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واالجتماعات المنصوص عليها في الوثيقة بشكل . ستتأثر األطر الزمنية Covid-19* تم تحديث هذه السياسة لتعكس إرشادات 

 خاص بإرشادات التباعد االجتماعي.
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 المقدمة .1

 
 شكوى؟ تقديم هيمكنمن 

 مع التعامل يتم لم ما. األكاديمية في المسجلين الحاليين للتالميذ الرعاية مقدمي أو األمور ألولياء موجهة هذه الشكاوى سياسة

 .هذه الشكاوى سياسة سنستخدمف( القبول أو بفصل التلميذ المتعلقة الطعون مثل) منفصلة قانونية إجراءات بموجب الشكاوى

 

 بالطفل المتعلقة القضايا معالجة

. ممكن وقت أسرع في لحلها جهدها قصارى وستبذل الجد محمل على المرفوعة الشكاوى مع فهد الملك أكاديمية تتعامل

 ال وبالتالي ،تالميذها بشكل ُمنصف وسليم من أي رفاهية على تؤثر قد التي الشكاوى جميع معالجة على األكاديمية ستعمل

 .والشكوى القلق بين تفرق

 

 أو باألطفال المتعلقة القضايا بشأن الرعاية مقدم/  ولي األمر مخاوف مع التعامل يمكن الحاالت، من العظمى الغالبية في

مراحلها  في الشكاوى حل يتم أن الجميع مصلحة من. الضرورة عند رسمية أو رسمية غير وسائل خالل من بنجاح األكاديمية

 .األولى

 

 بريدرسالة عبر ال إرسال يرجى ،الحالة هذه في. آرائك فسنحترم ،الموظفين أحد مع شكواك مناقشة في صعوبة وجدت إذا

 على قادر غير بأنه مباشر بشكل المعني الموظف شعر إذا وبالمثل،  .الشكوى في سينظر الذي المدرسة مدير إلى كترونيإإل

 شكواك في النظر على القدرة لديه ،العليا اإلدارة فريقمن  آخر عضو إلى المدرسة مدير يحيلك فسوف شكوى،ال مع التعامل

 .وحيادية موضوعية أكثر بشكل

 

 حل األكاديمية ستحاول الحالة، هذه في. رسميا   شكاواهم رفع في األشخاص يرغب في بعض الحاالت أن نتفهم ذلك، ومع

 .هذه الشكاوى سياسة في الموضحة المراحل خالل من ،داخليا   المشكلة

 

 مفتوحة األكاديمية تكون عندما( الرسمية العطالت أيام باستثناء) الجمعة إلى االثنين من تعني" المدرسة أيام" إلى اإلشارة

 من. معقولة وبطريقة المناسب الوقت في شكواهم في قدما   المضي بدورهم اآلباء من يُتوقع. الدراسي الفصل فترة خالل

 الزمني اإلطار ضمن عام بشكل ذلك سيفعلون فإنهم التالية، المرحلة إلى شكواهم تصعيد في الوالدان رغب إذا أنه المتوقع

 إذا مغلقة أنها على الشكوى مع التعامل - معقول بشكل  و - لألكاديمية يجوز الظروف، على اعتمادا  . الحالية للمرحلة المحدد

 .المحدد الزمني اإلطار خالل الوالدين أحد يتقدم لم

 

 بشأن مخاوف بأي يتعلق فيما)مفتشية المدارس المستقلة(  ISI بـ االتصال في يرغبون قد الذين التالميذ أمور ألولياء يمكن

 :أدناه المبين النحو على االتصال تفاصيل باستخدام بذلك القيام التلميذ، رفاهية

 

ISI )مفتشية المدارس المستقلة( 

CAP House, 9-12 Long Lane, London EC1A 9HA  

  6000100 0207: الهاتف

  concerns@isi.net: اإللكتروني البريد

 www.isi.netالموقع اإللكتروني:   

 

OFSTED 

Piccadilly Gate, Store Street 

Manchester M1 2WD 

enquiries@ofsted.gov.uk :البريد اإللكتروني  

www.ofsted.gov.uk :الموقع اإللكتروني 

  

mailto:concerns@isi.net
http://www.isi.net/
mailto:enquiries@ofsted.gov.uk
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 السياسة بيان   .2

 حول شكاوى وجود حالة في ذلك، ومع. هاتالميذل المقدمة والخدمات الرعوية التدريس بجودة فهد الملك أكاديمية تفتخر   2.1

