رأيك وإنطباعاتك
نحن نستمع إليك .ما رأيك بعملنا؟

نرغب يف اإلستامع إىل تجربتك يف مركز إعادة التأهيل املليك .Royal Rehab

آرائك مهمة جدا ً لنا ،وسوف نستخدمها لتحسني خدماتنا.
نرجو منك تخصيص بعض الدقائق إلكامل هذا اإلستطالع حول الخدمات التي حصلت عليها يف مركز إعادة التأهيل
املليك  .Royal Rehabنر ّحب برأيك وإنطباعاتك وسيتم الحفاظ عىل رسية أجوبتك.
إلكامل هذا اإلستطالع عىل شبكة اإلنرتنت ،يُرجى زيارة  royalrehab.com.au/contact-usأو
مسح رمز االستجابة الرسيعة هذا عرب هاتفك.
إذا كنت ترغب يف الحصول عىل املساعدة يف إكامل هذا اإلستطالع عرب الهاتف ،يُرجى االتصال
بالرقم .02 9808 0535
شكرا ً لك ملساعدتنا عىل تحسني خدماتنا.

أنا
عميل (اإلسم إختياري):
ذكر

أنثى

_________________________________________________________________

السن:

الضاحية/البلدة حيث تقيم

عادة__________________________ :

أحد أفراد عائلة العميل
مق ّدم الرعاية لعميل
غريه ،الرجاء التحديد:

___________________________________________________________________

حصلت عليها في مركز إعادة التأهيل امللكي Royal Rehab
اخلدمة/اخلدمات التي
ُ

وحدة اإلصابات الدماغية
فريق إعادة التأهيل يف املجتمع إلصابات الدماغ
خدمة إعادة التأهيل املرتكزة يف املجتمع
(برنامج إعادة التأهيل املرتكز يف املنزل)
مركز تقييم القيادة وإعادة التأهيل
العيادات الخارجية
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املمتدةWeemala/

خدمات الرعاية
مستشفى  Royal Rehabالخاصة
وحدة اإلصابة يف العمود الفقري
الخدمات الخارجية لإلصابة يف العمود الفقري
خدمة الكريس املتحرك والجلوس

رأيي الشامل حول:
ال ي
نط
بق

تاز

جيد

مم

م
دل
عت

س ئ�
ي

س ئ�
ي
جد ًا

التعليقات

مركز إعادة التأهيل املليك

Royal Rehab

رعاية طاقم التمريض
رعاية املعالج
رعاية الطبيب
طاقم اإلدارة
إحرتام خصوصيتي
كيفية تنسيق رعايتي
حدة/تكرار برنامج العالج
الخاص يب
املرافق واملعدات واإلقامة

األسئلة التالية تنطبق على العمالء الذين يحصلون على خدمات رعاية املرضى داخل املركز.
ال ي
بق

نط

مم
تاز

جيد
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دل
معت

النظافة والراحة

س ئ�
ي

نوعية الغذاء وتن ّوعه

جد ًا
س ئ�
ي

املوظفون املسؤولون عن
خدمات تقديم الطعام
املوظفون املسؤولون عن
التنظيف

التعليقات

أ
بق

نط

ال ي

واف

دة
بش
ق

أوا
فق

ايد
مح

ض
عار
أ

ض
أعار دة
بش

التعليقات

فهمت املعلومات حول الخدمات
لقد
ُ
املتوفرة وامل ُق ّدمة يف مركز إعادة التأهيل
املليك  Royal Rehabقبل دخويل إىل
املركز وقبل بدء الخدمات.
فهمت املعلومات امل ُق ّدمة يل حول
لقد
ُ
برنامج إعادة تأهييل.
يل الحصول عىل
لقد كان من السهل ع ّ
املعلومات إذا كان لدي أي أسئلة حول
برنامج إعادة تأهييل.
لقد شعرتُ بأنني كنت مشاركاً يف
جوانب تحديد األهداف من برنامج
إعادة تأهييل.
لقد شعرتُ بأنني كنت مشاركاً يف تسليم
املعلومات خالل برنامج إعادة تأهييل.
لقد فهمت التعليم املق ّدم يل حول
الوقاية من تق ّرحات الجلد.
لقد شعرتُ بأنني كنت مشاركاً يف وضع
خطة إدارة السقوط والوقاية منه التي
تتعلّق يب.
أنا ر ٍاض عن املعلومات امل ُق ّدمة يل
وترتيبات خروجي من املستشفى.
لقد تم التعامل معي بوقار وإحرتام.
لقد شعرت بأنه عندي كامل الحرية يف
تقديم شكوى.
بشكل عام ،أنا راض عن النتيجة التي
حصلت عليها من خالل برنامج إعادة
التأهيل.

السؤال التالي ينطبق فقط على العمالء الذين يحصلون على خدمات رعاية املرضى داخل املركز.
كانت املعلومات املقدمة يل حول أدويتي
سهلة الفهم ومهمة.
V9.7.7.2015 - ARABIC

ما هو إحتامل أن تويص األصدقاء والعائلة بإستعامل خدماتنا إذا كانوا يحتاجون إىل رعاية مامثلة أو إعادة التأهيل؟
من املرجح جدا ً

من املرجح

ليس من املرجح
وال مستبعد

مستبعد

مستبعد جدا ً

ال أعرف

هل ميكنك أن تقول لنا سبب ذلك؟

ما هو أكرث شيئ نال إعجابك؟

نتحسن؟
كيف ميكننا أن ّ

أعطي اإلذن لنرش تعليقايت كشهادة يف منشورات مركز إعادة التأهيل املليك  Royal Rehabاملستمرة ،والتسويق،
واالتصاالت واإلعالنات.

متابعة

هل ترغب يف مناقشة أي مخاوف أو تعليقات مع ممثل املستشفى؟

نعم

ال

اإلسم________________________________________________________________________________ :

اإللكرتوين
					
الربيد

						
الهاتف:

هل ترغب يف أن تكون عىل إطالع مستم ّر بأنشطة مركز إعادة التأهيل املليك
Royal Rehab؟
هل تحب أن تصبح متطوعاً؟
إذا كنت ترغب يف التربع ملؤسسة  ،Royal Rehabيرجى

يرجى إعادة اإلستطالع بعد ملئه إىل:

نعم

ال

نعم

ال

زيارة royalrehab.com.au/donating-to-royal-rehab.

Client Survey,
Royal Rehab
Reply Paid 6,
RYDE NSW 1680

إذا كنت ترغب يف االتصال بنا ،يرجى إرسال بريد إلكرتوين عىل:

clientliaison@royalrehab.com.au
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