مونږ ته د ویل اسپرینګز په اړه خپل نظرونه ووایاست
مونږ ستاسو تبصرې او نظرونو ته ښه راغالست او ارزښت ورکوو .که تاسو د ښه والي لپاره ستاینه یا وړاندیز لرئ ،مهرباني وکړئ دا
فورمه ډکه کړئ .تاسو کولی شئ دا فورمه چاپ او ډکه کړئ او د کارمندانو کوم غړي ته یې وسپارئ ،یا استقبال ته الړ شئ یا مونږ ته
پدی شمیره  03) 9701 3740زنګ وکړئ او فورمه به ستاسو په استازیتوب بشپړه شي .همدا رنګه فورمه زمونږ په مرکز کې د نظر
بکسونو څخه یوه کې ځای په ځای کړئ.

مونږ به خوښ یو چې له تاسو څخه واورو!
 .1ستاسو نوم (یوازې اختیاري):
 .2ستاسو د اړیکې تلیفون شمیره (یوازې اختیاري):
 .3زه یم (تاسو باید یو بکس وټاکی ):


د کارمند اوسنی غړی



اوسنی پیرودونکي یا ګډون کوونکی



یو رضاکار



د ځای په ځای کولو کې زده کوونکی



لیدونکی



نور د مثال په توګه .د حکومت استازی ،د
خدماتو وړاندې کوونکی

 .4مهرباني وکړئ الندې په نښه کړی  -اوس مهال ،د ښځو لپاره ویل سپرینګ لري:


زما له تمې زیات شو



زما هیلې پوره کړې



زما هیلې پوره نه کړې.

زه غواړم الندې د ویلسپرینګز سره زما د تجربې په اړه ووایم
(مهرباني وکړئ د امکان تر حده ډیر توضیحات شامل کړئ .د نورو پاڼو اضافه کولو لپاره وړیا احساس وکړئ):

 .5ایا تاسو غواړئ چې مونږ ستاسو د نښه کولو په اړه تاسو سره اړیکه ونیسو؟




نه

هو

شکایتونه :مونږ ټول شکایتونه جدي نیسو .مونږ د دې تضمین لپاره سخت طرزالعملونه لرو چې ټول شکایتونه په بشپړ ډول حل کیږي ،عادالنه او شفاف
ډول .زمونږ تکمیل کونکی ،شکایتونه او د نښه کولو پالیسي او کړنالره زمونږ د طرزالعملونو توضیحات وړاندې کوي او زمونږ په ویب پاڼه یا د کوم
کارمند غړي د پوښتنې له الرې شتون لري.
سند :#

PP06.01

نسخه:

1

د اسنادو مالک
بیاکتنه:

CEO
 ۲۸فبروري ۲۰۲۳

یوځل چاپ شوی غیر کنټرول شوی سند .مهرباني وکړئ د دې سند د وروستي نسخې لپاره د کیفیت سیسټم ته مراجعه وکړئ

پاڼه  1د  1څخه

