة

هذا وُيعتبر  ،7/2013 الفلسطينية تحت رقم ظحاصل على ترخيص من وزارة الصحة و ، 2013عام المركز تأسس 
ك حسب تصنيف شركة لول من نوعه على مستوى فلسطين، والسادس على مستوى قارة آسيا وذمركز بصريات غزة األ

Bernell .األمريكية، وهو مركز متخصص بتقييم وعالج المشاكل البصرية والوظيفية بالعين 

 خدمـات المركز:

 الفئات العمرية.فحص حدة االبصار لمختلف  .1
 تقييم وتشخيص وعالج حاالت الكسل الوظيفي. .2
 تقييم وتشخيص جميع أنواع الحول وعالج بعضها بالتمارين البصرية. .3
 وصف المصحح البصري سواء النظارات الطبية أو العدسات الالصقة. .4
 تنفيذ الفحوصات الخاصة بتقييم الحالة البصرية والوظيفية للعين ووضع الخطة العالجية. .5

 انيات المتاحة )الكادر واألجهزة(:االمك

 .أخصائيي بصريات ذوي كفاءة عالية وخبرة 
 .أحدث األجهزة التشخيصية والعالجية النوعية 
 .مقر دائم للمركز بحسب المواصفات العالمية 

 أقسام العيادات داخل المركز:

  عيادة األطفال والحولPediatric & Squint Clinic 

االبصار وقوة االنكسار لدى األطفال، باإلضافة ويتم فيها تنفيذ جميع فحوصات تقييم وهي متخصصة بفحص حدة 
 الحول والمشاكل الوظيفية والبصرية بالعين.

 
  عيادة فحص ِحّدة اإلبصارVisual Acuity Clinic 

ية أو العدسات وهي متخصصة بفحص حدة االبصار والقوة االنكسارية لدى الفئات العمرية الكبيرة ووصف النظارات الطب
 الالصقة الالزمة لتصحيح مشاكل االبصار.

 



 

 

 
 
 

  العيادة التشخيصيةDiagnostic Clinic 

ويتم من خاللها تقديم جميع الفحوصات التشخيصية للمشاكل البصرية والوظيفية بالعين من خالل أجهزة نوعية حديثة 
 مختصة بهذا المجال.

  عيادة العالج البصريVision Therapy Clinic: 

وهي التي يتردد عليها مرضى المشاكل البصرية والوظيفية ألخذ جلسات العالج البصري بواقع ثالث جلسات أسبوعيا 
 قيقة. 60إلى  45تتراوح مدة الواحدة منها من 

 أيام العمل: 

 مساًء. 02:00صباحًا حتى الساعة  08:00جميع أيام األسبوع، من الساعة 
 المسائية بناًء على رغبة األهل.يتم تنفيذ بعض الجلسات في الفترة 

 

 االستفادة من خدمات المركز:

  بإمكانك والتي تختص بها عيادات المركز  المشكالت البصرية  احدىالمراجع الكريم في حال  كنت تعاني من
 التوجه أواًل ألخصائي البصريات ليجري لك عملية التقييم الشامل.

  بإيضاح تفاصيل المشكلة والحلول المتاحة لها.بناًء على نتائج التقييم سيقوم األخصائي 
  في حال كانت الحالة لديك تستدعي المتابعة والعالج داخل المركز سيبلغك األخصائي بالموعد الالحق للبدء

 بالبرنامج العالجي.
  إلى قيقةد 45جلسات أسبوعيًا تتراوح مدة الجلسة من  3أسبوع بواقع  24إلى  10يمتد البرنامج العالجي من 

 .قيقةد 60
 .يتخلل البرنامج العالجي تقييم دوري كل أسبوعين لمتابعة تحسن الحالة 
  بعد االنتهاء من عملية العالج تتواصل الجلسات العالجية لمدة أسبوعين اضافيين لتثبيت التحسن الذي انتهى

