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ما هو النقل املُجتمعي؟

إن الغاية والهدف من النقل املُجتمعي يكمن أساًسا يف الحرص عىل إعطاء 
كل فرد يف املُجتمع »فرصة عادلة« - يف الوصول إىل خدمات نقل الركاب التي 

يحتاج إليها كي يمارس حياته اليومية.

كيف يعمل النقل املُجتمعي؟

ُيدار النقل املُجتمعي يف والية نيو ساوث ويلز من ِقبَل مؤسسات غري ربحية 
وتحظى هذا املؤسسات بالتمويل الحكومي لتوفري خدمات نقل الركاب وُيقدَّم 

التمويل عىل أساس جغرايف.

ويتم تمويل مؤسسة LMCTG بهدف تقديم خدمات النقل املُجتمعي للناس 
املؤهلني الذين يقيمون يف منطقة بلديتي ماريكفيل واليكهاردت.

أول األمور أوالً

إن استعمال خدمات النقل املُجتمعي ليس حًقا مكتسبًا كما هي األمور بالنسبة لخدمات الصحة بموجب نظام ميديكري مثالً.

ويؤدي ذلك إىل التأثري عىل الخدمات بطريقتني:

يجب أن تكون مؤهال كي تحصل عىل الخدمات.  

إن الخدمات غري مضمونة - إذ يجب أن تكون ضمن إمكانيات املوارد املرصودة للمرشوع.  

هل أنا مؤهل للخدمات؟

ُتموَّل خدمات LMCTG بموجب برنامجني إثنني مختلفني.

برنامج الرعاية املنزلية واملُجتمعية )HACC(، و  

.)CTP( برنامج النقل املُجتمعي  

ُتقدِّم خدمات LMCTG طلبها للتمويل بموجب هذين الربنامجني )وبرامج أخرى(، لكن قرارات التمويل يتخذها الساسة 
.LMCTG والبريوقراطيون. ويُحدِّد التمويل رشوط اآلهلية - وال يتم تحديدها من ِقبَل

ويوجد لدى مصدري التمويل رشوط آهلية ومتطلبات مختلفة.

)HACC( خدمات ُتموَّل من ِقَبل برنامج الرعاية املنزلية واملُجتمعية

هل تتنقل بسهولة يف جوارك؟ وهل بوسعك الوصول إىل كل ما تحتاج إليه من 
سلع خدمات؟ ماذا عن زيارة األصدقاء والخروج من املنزل؟ ال؟

يتمحور برنامج HACC حول مساعدة الناس عىل مواصلة العيش يف بيوتهم 
وتقديم الخدمات األساسية لتحقيق ذلك. وبالنسبة للنقل املُجتمعي فإن األمر 

يتعلق بمساعدتك للوصول إىل األماكن التي تريد الذهاب إليها.

ز تمويل برنامج HACC عىل كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة علًما إن  ويركِّ
ذلك ال يمثل الصورة كاملة. فإذا كنت تعاني صعوبة يف املهام اليومية وليس 

بوسعك اإلنتقال بسهولة - فأنت قد تكون مؤهالً للحصول عىل الخدمات.

وإذا كنت تحصل عىل خدمات أخرى من برنامج HACC مثل الوجبات الجوالة 
أو املساعدة للجوار أو الصيانة املنزلية فسيكون شبه مؤكد أن تكون مؤهالً.

لكن أفضل يشء تفعله هو أن تتصل بمكتبنا للتأكد مما إذا كنت مؤهالً أم ال 
للحصول عىل الخدمات.

خدمات ُتموَّل من ِقَبل برنامج النقل املُجتمعي 
)CTP(

إن خدمات برنامج النقل املُجتمعي )CTP( هي 
لألشخاص الذين يعانون من صعوبات يف املواصالت 

والنقل. 

وُيشري ذلك إىل أي ظرف ُيِحد من وصولك واستعمالك 
لوسائل املواصالت والنقل الخاصة وعدم قدرتك عىل 

استعمال وسائل النقل “التقليدية” كالباص والقطار. 
وال يقترص األمر عىل وجود خدمات النقل التقلدية 
بالقرب منك بل أيًضا عىل قدرتك إلستعمالها أم ال.

وبخالف برنامج HACC فإن خدمات CTP متاحة ألي 
شخص يف أي عمر، أكان لديه إعاقة أم ال - فهي لكل 

شخص يعاني من صعوبات يف املواصالت والنقل.

مرة أخرى، إذا كنت غري متأكد فما عليك سوى مراجعة 
مكتبنا للتحقُّق.

هل نتحدَّث لغتكم؟
إن هذا الُكتيِّب ونرشة دليلنا املوجز للخدمات 

متوافرة بعدد من لغات املُجتمع.

ب بإتصاالتكم املبارشة بمكتبنا.  كما ُنرحِّ
والستعمال خدمات مرتجم فوري، الرجاء 

اإلتصال بخدمة الرتجمة الفورية والتحريرية 
)TIS( عىل الرقم 450 131.
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ماذا يجب أن أفعل اآلن؟

من املُرجح أن تكون أدركت املطلوب! الرجاء إجراء إتصال هاتفي بمكتبنا.

يمكن ملوظفينا مناقشة وضعك وظروفك وإسداء النصائح بخصوص خدماتنا وآهليتك عىل 
السواء.

وإذا كنت مؤهالً وترغب يف اإلشرتاك معنا، يرتتَّب عليك حينئذ أن تكون “مسجالً لدينا”. 
وسيقوم موظفونا بتنظيم إجراءات التقييم التي قد تتم بسهولة عرب الهاتف وتستغرق 

حوايل 15 دقيقة.

