
  

 

Arabic بيةلعرا    | 

 ىشكو يمتقد كيفية
St.George 

 بيةلعرا

 بسيطة لغة



الصفحة 2

حول هذا الكتاب

 .St.George Bank هذا الكتاب من مصرف سانت جورج
نحن بنك.

يدور هذا الكتاب حول كيفية تقديم شكوى.

الشكوى هي عندما 
 ال تكون سعيدًا	

و

 تطلب منا إصالح شيء ما.	

نريد إصالح أخطائنا ونريد التأكد من رضاك عن خدماتنا.

?



الصفحة 3

اخبرنا عن رأيك

ًأخبرنا إذا لم تكن راضيا عن
 حسابك	

 كيفية تعامل موظفينا معك	

 شيء آخر.	

عندما تتقدم بشكوى سوف
 نحاول مساعدتك بسرعة	

 نكون لطيفين ومنصفين	

 نخبرك بالوقت الذي سيستغرقه حل المشكلة.	

عملية تقديم الشكاوى لدينا مجانية.



  

    

   

       
 

      

  

ىشكو يمتقد كيفية

 .مختلفة قبطر كابشكو نارخباإ يمكنك

 . ُتفياها بنا لتصاالا يمكنك
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عند جممتر فيرتو ينالد لبنكا ظفيمو من طلبا
 . ًتفياها لكتصاا

 .كنبال روعفدأح ىإل ابذهال كنكمي

 .نتنترإلا شبكة على قعنامو لىإبهالذا مكنكي

www.stgeorge.com.au 

 .اوىكشوال اتظالحمال عن بحثا
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www.stgeorge.com.au


   

  

   

      
     

      
     

 St.George. تطبيق ماستخدا يمكنك

 . ًبةكتا سلتناامر يمكنك

St.George Customer Solutions 

Replay Paid 5265 

Sydney NEW SOUTH WALES 2001 

 .بعطا لىإجتحتا لن

 ناجهد ىرقصا لنبذ ففسو ،ىبشكو متتقد اذإ

 .لمفضلةا لغتك لىإ معك لناصاتو جمةلتر

 وأ ئلةلعاادافرأ حدبأ نةستعاالا ًيضاأ يمكنك
 .ىولشكاا يمتقد عملية في تكعدلمسا ءقاصدألا
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الصفحة 6

ما الذي سنقوم به 

سنحاول حل المشكلة على الفور.

 إذا لم نتمكن من حل المشكلة على الفور، 
فسنحاول حلها في غضون 5 أيام عمل.

سنخبرك إذا كنا بحاجة إلى مزيد من الوقت.

سنقدم لك أسباب قرارنا بشأن شكواك.

إذا لم نتمكن من حل المشكلة فسنقوم 
 بإخبارك بالسبب	

و

 نرى ما يمكننا القيام به لمساعدتك.	

اإلثنين األحدالثالثاءاألربعاءالخميسالجمعةالسبت



 

المساعدة  في  تقديم  شكوى 

يمكنك  الحصول  على  مساعدة  لتقديم  شكوى .

يمكنك  أن  تطلب  من  شخص  تثق  به  مساعدتك .
أو  أحد األصدقاء . سبيل المثال، أحد أفراد العائلة على

ٍأن  تطلب  المساعدة  من  محا م . يمكنك  

أو  االستماع،   مساعدة في الحديث بحاجة إلى إذا كنت
 National Relay   فاستخدم  خدمة  التحويل  الوطنية

 Service لالتصال  بنا .

االتصال ا لهاتفي   660  555  1800

 نتنترإلا قعمو

communications.gov.au/accesshub/nrs 
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http://www.communications.gov.au/accesshub/nrs


     
      

       
   

      
   

 للحصوا يمكن لتيا تمالمعلوبا تكعدمسا يمكننا
صشخالأل درالمواوتمالمعلوا لكذ في بما ،عليها
 .ةاقاإلع ذوي 

 حةلمتاا تمالمعلوا عن رستفسالال ًتفياها بنا تصلا

 .عليها للحصوا يمكن لتيا

13 33 30 

 هبذا ،عليها للحصوا يمكن تمامعلو على رللعثو

 .نتنترإلا على قعنامو لىإ

www.stgeorge.com.au/accessibility 
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http://www.stgeorge.com.au/accessibility


الصفحة 9

ٍراض إذا كنت ال تزال غير 

إذا ما تقدمت بشكوى وما زلت غير راض، يمكنك 
التحدث إلى هيئة الشكاوى المالية األسترالية 

.Australian Financial Complaints Authority

ٍ

1800 931 678 االتصال ا لهاتفي 

info@afca.org.au البريد إلكتر وني 

www.afca.org.au موقع اإلنتر نت 

 Australian هيئة الشكاوى المالية األسترالية
Financial Complaints Authority هي

	St.George ليست جزءًا من سانت جورج 

 هي خدمة مجانية.	

لديك ما يصل إلى عامين للتحدث إلى هيئة 
 Australian Financial الشكاوى المالية األسترالية

Complaints Authority بشأن الشكوى.

mailto:info%40afca.org.au?subject=Feedback%20and%20complaints
http://www.afca.org.au


الصفحة 10

الطرق األخرى التي  يمكننا 
المساعدة بها

نحن نعلم أن عمالئنا سيحتاجون إلى الدعم بطرق 
مختلفة، وفي أوقات مختلفة من حياتهم.

يمكنك التحدث إلينا إذا كنت بحاجة إلى مساعد ة 
في إدارة

 أموالك	

أو

 فواتيرك.	

اتصل بنا لالستفسار عن الطرق التي يمكننا 
مساعدتك بها.

13 33 30

يمكنك الذهاب إلى موقعنا على شبكة اإلنتر نت 
للعثور على المزيد من المعلومات.

www.stgeorge.com.au

ابحث عن العناية اإلضافية.

http://www.stgeorge.com.au


 تحظامال
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