 إليه العالج.
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 الج:ـوم العـرس

o  يكل لمرة واحدة فقط.ش 50تقييم الحالة 
o :حسب الحاجة( شيكل 100 دفتر عالج بصري(. 
o شهريا فقط. شيكل 150لسة العالجية الج 

 ال/ـل االتصـوسائ

 -207974008هاتف رقم: 
 0598593254جوال رقم: 

 www.fb.com/PS.VTCصفحة الفيس بوك: 
 www.emaar-pal.orgالموقع اإللكتروني: 

 
 

 مدرسة بسمة الخاصة:

م، وحاصلة على ترخيص من وزارة 2013مدرسة بسمة الخاصة التابعة لجمعية إعمار للتنمية والتأهيل تأسست عام 
، تحتوي على عدة مراحل دراسية أساسية، تضم عدة فئات من ذوي 32341705التربية والتعليم تحت رقم وطني 

 االحتياجات الخاصة.

 :خدمات المدرسة

 تعليم أكاديمي بأساليب تعليمية مميزة وشّيقة.تقديم  .1
 تقديم جلسات تأهيل وعالج للمشاكل السلوكية والنفسية. .2
 تنفيذ جلسات لعالج مشاكل النطق والتخاطب لدى طلبة المدرسة. .3
 تنفيذ أنشطة ال صفية تعزز إدراك وفهم الطلبة بشكل عملي وعلمي. .4

 انيات المتاحة )الكادر واألجهزة(:االمك

 مل مميز من المعلمات واألخصائيين.فريق ع .1
 بيئة مدرسية آمنة وممتعة. .2
 مقر دائم بحسب المواصفات العالمية. .3



 

 

 
 
 

 إشراف تربوي مميز. .4
 منهاج مدرسي وزاري مالئم لقدرات األطفال ومعتمد من وزارة التربية والتعليم. .5

 العام الدراسي

 والتعليم العالي.وفق نظام وزارة التربية تلتزم المدرسة بمواعيد العام الدراسي 

 الفئات المستهدفة:

 .أطفال التوحد 
 ن القابل للتعلم.و أطفال الدا 
 .أطفال ضعاف السمع 
 .أطفال زارعي القوقعة 
 .أطفال صعوبات التعلم 

 الفئة العمرية:

 ( سنة.14إلى  5من )

 االلتحاق بمدرسة الخاصة:

 .عاممن كل  نهاية شهر يوليو يتم فتح باب االلتحاق بالمدرسة .1
)مرحلة المدرسة  المرحلة الدراسية المناسبة له اق، يخضع الطالب لتقييم يتم من خالله تحديدتعبئة طلب االلتحبعد  .2

 مرحلة ما قبل المدرسة(. -
 .ة للطفلة التعليمية المناسبي الطفل بنتائج االختبار والمرحلتبلغ إدارة المدرسة ذو  .3
 غير شاملة للمواصالت. يكلش 150 قيمتهاشهري ب الطفل للمدرسة برسوم رمزية تدفع بشكل نسّ يُ  .4

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 األوراق المطلوبة:

 2 صورة شخصية عدد. 
 ة األب.ـصورة هوي 
 شهادة ميالد الطفل.من ورة ـص 
 ."تقارير طبية تصف حالة الطفل "إن وجدت 
 السابقة "إن وجدت". دراسية للمراحل شهادات 

 

 وسائل االتصال/

 2063370هاتف رقم: 
 0599502322جوال رقم: 
 Basmatycenter@hotmail.comاإليميل: 

 www.fb.com/Basma.center.gazaصفحة الفيس بوك: 
www.emaar-pal.orالموقع اإللكتروني: 



 

 

 

 

 

 ستشارات النفسية:مركز األمل للرعاية واإل

م، حاصل على ترخيص من 2009 أحد المراكز التابعة لجمعية إمار للتنمية والتأهيل، تأسس في أغسطس من العام
، حيث جاءت فكرة إنشاء المركز بعد الحرب التي حدثت نهاية عام 1/2013وزارة الصحة الفلسطينية تحت رقم ه