وإذا كنت غري مؤهل لخدماتنا فسيبذل املوظف قصارى جهده لتزويدك بنصيحة حول أي 
بدائل ممكنة للنقل واملواصالت.

التسجيل

د. إنه إجراء بسيط وغري معقَّ

سُيطلب منك أوالً بعض البيانات األساسية مثل اسمك وعنوانك وما شابه.

أما الجزء التايل فهو لالستفسار عن كيف يمكننا خدمتك عىل أفضل نحو ويتطلَّب ذلك طرح 
أسئلة حول قدرتك عىل القيام باألمور حاليًا وذلك كي نتأكد من أن السائقني لدينا يعلمون 
ُمسبًقا عن أمور مثل ما إذا تحتاج للمساعدة عند الباب والدخول إىل املركبة وما شابه. كما 

نحتاج إىل معرفة اسم شخص يجب علينا اإلتصال به وبياناته تحسبًا للطوارئ واسم ُمقدِّم 
العناية لك )إذا كان لديك ُمقدِّم عناية( وأمور كهذه.

وإنطالًقا من الحرص عىل خدمتك بشكل أفضل، نأمل منك تزويدنا باإلجابات لكن األمر 
يعود لك بخصوص ما إذا تريد اإلجابة عىل هذه األسئلة أم ال.

خطوة أخرية

بعد اإلنتهاء من األسئلة، سيطلب منك ما إذا توافق عىل اإلفصاح عن بعض معلوماتك إىل 
أطراف أو جهات أخرى.

وإذا وافقت، فإن املعلومات اإلحصائية بخصوص استعمالك للخدمات سُتقدَّم للوكاالت 
الحكومية. وستكون هذه املعطيات ُمشفَّرة بموجب شيفرة رموز ُترَسل إىل هذه الوكاالت 

وُتستعمل بهدف التخطيط كما إنها مفيدة لكل من مؤسسة LMCTG ولهيئات التمويل. وُتستعمل املعطيات أيًضا كدليل إثبات عىل أن 
مؤسسة LMCTG قد قدمت الخدمات لك وُتعتمد يف قرارات التمويل.

كما إننا سُنحيل تلك املعلومات للوكاالت املحلية األخرى إذا طلبَتها وذلك بهدف عدم إضطرارك لتكرار نفس املعلومات وتقديمها إىل 
املنظمات املحلية األخرى التي قد ترغب يف اللجوء إليها يف املستقبل.

وإذا كنت ال توافق عىل إعطاء هذه املعلومات إىل تلك املؤسسات فإننا سنحتفظ بها من أجل إستعماالتنا فقط. وتتوافر معلومات إضافية 
حول آلية هذا العمل عرب اإلتصال بمكتبنا. 

رسية املعلومات

تتقيد مؤسسة LMCTG بترشيع الحفاظ عىل الخصوصية الشخصية ونلتزم بهذه املتطلبات.

ويتم اإلحتفاظ بكل املعلومات املتعلقة بالركاب يف مكان آمن ضمن مكتبنا. ويتم دورًيا 
التخلُص من املعلومات املُدوَّنة عىل األوراق والسجالت القديمة بشكل صحيح وتحظى 

املعلومات املوجودة عىل الحاسوب بحماية كلمة الرس.

ولن يتم اإلفصاح عن معلوماتك الخاصة إىل أي شخص إطالًقا إالَّ بعد ترصيحك بذلك.
ولديك الحق يف اإلطالع عىل أّي من معلوماتك الشخصية املوجودة بحوزتنا.

هل يمكنني إحالة 
شخص آخر؟

طبًعا يمكنك ذلك، كما من الطبيعي 
أن ُنريد معرفة ما إذا كان الشخص 

مهتم بخدماتنا ويوافق عىل أن 
ُيصبح راكبًا يف خدماتنا.

تعليمة!
يتطلب التسجيل تزويدنا بمعلومات 

عن طبيبك وأشخاص اإلتصال 
للطوارئ.

وإذا كانت لديك معلومات كأرقام 
الهواتف والعناوين جاهزة لتقديمها 

ل  لنا قبل اإلتصال بنا فإن ذلك سُيسهِّ
اإلجراء وُيرسِّعه.

ح للشخص الذي  ومن األهمية أن ُترصِّ
ترشحه لإلتصال نيابة عنك كي يتم 

اإلتصال به.

معلومة!
إن قرارك لعدم اإلفصاح عن 

املعلومات ألسباب شخصية لن يؤثر 
عىل حقك يف الحصول عىل الخدمات.
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ثم ماذا بعدها؟

قد ُتريد اإلنتظار لحني وصول خطة خدمتك بالربيد )راجع أدناه(، لكن ويف كال الحالتني فأنت جاهز إلجراء حجز املقعد!

املتاحة والتي تناسب إحتياجاتك.  الخدمات  أو  الخدمة  ومع بلوغ هذه املرحلة سيكون املوظفون قد ناقشوا معك طبيعة 
املتاحة. والتواريخ  باألوقات  أيًضا  إخبارك  ويمكنهم 

خدمتك خطة 

LMCTG ألمر جيد بالنسبة لك - وكذلك األمر بالنسبة لنا  إن الوضوح ومعرفة ما هو متوقع مما ستحصل عليه من مؤسسة 
أيًضا!