 معالجتها يمكن حتى الشكاوى بهذه المعلم المعني إبالغ على اآلباء تشجيع يتم رفاهه، أو سلوكه أو إنجازه أو الطفل تقدم

 .األكاديمية مع بالتعاون

 

 التالميذ أمور وأولياء الحاليين التالميذ أمور أولياء من المقدمة الشكاوى مع للتعامل محددا   مسارا   السياسة هذه توفر   2.2

 من المقدمة الشكاوى مع السياسة هذه تتعامل ال. األكاديمية التلميذ يغادر أن قبل رفعت قد الشكوى تكون أن بشرط السابقين

 .المحتملين اآلباء

 

 باتخاذ إجراء األكاديمية أن تقوم إلى ويسعى عنها راض   غير الوالدين أحد يكون مسألة أي الشكوىتخص  أن يمكن   2.3

 مرحلة في رسمي غير بشكل معها للتعامل جهدها قصارى وستبذل الجد محمل على الشكاوى جميع األكاديمية ستأخذ. بصدده

 .مبكرة

 

 االلتحاق قبولو التلميذ فصل ضد الطعن مثل أخرى قانونية أحكام انطبقت إذا الفائدةيعتبر مسار تقديم الشكوى عديم    2.4

 الموظفين تظلمات عن منفصلة وهي( في األكاديمية وسالمته الطفل حماية سياسة إطار في تتم التي) الحماية ومخاوف

 و الرسمية

 .باألكاديمية السلوك لـسياسة وفقا  دائم بشكل  التلميذ فصلب المتعلقة الطعنأمور  التعامل مع تمي. التأديبية اإلجراءات

 

 المرحلة) رسمي غير بشكل مناقشتها يجب ،األمر بداية في لمن قُِدمت النظر بغض شكوى، أي الحاالت، معظم في   2.5

 إلى مباشرة العام بالمدير المتعلقة الشكاوى تنتقل أن يمكن ذلك، ومع. التي تليها الرسمية المراحلإلى  نقلها قبل( األولى

 في مباشرة (SLT) العليا القيادة فريق أعضاء أحد ضد بشكوى التقدم أيضا   يمكن. األمناء مجلس فيها وينظرالثالثة  المرحلة

 .العام المدير قبل من فيها النظر ويتم الثانية المرحلة

 

 من مزيديوجد ال (.2010) البريطاني المساواة قانون بموجب بمسؤولياتها كامال   التزاما   فهد الملك أكاديمية تلتزم   2.6

 .الفرص تكافؤل األكاديمية سياسة وثيقة في التفاصيل

 

 المنصوص اإلجراءاتب معقول بشكلو ممكنا   ذلك كان كلما االلتزام، خالل من السياسة هذه تنفيذ إلى األكاديمية تسعى   2.7

 .المستند هذا بقية في عليها

 

 تقرأ أن يجبلألكاديمية.  الرئيسي المكتب من أو يمكن طلبها موقعنا على المهتمة األطراف لجميع متاحة الوثيقة هذه   2.8

 ،وسالمته الطفل حماية وسياسة التنمر، مكافحة وسياسة ،ةاألكاديمي األمانة سياسة التالية؛ الوثائق مع باالقترانهذه السياسة 

 وإشعار السلوك وسياسة القبول، وسياسة ، (SEN) الخاصة التعليمية االحتياجات وسياسة الدراسية، المناهج وسياسة

 بنا، الخاص الخصوصية

 

 .التشريعية التغييرات أو األحداث تتطلبه لما وفقا   أو العام مديرال قبل من سنويا   الوثيقة هذه مراجعة تتم

 

 .2023 سبتمبر هو للمراجعة التالي الموعد
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 أهداف السياسة  .3

 :إلى نهدف

 

 يكون ال عندما .السياسة هذه في عليها المنصوص الزمنية الجداول ضمن عادة المناسب الوقت في الشكاوى جميع حل 3.1

 العمل حالة في الحال هو كما)*  استثنائية ظروف تنطبق عندما أو المدرسية العطالت خالل شكوى تلقي مثل ،ممكنا   ذلك

 تمديد يتم قد الموظفين، غياب بسبب المثال، سبيل على المعلومات، جمع في تأخيرا   تسبب قد والتي (COVID-19 لـ الحالية

 .الجديدة الزمنية والجداول ذلك بأسباب إبالغك وسيتم السياسة في المحددة الزمنية الجداول

 

 المنصوص اإلجراءات مع يتماشى بما معقول، بشكلو اإلمكان بقدر نية، بحسن المقدمة الشكاوى جميع التعامل مع ضمان 3.2