 ، وذلك بهدف تخفيف الضغوط المتراكمة والمستمرة على قطاع غزة.2008

 أيام العمل وفترة الدوام:

 ينقسم العمل في مركز األمل على فترتين:
a.  ظهراً  2صباحًا وحتى الساعة  8الصباحية: من الساعة الفترة 
b. :الفترة المسائية 

i.  مساءً  7مساًء وحتى الساعة  4فصل الصيف: من الساعة 
ii.  مساءً  5مساًء وحتى الساعة  3فصل الشتاء: من الساعة 

 خدمات المركز:

 واالجتماعية.تقديم الخدمات العالجية لجميع األمراض واالضطرابات النفسية والعقلية  .1
 تقديم االستشارات النفسية والتربوية واألسرية بما يعزز البناء النفسي واالجتماعي. .2
 ( لمختلف الفئات العمرية.IQالذكاء ) وقياس النفسي القياس خدمات تقديم .3
 عالج وتأهيل الُمدمنين ال سيما المدمنين على عقار الترامال. .4
 .جات الخاصة بما يتناسب مع خدمات المركزالمساهمة في تأهيل بعض حاالت ذوي االحتيا .5
من حاجات  دراسة الظواهر النفسية والمجتمعية دراسة علمية بما يعكس الواقع الحقيقي للمجتمع الفلسطيني .6

 .ومشكالت وأخذها بعين االعتبار عند وضع الخطة السنوية للمركز
ة من خالل النشرات مام بصحته النفسيالمساهمة في توعية وتثقيف المجتمع بما يعزز مكانة اإلنسان واالهت .7

 المطبوعة، ورشات العمل والندوات.
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 انيات المتاحة )الكادر واألجهزة(:االمك

 .فريق عمل مميز صاحب خبرة وتجربة واسعة في التأهيل والعالج النفسي، يتكون من أخصائيين وأطباء نفسيين 
  يتوفر في مركز األمل جهاز تخطيط الدماغEEG  والذي يستخدم في رسم الدماغ وتشخيص حاالت الصرع

 العضوي.
 .يوجد مقر دائم للركز مجهز بأحدث األجهزة والمعدات والتقنيات 
 .ألعاب نفخ لتنفيذ األيام الترفيهية ميدانيًا 

 أقسام العمل داخل المركز:

 واالكلينيكي. العالج النفسي 
 الخدمات اإلرشادية  
 القياس النفسي. 
  خدمة تخطيط( الدماغEEG) 
 خدمة العالج باللعب 
 خدمات البحث العلمي  
 خدمات التدريب والتأهيل  
 

 الفئات المستهدفة:
 الفصام. -القلق -االكتئاب -االشخاص الذين يعانون من مشاكل سلوكية ونفسية ) االدمان على الترامادول 
 الخوف -قضم االظافر -التبول الالارادي -االطفال ممن يعانون من مشاكل سلوكية ونفسية) السلوك العدواني- 

 الخجل( -االحالم والكوابيس

 االستفادة من خدمة العالج داخل المركز:

قوم بتحويلك إلى األخصائي أواًل لي مركز األمل توجه لموظف االستقبالومك إلى دعزيزي المسترشد عند ق .1
 المختص.

 مشكلة وتقديم االرشادات المطلوبة.سيقوم األخصائي بعقد جلسة أولية بهدف سماع ال .2
في حال كانت الحالة تستدعي جلسات ارشاد ومتابعة سيقوم األخصائي بتحديد الموعد الالحق للمتابعة معك في  .3

 جلسات متابعة ضمن برنامج عالجي متكامل.



 

 

 
 
 
 

يب نفسي سيتم تحديد موعد مع الطبيب للعرض والمتابعة، وكتابة في حال كانت الحالة تستدعي عرض على طب .4
 األدوية إن استدعى األمر.