إن خطة خدمتك هي إفادة خطية صادرة عن مؤسسة LMCTG ُتبنيِّ الخدمات التي 
الحصول  الخدمات )كالرسوم مثالً( ومتى تتوقع  لهذه  املُرافقة  إخرتتها والظروف 

عىل الخدمات )كل أسبوعني مثالً(. ويجب أن تستلم هذه الخطة ضمن أسبوعني بعد 
معنا. التسجيل 

ل ذلك(، إضافة إىل  وستحصل عىل خطتك بالربيد )أو الربيد اإللكرتوني إن كنت تفضِّ
هذا الُكتيِّب وأوراق أخرى حول خدماتنا، وأي معلومات أخرى طلبتها منا - أو قد 

يراها املوظفون لدينا أنها مفيدة لك. وإذا كنت تعتقد أن خطة خدمتك غري صحيحة، 
فوًرا. بمكتبنا  اإلتصال  الرجاء 

الخدمة حول حجز 

ال يمكن إجراء الحجز إالَّ عن طريق املكتب - وليس عن طريق السائقني.

املتواصلة  النقل  الدورية وخدمة  ق  التسوُّ للحجز، فخدمات  لكل خدمة طريقة مختلفة 
ُتحجز عىل أساس دوري كحجز ثابت كل أسبوعني مثالً. أو قد تريد اإلتصال بنا 

الخدمات. استعمال هذه  ُتريد  عندما  )ُمسبًقا( 

املواعيد. وبرصف  الذي يتم فيه تحديد  الوقت  للمواعيد مع  بالنسبة  النقل  وُيحجز 
القيام بالحجز يف أقرب فرصة ممكنة سيكون األفضل. النظر عن الحالة، إن 

باملكتب اإلتصال 
أو بالهاتف.  )2 البيانات عىل الصفحة  الربيد اإللكرتوني )راجع  أو  إما بالحضور الشخيص  يمكنكم اإلتصال باملكتب 

النظام  الناس املُسجلني يف سجالتنا فإن  أنه يوجد لدينا عدد كبري من  الغالبية العظمى من الركاب يتصلون بنا هاتفيًا وبما  إن 
قد يعاني اإلزدحام أحياًنا وال سيما يف فرتة الصباح.

وإذا جاء الرد عىل مكاملتك من خدمة الرد الهاتفي، الرجاء اإلنتظار لحني إنتهاء الرسالة املُسّجلة ثم إنتظر الرنني قبل أن ترتك 
رسالتك. ومن الواضح أنه يرتتَّب عليك ترك اسمك ورقم هاتفك وإفادة موجزة عن سبب إتصالك كي يساعد ذلك املوظفني يف 

إليها. التي ستحتاج  للمعلومات  إعداد وتحضري 

ويتم الرد عىل كافة الرسائل لكن يجب اإلنتباه إىل أنه يجب عىل 
اليوم  التي سُتعطى األولوية يف ذلك  املوظفني تحديد قضايا املواصالت 
كرحالت العودة من املواعيد الطبية مثالً. وقد يكون هناك تأخري حيال 

قيام املوظفني بالبحث يف طلبك أو قد يكون املكتب حصل عىل كم هائل 
لذا فإننا نقدِّر لكم صربكم. الهاتفية.  املكاملات  من 

بالنسبة للرحالت )فقط(، الرجاء اإلنتباه إىل أن طلبات الحجز ال يتم 
بالكامل.  محجوزة  املعنية  الرحلة  كانت  إذا  إالَّ  فوًرا  لها  عليها  الرد 
وقت  تحديد  حينئذ  ويتم  بكم  اإلتصال  سيتم  التاريخ،  إقرتاب  ومع 

الرحلة. تلك  إىل  ستؤخذ  بمتى 

تعليمة!
إىل موعد  الذهاب  إذا كنت تريد 

حينئذ  منك  ُيرجى  للطبيب، 
ُمسبق،  وقت  يف  بمكتبنا  اإلتصال 

الطبي. بموعدك  معرفتك  فور 

الخدمات هي خدمات  إن هذه 
ومرنة. فردية 

تخضع  النقل  وسائط  إن 
يرتتَّب  وقد  الكثرية  للحجوزات 
أسابيع  بضعة  اإلنتظار  عليك 

هذه  إلستعمال  موعد  تحديد  قبل 
مرة. الخدمة ألول 

معلومة!
ساعات الدوام هي من 9 صباًحا لغاية 4 عرًصا 

خالل أيام العمل.

أما الرسائل الهاتفية التي يتم تسجيلها بعد 
لِع املوظفون عليها حتى  الرابعة عرًصا فلن يطَّ

يوم العمل التايل.
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اإلتصال بك
سيحاول املكتب دائًما اإلتصال بك إذا تم إلغاء خدمة أو حصل حصل تأخري كبري عىل الجدول، ومن املفيد جًدا أن يكون لديك يف املنزل 

خدمة آلية لإلجابة عىل املكاملات الهاتفية.

الرجاء إشعار املكتب إذا كان لديك هاتف محمول ألنه يشكل وسيلة رسيعة ومبارشة إلشعارك بالفعاليات وبالنسبة للنقل اإلفرادي أو 
النقل املرن فإنه يمكننا إشعارك بموعد عودة الرحلة. الرجاء التأكد من أن هاتفك مفتوح وأن يكون لديك خدمة الستقبال الرسائل.

ِقبلك الحجز من  إلغاء 

عندما تكون خدمات LMCTG محجوزة بالكامل، سُيسأل الركاب إذا كانوا يريدون 
أن وضع أسماءهم عىل “الئحة لإلنتظار” تحسبًا إللغاء راكب آخر حجزه وُيصبح 

الوقت بالتايل شاغرًا.

ومن النادر جًدا أالَّ يكون لدينا ما ال يقل عن شخص واحد عىل الئحة اإلنتظار يف أي 
يوم، كما إن وجود 4  إىل 6 أشخاص عىل الالئحة أمر شائع وعادي.

ِقبلنا الحجز من  إلغاء 

ليس بوسع خدمات LMCTG أن تضمن لك الخدمة لكننا سنقوم دائًما ببذل ُقصارى جهدنا للتأُكد من ذلك.

