
استدعاء مستهلكي الخدمات الصحية للتعاون في مبادرة لوزارة 

الصحة في نيو ساوث ويلز

  

تدعوك لالشتراك معنا في مبادرة لوزارة الصحة في نيو ساوث ويلز ترمي إلى اإلسهام في تحسين نوعية 

خدمات وتجارب األشخاص الذين يحصلون عليها 
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  استكشاف هذا المشروع في مرحلة:  
Discovery

  Design  تصميم  

Implementation  تطبيق

وممن المقّرر إنجازه في  . 

إذا كنت قد اختبرت كمريض أو مقّدم رعاية خدمات خالل العامين الماضيين وترغب في التعاون معنا 

لتحسين هذه الخدمة، ندعوك لالشتراك بمشروعنا لالستفادة من تجربتك الخاصة سواء أكانت إيجابية أم 

سلبية، وذلك بتقديم أية تعليقات وأفكار جديدة لديك.    
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ما الفائدة التي سأجنيها من اشتراكي في هذا المشروع؟ 

سوف ُتسهم في تحسين التجارب والنتائج التي توفرها الخدمة للمرضى واختصاصيي الصحة والمجتمع. 

وتشمل فرص االشتراك حالياً  

استطالعات 

رأي
Surveys

حلقات عمل 

تعاونية

Collaborative 

workshops
Meetingsاجتماعات

DiscussionsمناقشاتInterviewsمقابالت
االنضمام إلى عضوية لجنة 

ومجموعة عمل

Committee and working 

group memberships

ويتم االحتفاظ بسرّية تعليقاتك وآرائك.  

هذا االشتراك هو: 
  تطوّعي 

voluntary

  reimbursed  مقابل أجر  

paid  مقابل َعَوض

 إذا كنت ترغب باالشتراك ، يرجى االتصال بـ  

للمزيد من المعلومات.      

لالتصال بنا 

هل ترغب باالشتراك؟ تحّدث إلى   

ُيقَفل باب “التعبير عن الرغبة باالشتراك” في  

َمن نحن   

يمكنك معرفة المزيد عن منظمتنا على موقعنا اإللكتروني أو بالتحّدث إلى  
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