 المجانية والخدمات مدفوعة األجر. الخدمات

جميع الخدمات في مركز األمل للرعاية واالستشارات النفسية تقدم بشكل مجاني بما فيها الكشف والتقييم عند الطبيب 
 النفسي، وهناك رسوم رمزية على اختبارات الذكاء.وجلسات العالج عند األخصائي 

 
 وسائل االتصال:

 2063370-08هاتف: 
 0597662032جوال: 

 amalcenter@hotmail.comالبريد االلكتروني: 
 mal.center.carewww.fb.com/aفيس بوك: 

 WWW.emaar-pal.orgالموقع: 
 

 

 قسم الحد من الفقر:

يهــدف إلــى تحســين جــودة الحيــاة هــو أحــد  األقســام التابعــة لجمعيــة اعمــار ويعمــل ضــمن برنــامج الــدعم المجتمعــي، والــذي 
 لدى األسر الفقيرة في المحافظات الجنوبية.

 الخدمات التي يقدمها القسم:

 المساعدات الطارئة. -1
 المساعدات العينية. -2
 مساعدات نقدية طارئة. -3
 المساعدات الموسمية. -4
 القرض الحسن. -5
 صندوق التكافل االجتماعي. -6

mailto:amalcenter@hotmail.com
http://www.fb.com/amal.center.care


 

 

 
 
 

 المراجع الكريم لالستفادة من أي برامج قسم الحد من الفقر:

 توجه أواًل لمنسق القسم لتعبئة استمارة طلب مساعدة، وأحضر معك األوراق الثبوتية. -1
 بإجراء زيارة ميدانية لجمع معلومات أكثر حول الحالة.سيقوم الباحث االجتماعي  -2
 في حالة استحقاق األسرة سوف يتواصل الفريق إلبالغك بنوع المساعدة. -3

 صندوق التكافل االجتماعي:

استكمااًل لدور الجمعية الريادي في خدمة المواطنين في خان يونس خاصة في مجال العمـل اإلغـاثي، ومـن مبـدأ التخفيـف 
المــواطن فــي المحافظــة اعتمــدت ادارة الجمعيــة مشــروع التكافــل االجتمــاعي والــذي يهــدف إلــى تقــديم مســاعدات عــن كاهــل 

 نقدية عاجلة لألسرة الفقيرة.

 اجراءات اعتماد المستفيدين من الصندوق:

 يتم تقديم طلب المساعدة من األسر المحتاجة لمنسق المشروع في قسم الحد من الفقر. .1
ثائق المقدمة يتم فرز الطلبات وقيام الموظف المختص بالزيارة الميدانية للحالة وتقديم تقرير بعد االطالع على الو  .2

 .واف عنها
 بعد االعتماد من اللجنة يتم صرف المبلغ نقدًا أو شيك كما ترتئي اللجنة. .3

 يتم الرد على الحالة خالل شهر من تقديم الطلب. مالحظة:

 األوراق المطلوبة:

 .استبانة دراسة حالة .1
 أوراق اثبات شخصية. .2
 التقارير الطبية. .3
 شهادات القيد. .4

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 شروط االستفادة من الصندوق:

 .أن يكون المواطن من سكان خان يونس .1
 أفراد فما فوق، وليس له مصدر دخل ثابت. 5أن يكون المستفيد يعيل أسرة مكونة من  .2
 حق األولوية للحالة المرضية المحتاجة للتحويل للعالج بالخارج. .3
 الطالب لديه شهادة قيد تفيد أنه مسجل في نفس الفصل وتنطبق عليه الشروط السابقة. أن يكون .4

 الفئة المستهدفة:

 الحاالت المرضية المستعصية. .1
 طلبة الجامعات. .2
 األسر تحت خط الفقر. .3

 مشروع القرض الحسن:

 ثابت.يهدف مشروع القرض الحسن إلى انشاء مشاريع صغيرة تمكن مقدم الطلب من توفير مصدر دخل 

 اجراءات الحصول على القرض:

 يقوم مقدم الطلب بتعبئة استمارة قرض حسن. .1
 يتم فرز الطلبات من قبل لجنة مختصة. .2
 يتم عمل فحص مرجعي على حالة المستفيد. .3
 اعتماد المشاريع األكثر تميزًا. .4
 صرف المبلغ للمستفيد بشيك نقدي. .5

 األوراق المطلوبة:

 المبلغ.سند دين منظم من المحكمة بقيمة  .1
 شهادة حسن سير وسلوك من وزارة الداخلية. .2
 فيشة تقاضي راتب للكفيل. .3
 كتاب تزكية من مختار المنطقة. .4
 األوراق الثبوتية. .5



 

 

 
 
 

 فترة السماح:

 يبدأ التسديد بعد ثالث شهور من استالم المبلغ.

 شروط الحصول على القرض:

 أن يكون المشروع المقدم مميز وبما يخدم مصلحة المجتمع. .1
 أفراد فما فوق، وليس له مصدر دخل ثابت. 5يكون المستفيد يعيل أسرة مكونة من أن  .2
 أن يتم الموافقة على المشروع من قبل لجنة معتمدة من مجلس االدارة. .3
 أن يكون الكفيل يتقاضى راتبه عن طريق حساب بنكي جاري بأحد البنوك المحلية الفلسطينية. .4

 مبلغ القرض:

1000$- 3000$ 

 وفترة الدوام:أيام العمل 

 مساًء.12:00صباحًا حتى الساعة  09:00نستقبل طلبات المساعدات يوم السبت واألحد من الساعة 
 

 2063370-08هاتف: 
 0599784425جوال: 

 Emaar.gaza@yahoo.comالبريد االلكتروني: 
  /www.fb.comفيس بوك: 

 WWW.emaar-pal.orgالموقع: 

mailto:Emaar.gaza@yahoo.com
mailto:Emaar.gaza@yahoo.com
http://www.fb.com/amal.center.care


 

 

 

 

 

 نظام الشكاوى
 الجمهور الكريم

 والشركاء.تؤمن جمعية إعمار للتنمية والتأهيل بالمسؤولية أمام اهلل عز وجل ثم أمام المجتمع الذي نخدمه وأمام الممولين 

 يختص هذا النظام بالشكاوى الخارجية المقدمة من األفراد والمؤسسات حول عمل الجمعية وأنشطتها وموظفيها.

 
في حال شعرت أنك تعرضت لظلم أو سوء تعامل من قبل أحد موظفي جمعية اعمار أو بسبب أي من أنشطتها 

 فعليك القيام بما يلي:
 ول أو من خالل شرة للموظف المسؤ صندوق الشكاوى أو شفوية مبا قم بتعبئة نموذج الشكوى وتقديمه عبر

 االتصال الهاتفي أو عبر البريد االلكتروني.
 .في جميع األحوال عليك ترك اسمك ورقم االتصال 
 .قد يتم االتصال بك لالستفسار بخصوص الشكوى وتعبئة النموذج الخاص بالشكاوى 
  برئاسة مدير الجمعية.ستقدم الشكوى للمناقشة في لجنة الشكاوى 
  يوم من تاريخ تقديم الشكوى. 21سيتم ابالغك بنتائج التحقق من الشكوى خالل 
  يوم من استالمك لنتائج الشكوى. 30يمكنك االعتراض على نتائج دراسة الشكوى لمدير الجمعية خالل 

 وبسرية تامة.تتعامل جمعية اعمار للتنمية والتأهيل مع  الشكاوى بكل جدية ومصداقية وشفافية 
 
 

Telephone: 082063360         082079740 
Fax number: 082062520 

Email: emaar.gaza@yahoo.com 