إن املصاعب امليكانيكية غري املتوقعة أو مرض السائقني املفاجئ قد يحدث ويوجد لدينا خطط لتغطية ذلك لكنها قد ُتخفق أحياًنا. وإذا 
تم إلغاء خدمة ما فإننا سنحاول إجراء إتصال بكم.

الرسوم حول 

ُتساعد رسومنا عىل إستعادة بعض من تكاليف إدارة الخدمة.

د يف التحدُّث إلينا يف املكتب وسنتعامل  وإذا كنت تواجه صعوبات مالية، الرجاء عدم الرتدُّ
معها برسية. قد يكون بوسعنا التوُصل إىل رسم أرخص من أجلك أو التوافق معك عىل 

ترتيب آخر.

ال ُيسمح للسائقني التفاوض حول الرسوم، لذا ُيرجى مناقشة األمر مع املكتب قبل موعد 
رحلتك بفرتة غري قصرية.

املساعدة عىل متن الخدمات، بشكل عام

تقدِّم كافة الخدمات مستوى من املساعدة وسُيساعدك السائق دائًما يف أمور مثل الدخول إىل املركبة ومغادرتها إذا كنت بحاجة إىل 
املساعدة. لكن الرجاء اإلنتباه بدقة إىل أن مستوى املساعدة يختلف إستناًدا إىل نوع الخدمة.

إن خدمات التسوُّق لدينا يف اليكهاردت مثالً لديها معاون يف املركبة ملساعدتكم يف مجال األغراض املُشرتاة. لكن خدمات التنُقل 
مة لرشاء األغراض بالجملة وليس لديها معاون. وألسباب تتعلق بالسالمة، ليس بوسع سائق خدمة التنُقل املتواصلة  املتواصلة غري ُمصمَّ

مغادرة املركبة ومساعدتك يف نقل املشرتيات إىل باب منزلك.

وُيسعدنا يف املكتب أن ُنخربك بمستوى املساعدة املتوافرة يف الخدمات املختلفة لكن خيار الخدمة يف نهاية األمر يعود إليك أنت.

تحديًدا الشخصية،  املساعدة 

من الواضح أن كل الركاب ليسوا متشابهني - إذ يحتاج البعض مساعدة أكرب بينما ال يحتاج آخرين إىل مساعدة أقل.

إن تحديد مستوى املساعدة املالئم لكل فرد من الركاب ليس بمسألة سهلة. فالذي يعتربه أحد الركاب مساعدة مالئمة قد يجده راكب 
آخر تطلُّب زائد أو أنه ُيقلِّل من قدرته أو إستخفاف بإعتزازه بنفسه.

ويحتاج السائق ملعرفة األمور بوضوح يف هذا اإلطار، فاملساعدة هي جزء من الخدمة لذا ُيرجى إشعار السائق إذا كنت بحاجة 
للمساعدة.

هام!
إذا تعذَّر عليك الحفاظ عىل حجز، سيكون 

بالغ اإلفادة أن تتصل بالخدمة. ويمكننا 
بهذه الطريقة إعطاء مقعدك لشخص آخر 

يف الالئحة والذي قد يفوته مقعد إن لم 
نفعل ذلك.

معلومة!
سوف لن ُتحرم من العناية والخدمة 

جراء عدم قدرتك عىل تسديد 
رسم الخدمة ألسباب خارجة عن 

سيطرتك.
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معلومة!
إن مجموعة اليكهاردت 

املُجتمعية للمواصالت والنقل ال 
ُتميِّز ضد أحد بناءً عىل أسس 

عامة كالتمييز العرقي أو اإلثني 
أو الديني أو الجنس اإلجتماعي 

أو الخيار الجنيس أو السن.

املعلومات يف متناول يديك

إن الحصول عىل املعلومات حول الخدمات أو أّي من نواحي عمليات مؤسسة LMCTG مسألة بالغة السهولة.

LMCTG خدمات مؤسسة 

يمكن الحصول عىل املزيد من التفاصيل حول خدماتنا عرب اإلتصال بمكتبنا أو زيارة موقعنا عىل الشبكة اإللكرتونية.

تخضع الخدمات للتغيري مع الوقت لكن امللخص التايل صحيح يف وقت النرش.

<  املواصالت الفردية إىل املواعيد والفعاليات.
< مواصالت مرنة - محدودة »خارج املنطقة«، »خارج ساعات الدوام« ومواصالت مع مرافقة.

< خدمات تشوُّق متعدِّدة للمجموعات واألفراد لرشاء مواد البقالة أو السلع األخرى وتشمل
    خدمات منتظمة إىل ماركت باليس وماريكفيل مرتو

< رحلة شهرية إىل سوق السمك
< رحلتان يف الشهر إىل مواقع متنوعة ورحالت نصف يومية أيًضا

< رحلة تسوُّق شهرية إىل مراكز ونقاط تسوُّق متنوعة
< رحلة جت سرتيم - تجوال من بيت إىل آخر يف ماريكفيل وخدمة توقُّف ثابتة، تعمل أسبوعيًا

< رحلة تايچ رايدر - تجوال من بيت إىل آخر يف اليكهاردت وخدمة توقُّف ثابتة، تعمل مرتني يف األسبوع

الخدمة - حقوقك وواجباتك استعمال 

من الطبيعي أن تكون لديك تطلعات ما تتناول كيف تريد أن ُتعامل حني تستعمل خدمات 
مؤسسة LMCTG. وكذلك األمر من ناحيتنا فيما يخص تزويدك بالخدمات، فإن وجود مستوى 

من التعاون مسألة هامة لنا يف LMCTG كي ُتدار األمور بشكل سلس وُيعامل كل شخص 
بإنصاف ومساواة. فاملسألة تتخلص يف “أن تساعدنا كي نساعدك”.

