نظرات خود را راجع به  Wellspringsبه ما بگویید
ما از کامنت ها و نظرات شما استقبال میکنیم و برای آنها ارزش قائلیم .اگر تمجید یا پیشنهادی برای بهبود دارید ،لطفا ً این فورم را مکمل
کنید .میتوانید این فورم را پرنت و مکمل کنید و به یکی از کارکنان روان کنید ،یا از بخش پذیرش بازدید کنید یا با نمبر 3740 9701 )03
با ما به تماس شوید تا فورم را از طرف شما مکمل نمایند .همچنان ممکن است یکی از کارکنان از شما بخواهد که این فورم را مکمل
کنید .مجبور نیستید نام خود را به ما بگویید .همچنان میتوانید فورم را در یکی از بکس های بازخورد در مرکز ما بیندازید.

دوست داریم بیشتر نظریات شما را بشنویم!
 .1نام شما (رصف اختیاری):
نمب تلیفون تماس شما (رصف اختیاری):
.2
ر
 .3من ییک از موارد ذیل هستم (باید یک خانه را عالمه بزنید):


ر
مشتی یا رشکت کننده فعیل



کارمند فعیل



متعلم در حال جایاب



رضاکار

 بازدیدکننده
ً
لطفا موارد ذیل را عالمه بزنید  -در حال ر
حاض :Wellsprings for Women
.4




فراتر از انتظارات من عمل کرده است



انتظارات من را برآورده کرده است



انتظارات من را برآورده نکرده است.

سائر ،مثل نماینده دولت ،ارائه دهنده خدمات

مایلم راجع به تجربه خود با  Wellsprings for Womenموارد ذیل را بگویم

ر
بیشتی را اضافه کنید):
جاب که امکان دارد با جزئیات رشح دهید .میتوانید صفحات
(لطفا تا ی

 .5آیا مایلید راجع به بازخوردتان با شما به تماس شویم؟




بیل

نخت

ن
تضمی کنیم که به همه شکایات به شیوهای مکمل ،منصفانه و شفاف
شکایات :ما همه شکایات را جدی میگتیم .ما رویه های سختگتانهای داریم تا
ی
ر
رسیدگ میشود .پالییس و رویه تمجید ،شکایات و بازخورد ما ،رویه های ما را تشی ح میکند و در ویبسایت ما یا از طریق درخواست از ییک از کارکنان در
ر
دستس است.
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نسخه:
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سند کنترول نشده پس از چاپ .لطفا ً برای دریافت آخرین نسخه این سند ،به سیستم کیفیت مراجعه کنید
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