وتحدِّد األقسام التالية توقعات كال الطرفان.

وتشكل هذه جزًءا من سياسات LMCTG وتعكس رشعة الحقوق والواجبات للعناية املُجتمعية 
التي تم تطويرها من ِقبَل حكومة الكومنولث. وقد تعكس يف بعض الحاالت مقتضيات قانونية 

كحقك يف الخصوصية ورسيتها مثالً.

إنها مسألة هامة، لذا ُيرجى تقضية بعض الوقت يف اإلطالع عليها.

إذا شعرت يف أي وقت أنك ُتعامل بطريقة تتناىف مع حقوقك أو إعتقدت أن بعض العوامل قد تم 
تجاهلها، الرجاء عدم الرتدُّد يف اإلتصال بنا.

عن طريق املكتب
يمكن من خالل الحضور الشخيص أو عرب الهاتف ملوظفي 

املكتب تقديم املعلومات حول:
<  الوصول إىل الخدمات واآلهلية

< التفاصيل عن كل خدماتنا

< وكيف تعمل األمور

كما يمكنهم أن ينظموا أن ُترسل إليك:
< نرشات تتناول خدماتنا

< تقويم/روزنامة بحجوزاتك

< قائمة بوجهات رحالتنا الحالية وتواريخها.

عن طريق موقعنا اإللكرتوني
يمكنك العثور عىل:

<  نرشات تتناول خدماتنا

< قائمة حديثة بوجهات رحالتنا والتي يمكنك تنزيلها  
    وطباعتها

وستجد أيًضا:
< تقويم/روزنامة ُتدِرج كل خدماتنا

<  نرشة أخبار عن مؤسسة LMCTG واملواصالت عموًما
< روابط التواُصل مع املنظمات املعنية األخرى

< معلومات أخرى

< كما لدينا بعض وسائل التسلية واملرح كاألفالم مثالً!
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الركاب حقوق 

LMCTG يمكنك أن تتوقع اآلتي من مؤسسة
1. عموًما

أ( أن ُتعامل وُتقبَل كفرد وأن ُتحرتم خياراتك الشخصية

ب( أن ُتعامل بكرامة مع احرتام خصوصيتك الشخصية

ج( أن تحصل عىل الرعاية التي تحرتمك وتحرتم أرستك ومنزلك

د( أن تحصل عىل الرعاية دون أن تكون مضطرًا للشعور باإلمتنان تجاه من يقدمون الخدمة لك

ه( الحق الكامل والفعيل ملمارسة حقوقك اإلنسانية والقانونية وكمستهلك، بما يف ذلك الحق يف التعبري عن الرأي بخصوص العناية بك.

و( أن ُتعاَمل دون إستغالل أو إساءة أو تمييز أو ُمضايقة أو إهمال.
2. املشاركة

أ( أن ُتشارك يف تحديد العناية املُجتمعية التي تناسب إحتياجاتك

ب( أن تختار العناية والخدمات التي ُتلبي إحتياجاتك التي خضعت للتقييم من خدمات الرعاية املُجتمعية والتي سُتقدَّم ضمن حدود 
املوارد املتاحة

ج( املشاركة يف صناعة القرارات التي تؤثر عليك

د( أن يتمكن ممثلك من املشاركة يف القرارات ذات الصلة بالعناية بك إن لم تُكن لديك القدرة والطاقة للمشاركة بنفسك.
3. الرعاية والخدمات

أ( أن نحصل عىل العناية النوعية األمنة التي تخضع للتنسيق واملسؤولة وعىل الخدمات املالئمة التي تناسب إحتياجاتك التي خضعت 
للتقييم

ب( أن يتم تزويدك خالل 14 يوًما من بداية حصولك عىل الرعاية أو قبل ذلك بخطة مكتوبة للعناية والخدمات التي تتوقع الحصول 
عليها

ج( أن تحصل عىل العناية والخدمات كما هو ُمدرج يف الخطة والتي تأخذ باإلعتبار نمط حياتك وترتيبات العناية األخرى وأيًضا 
خياراتك الثقافية واللغوية والدينية

د( إجراء مراجعة مستمرة عىل العناية والخدمات التي تحصل عليها )من فرتة ألخرى واستجابة لحصول تغيريات عىل ظروفك 
الشخصية(، وتعديل الرعاية والخدمات حسبما هو رضوري ومطلوب.

4. املعلومات الشخصية

أ( إلحرتام الخصوصية ورسية املعلومات واملعطيات الشخصية

ب( للوصول واإلطالع عىل معلوماتك الشخصية
5. التواُصل

أ( أن تتم مساعدتك وأن تفهم أي معلومة ُتعطى لك

ب( أن ُتعطى نسخة عن رشعة الحقوق والواجبات بخصوص الرعاية املُجتمعية

ج( أن ُتعرض عليك إتفاقية مكتوبة تتضمن كل األمور املُتفق عليها

د( أن تختار شخص يقوم بالتحدُّث نيابة عنك يف أي مسألة.
6. املالحظات والشكاوى

أ( أن ُتعطى املعلومات حول كيفية تقديم املالحظات ورفع الشكاوى حول العناية والخدمات التي تحصل عليها

ب( أن ترفع الشكاوى حول العناية والخدمات التي تحصل عليها دون أن تخىش الحرمان من العناية أو التعرُّض لعقوبات بأي شكل 
من األشكال.

ج( أن تخضع شكاويك للتحقيق بشكل منصف وبرسية وأن يتم إتخاذ الخطوات املالئمة ملعالجة القضايا املتنازع عليها.
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7. الرسوم

أ( أن يتم تحديد الرسوم التي ستتكبدها بطريقة تتسم بالشفافية والقدرة عىل التحُمل وأن تكون عادلة

ب( أن تستلم الفواتري الواضحة وبنمط يمكن فهمه

ج( أن يتم إجراء مراجعة دورية للرسوم التي تدفعها وأيًضا حني الطلب حيال حصول تغيريات عىل ظروفك املالية

د( أال ُتحرم من العناية والخدمات جراء عدم قدرتك عىل تسديد الرسم نظرًا ألسباب خارجة عن سيطرتك وتحُكمك

ع منك أن  ُيتوقَّ
1. عموًما

أ( أن تحرتم حقوق املوظفني يف مؤسسة LMCTG وكذلك األمر بالنسبة للمتطوعني والركاب يف مجال حقوقهم اإلنسانية والقانونية 
والصناعية بما يف ذلك الحق للعمل يف بيئة آمنة وسليمة. ويشمل ذلك:

- استعمال معدات السالمة كما يحددها املوظفني وتشمل استعمال أحزمة األمان.

- الطلب إىل املوظف حمل املُشرتيات ضمن املعقول والحدود.

ب( معاملة موظفو ومتطوعو مؤسسة LMCTG والركاب اآلخرين دون استغالل، أو إساءة أو تمييز أو مضايقة
2. العناية والخدمة

أ( التقُيد بالرشوط املكتوبة يف اإلتفاقية الخطية. ويتضمن ذلك:

- قبول الرشوط والحدود املُبيَّنة ألية خدمة قد إخرتتها.

ب( اإلعرتاف بأن إحتياجاتي قد تتغريَّ وأن يتم مناقشة إجراء تعديالت عىل الرعاية والخدمة حني تخضع إحتياجاتي للتغيري

ج( أن أقبل املسؤولية تجاه أفعايل وخياراتي رغم أن بعض األفعال والخيارات قد تنطوي عىل عنرص من الخطورة.
3. التواُصل

أ( أن يتم تقديم قدر كاٍف من املعلومات ملساعدة مؤسسة LMCTG كي تطوِّر خطط الرعاية وتقدمها وُتجري املراجعات عليها. وتتضمن:

- التعاون مع املوظفني

- التواُصل مع موظفي املكتب بخصوص إحتياجاتك وترتيبات النقل والحجز وأي تغيريات تطرأ عىل ظروفك أو صحتك 
والتي من شأنها التأثري عىل خدمات النقل خاصتك.

- التواُصل الواضح عىل مستوى املوظفني حول مستوى املساعدة البدنية التي تحتاج اليها.

- أن تقوم بإخطار مؤسسة LMCTG وموظفيها إزاء أي مصاعب تواجهها بخصوص العناية والخدمات 
4. الوصول إىل الخدمات

أ( إتاحة فرصة آمنة ومعقولة ملوظفي مؤسسة LMCTG ومتطوعيها يف األوقات املُدرجة يف خطة العناية بي أو وفق ما قد إُتِفق عليه

ب( تقديم إشعار معقول إذا كنت لست بحاجة للخدمة. وتتضمن هذه:

- تقديم إشعار باإللغاء يف أقرب فرصة ممكنة كي يتمكن املرشوع من تزويد الركاب اآلخرين بخدمة النقل واملواصالت.  
الرسوم

أ( أن أسدِّد أي رسم كما تحدِّده اإلتفاقية أو التفاوض بخصوص ترتيبات بديلة مع مؤسسة LMCTG إذا طرأت أية تغيريات عىل 
ظرويف املالية.

ب( تقديم املعلومات الكافية ملؤسسة LMCTG كي يتم تحديد مستوى الرسم املالئم

الراكب مسؤوليات 
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العناية ُمقدمي  حول 

إن مقدِّم العناية هو أي شخص بعتني بك. ولربما كان أحد 
األقارب أو الجريان أو صديق.

ومن األهمية بمكان أن تعرف مؤسسة LMCTG إذا كان لديك 
شخص يعتني بك كي نتمكن من اإلتصال به عند الرضورة 

وحرًصا عىل أن تكون خدماتنا ملبيَّة لتوقعاتك ولتوقعات 
ُمقدِّم العناية أيًضا.

بعض األمور الهامة:

يجب أن يكون ُمقدِّم العناية مسجالً معنا وأن تكون بياناته 
عندنا. إن هذا إجراء رسيع وبسيط يتطلب اإلجابة عىل بضعة 

أسئلة.

ب بمرافقة ُمقدِّم العناية لك يف ترحالك رشط أن يتم  نرحِّ
أخذهم من منزلك أو أن يكون موقعهم عىل الطريق الذي 

سنسلكه.

حني مرافقته لك، سينتقل ُمقدِّم العناية مجاًنا.

قد يكون ُمقدِّم العناية مؤهالً للخدمات بحد ذاته كما أنت.

مرنة مواصالت 

ُيرجى منك قبل إجراء الحجز أن تسأل موظف اإلستقبال يف وجهة 
إنتقالك عن الوقت املتوقع لزيارتك ألنك ستحتاج إىل هذه املعلومات 

عندما تتصل بنا.

إن وجهات النقل املرنة غالبًا ما تكون بعيدة عن قاعدة إنطالق 
خدمات LMCTG. ولكي نحدِّد ما إذا كان بوسع السائق قبول مهام 

أخرى خالل هذا الوقت عندما تكون يف وجهة سفرك، يجب أن نتمكن 
من تقدير الوقت الذي ستمضيه أنت يف ذلك املكان )الجهة(.

ليس بوسعي قبول موعد سوى…

يمكن لألطباء واملستشفيات التحيل باملرونة الزائدة فيما يخص أوقات 
املواعيد عندما يعلمون أنك تستعمل وسائط النقل املُجتمعية.

وإذا تم حجز خدمات LMCTG من أجل موعدك، ُيرجى أن تبلِّغ موظف 
اإلستقبال لدى الطبيب أو املستشفى بذلك وتطلب ما إذا كان باإلمكان 
تغيري املوعد أو التاريخ. وإذا كنت تواجه صعوبة يف ذلك يمكن ملكتبنا 

القيام بتحديد املوعد نيابة عنك.

التقييم إعادة 

يمكن من وقت آلخر أن يقوم املكتب أو ممثل عن مؤسسة LMCTG باإلتصال بك وُيجري إعادة تقييم )يف وقت يناسبك(.

إن إعادة التقييم هي ببساطة للتحقُّق من أن معلوماتك لدينا حديثة وأن أي عامل هام ُمدوَّن لدينا. وكما كانت الحالة بالنسبة للتقييم 
األصيل الذي خضعت له، فإن إعادة التقييم تهدف إىل التحقق من حيازتنا للمعلومات الصحيحة كي نخدمك عىل أفضل وجه. وسيقوم 

املوظف املعني بالتحقُّق من أن كل الخدمات ُتلبي إحتياجاتك وإشعارك بأي خدمات ُمفيدة أخرى قد ال تكون عىل معرفة بها.

املرافعني حول 

إن املرافع هو شخص يحظى بترصيح منك كي يمثل 
مصالحك. ويمكنك اللجوء إىل ُمرافع مستقل تختاره كي 

يفاوض نيابة عنك ولربما كان هذا الشخص أحد أفراد العائلة 
أو صديق أو خدمة ُتعنى باملرافعة. وإذا كنت ال تعرف أحًدا، 

يمكن ملكتبنا مساعدتك للعثور عىل خدمة ُتعنى باملرافعة عنك. 
كما يمكن ألحد موظفي النقل املُجتمعي أن ينوب عنك يف هذا 

الشأن إذا رغبت.

ومن األهمية بمكان أن نعرف أن هناك شخص يتمتع بحق 
التحدُّث نيابة عنك، وإذا رغبت يف اللجوء إىل أحد املوظفني 

لدينا ليلعب دور املرافع أو ُتريد تغيري املرافع الذي رشحته 
فيجب عليك أن ُتخرِبنا بذلك.

وُيستحسن إجراء ذلك كتابيًا، لكن إذا اخرتت وسيلة أخرى 
لذلك، ُيرجى حينئذ اإلتصال باملكتب وسنقوم بإتباع طريقة ما 

يف هذا الشأن.

املرورية التحويالت 

يلتزم كل السائقني لدينا بجدول عمل يومي مما يعني 
أنه يجب عليهم التواُجد يف مواقع محدَّدة يف وقت معنيِّ 
كي نتمكن من نقل أكرب عدد ممكن من الناس كل يوم. 

ومن الواضح بالنسبة للنقل إىل املواعيد أنه من الرضوري 
جًدا إلتزام السائقني بجداولهم الزمنية.

ولهدا السبب ال ُيسمح للسائقني التحوُّل عن املسار الذي 
يحدِّده جدولهم ألن ذلك قد يؤدي بهم إىل التأُخر عن 

موعد الراكب التايل.

وإذا كنت تعرف مسبًقا أنك تحتاج للذهاب إىل موقعني 
إثنني، يجب عليك إشعار املكتب بذلك وسنبدل ُقصارى 

جهدنا لتلبيتك.

وإذا وصف لك طبيبك وصفة أدوية عاجلة، إسأل طبيبك 
ملعرفة ما إذا تقوم الصيدلية املحلية بخدمة توصيل 

الدواء إليك، فالكثري منها يفعل ذلك.

الخدمة… التلميحات حول  بعض 
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والتعليقات املالحظات 

إن مالحظات وتعليقات الركاب بالغة األهمية بالنسبة لنا حرًصا عىل استمرار خدماتنا يف تلبية إحتياجاتهم ويف التخطيط للخدمات 
املالئمة.

وال تقترص املالحظات والتعليقات عىل رفع الشكاوى إذ يمكنك تقديم إقرتاح بتمديد الخدمة إىل موقع جديد أو قد تقرتح ساعات عمل 
مختلفة أو تقدم مالحظة حول عدم فهمك ألحد نواحي الخدمة مثالً.

ل أن تتصل باملكتب مبارشة أو الكتابة إلينا - ولربما كنت تفضل  ويمكنك تقديم املالحظات والتعليقات لنا بأي شكل تريده، لكننا نفضِّ
إرسال رسالة إلكرتونية.

رفع شكوى

إن أحد أهم مصادر املالحظات والتعليقات تكمن يف شكاوى الركاب. إذ أننا إن لم نعلم 
بوجود الخلل فإننا لن نتمكن من إصالحه ومعالجته!

اإلجراء املُقرتح لرفع الشكاوى

إذا كنت غري راٍض عن أّي من نواحي الخدمة املقدمة إليك وتريد رفع شكوى فإننا نقرتح عليك إتباع الخطوات التالية.

1   إذا شعرت باإلزعاج إزاء مسألة ما، تقدَّم بشكواك إىل املوظف أو الراكب املعني باألمر 
يف املكان األول.

2   إذا كنت غري راٍض عن النتيجة جراء الخطوة األوىل أو غري مرتاح ملناقشة املوضوع مع 
الشخص املعني، يجب عليك حينئذ اإلتصال بمدير النقل املُجتمعي.

3   وإذا بقيت املسألة دون حل ُمرٍض، يمكنك عرض األمر عىل لجنة إدارة النقل 
املُجتمعي. ويمكن للمكتب إيصالك بهذه اللجنة.

4   وبعد التواُصل مع األطراف املذكورة أعاله وبقيت املسألة دون حل ُمرٍض، قد ُتريد إحالة الشكوى إىل الهيئة التي ُتموِّل النقل 
 املُجتمعي يف نيو ساوث ويلز:

هاتفيًا عىل 3189 8836 )02( أو إكتب إىل:
The Manager

Community Transport

Transport for NSW

Locked Bag 5085

Parramatta 21245   سيتم إشعارك بنتيجة شكواك وسُيطلب منك تقديم مالحظاتك 
عىل إجراء الشكاوى.

معلومة!
ُيرتك لك أمر تقديم الشكوى بالطريقة 

لها. األمر عائد لك أنت. التي ُتفضِّ

تعليمة!
قد تريد اللجوء إىل مرافع كي 

يفاوض نيابة عنك. ويمكنك القيام 
بذلك يف أية مرحلة.

هام!
إن أي شكوى يتم تقديمها لن تؤثر عىل 
أية خدمة تحصل عليها اآلن أو تطلبها 

يف املستقبل.

ويجب عىل مؤسسة LMCTG الرد عىل 
طلبك ضمن إطار 14 يوم.

اللجوء إىل األمبودزَمْن )موظف تحقيق مستقل(
 يوجد لدى مكتب األمبودزَمْن يف نيو ساوث ويلز دليل ممتاز بشأن رفع الشكاوى إضافة إىل إستمارة لرفع الشكاوى عرب اإلنرتنت.  

www.ombo.nsw.gov.au/

يمكنك اإلتصال باملكتب هاتفيًا من 9 صباًحا وحتى 5 مساًء عىل الرقم 1000 9286.
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توقيف عمل خدمة ما

تأمل LMCTG يف تقديم الخدمات النوعية التي ُتلبي إحتياجاتكم والتقُيد باملعايري املُدرجة يف الصفحات السابقة.

لكن من األهمية بمكان معرفة ما يجب أن يحصل إذا قرَّرت التوقُّف عن استعمال خدماتنا أو إذا تغريت الظروف مما قد يؤدي بمؤسسة 
LMCTG إىل توقيف تزويدك بالخدمة.

- :LMCTG ُتشكل اآلتي السياسة املتبعة لدى مؤسسة

.LMCTG إن قرار توقيف عمل خدمة ما يمكن أن يتخذ إما من ِقبَلك أو من ِقبَل مؤسسة

قد ُتقرِّر التوقُّف عن استعمال خدمة ما نظرًا لتغيريات طرأت عىل الظروف ألن الخدمة لم تُعد مالئمة لك أو ألنك غري راٍض عن الخدمة 
إىل درجة إتخاذك قرار لعدم استعمال هذه الخدمة بعد اليوم.

وإذا توقفت عن استعمال خدمة ما نظرًا لعدم رضاك أو بسبب نزاع ما، يجب عىل مؤسسة LMCTG التأُكد من:

   أنك ُمدِرك لحقوقك وواجباتك؛	 

   أن يتم تذكريك بإجراءات رفع الشكاوى؛	 

   أن يتم تذكريك بحقك يف الجوء إىل مرافع وأن يتم تزويدك باملعلومات حول الوكاالت التي تقدم خدمات املرافعة؛	 

    أن يتعامل املوظفون مع القضية بطريقة تراعي حساسية املوضوع ونتيجة لهذا النزاع فإن أي تواُصل إضايف مع الخدمة يف   	 
   املستقبل سيتم بطريقة عادلة ومعقولة ولن يؤثر عىل الخدمة.

قد تسحب/توقف مؤسسة LMCTG تقديم خدمة ما جراء أحد األسباب التالية:

   ألن الخدمة قد توقفت عن العمل؛	 

   ألنك غري مؤهل للحصول عىل هذه الخدمة بعد اآلن؛	 

   أنك من وجهة نظر مؤسسة LMCTG ال تحتاج إىل هذه الخدمة بعد اآلن؛

   أن سلوكك قد أصبح بالغ الصعوبة وليس بوسع الخدمة التعاُمل مع هذا السلوك؛	 

   إن إحتياجاتك تتجاوز قدرة ما تستطيع الخدمة تقديمه؛	 

   قررت مؤسسة LMCTG أن هناك زبون آخر يجب أن ُيعطى األولوية يف الحصول عىل الخدمة املعنية؛ أو

   وجود مخاوف وقلق بشأن صحتك أو سالمتك أو سالمة أحد موظفي مؤسسة LMCTG أو الزبائن اآلخرين.	 

LMCTG حول مؤسسة

م الخدمات وُتدار من ِقبَل مجموعة اليكاردت للنقل املُجتمعي )مسجلة  ُتنظَّ
رسميًا( وهي منظمة ُمجتمعية أهلية وتقدِّم خدمة ُمجتمعية غري ربحية. وُيدار 

هذا املرشوع بطريقة مستقلة من ِقبَل املجتمع وملصلحة املجتمع.
تم تأسيس مجموعة LMCTG يف سنة 1978 وقد استمرت يف تقديم الخدمات 

منذ 1983. وتقدم خدماتها يف كل من منطقتي املجالس البدية ملاريكفيل 
واليكهاردت.

ُتموَّل LMCTG جزئيًا من ِقبَل برنامج النقل املُجتمعي يف نيو ساوث ويلز وبرنامج 
.)HACC( العناية املنزلية واملُجتمعية

إن برنامج HACC )برنامج العناية املنزلية واملُجتمعية( يحظى بالتمويل املشرتك 
من حكومة والية نيو ساوث ويلز وحكومة الكومنولث. وُتدير دائرة املواصالت 

يف والية نيو ساوث ويلز مخصصات املواصالت لدى برنامج HACC بالنيابة عن 
.)ADHC( دائرة التقُدم يف السن واإلعاقة والعناية املنزلية