 .عليها يُعاقب المعني، التلميذ ذلك في بما أحد، ال وأن السياسة؛ هذه في عليها

 

 كان إذا ما تسجيلب سنقوم. بمرحلة السنوات المبكرة المتعلقة تلك ذلك في بما الشكاوى، لجميع مكتوب بسجل االحتفاظ 3.3

 وفي الشكوى نتيجة األكاديمية اتخذته الذي اإلجراء استماع؛ جلسة إلى االنتقال أو رسمي إجراء باتباع شكوى كل حل تم قد

 .ال أم تأييدها تم إذا عما النظر بغض حلها، تم مرحلة أي

 

 الممارسة مراجعة أو تغيير إلى حاجة هناك كانت إذا ما لتحديد بانتظام ونتائجها المكتوبة الشكاوى جميع سجالت مراجعة 3.4

 آخرين أعضاء أو) العام مديرال قبل من العملية هذه تنفيذ سيتم. المناسبة التدخالت أي نمط متكرر لتحديد تحديد يمكن وحتى

 (.العليا القيادة فريق من معينين

 

 هيئة فيها تطلب التي الحاالت باستثناء الشكاوىب المتعلقة والسجالت والبيانات المراسالت جميع سرية على الحفاظ 3.5

 .أخرى قانونية سلطة بموجب أو ،ضمن عملية التفتيش إليها الوصول حكومية

 

 الرسمية للشكاوى بسجل االحتفاظ سيتم. اللوائح تتطلبه لما وفقا   االستماع، وجلسات الرسمية الشكاوى بسجالت االحتفاظ 3.6

 المدير وسيراجع. مكتبها في في مكان مقفل بها االحتفاظ وسيتم ،بورجو كوج السيدة العام، لمديرالمساعد الشخصي ل لدى

 لسياسة وفقا   السجالت بهذه االحتفاظ يتم. مطلوبا   أمرا   الممارسة في التغيير أو المراجعة كانت إذا ما لتحديد بانتظام ذلك العام

 .وتدميرها بالبيانات لالحتفاظ األكاديمية

 

"  شخصية بيانات" ذلك يشمل قد. بنا الخاص الخصوصية إلشعار وفقا   الشكاوى تخص التي البيانات جميع التعامل مع 3.7

 طبيعة بسبب ضروريا   ذلك يكون عندما( العقلية أو البدنية بالصحة المتعلقة المعلومات مثل الحساسة البيانات ذلك في بما)

 :التالي مثل المعلومات من مجموعة ذلك يشمل قد. الشكوى

 الشاكي اسم 

 الشكوى تقديم ووقت تاريخ  

 الشكوى تفاصيل 

 من الشكوى المرجوة النتيجة 

 ( أجريت التي للمقابالت المكتوبة السجالت ذلك في بما) الشكوى في التحقيق يتم كيف 

 وتوصياتها التحقيقات نتائج 

 اتخاذه تم إجراء أي  

 (الشكوى متابعة نية أو بالنتيجة الرضا) الشاكي استجابة 
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 اإلجراءات    .4

 :األولى المرحلة  4.1

 رسمي بشكل غير معالجة الشكوى
 

 أو اإللكتروني البريد طريق عن الفصل معلم مع مبدئيا   الرعوية الطبيعة ذات باألطفال المتعلقة الشكاوى رفع يجب 4.1.1

 أو للشؤون الرعوية المدير نائب إبالغ يجب بعد هذا االتصال المبدئي، ،ترتيب موعد ُمسبق طريق عن شخصيا   أو الهاتف

 باألمر.  المدير مساعد

 

 البريد أو الرسالة طريق عن الفصل معلم مع البداية في األكاديمي الطابع ذات بالطفل المتعلقة الشكاوى رفع يجب 4.1.2

 المدير نائب إبالغ يجب . بعد هذا االتصال المبدئي،هابعد. ترتيب موعد ُمسبق طريق عن شخصيا   أو الهاتف أو اإللكتروني

 للشؤون األكاديمية باألمر.

 

 المدير للشؤون نائب أو المدير مساعد أو الرعوية للشؤون المدير نائب مع األول المقام في رفعها يتم التي الشكاوى 4.1.3

 األكاديمية تأخذ. شخصيا   األمر مع التعامل األنسب من أنه استثنائي بشكل يروا لم ما المعني، المعلم إلى دائما   ستحال األكاديمية،

 .المعنية األطراف جميع قبل من المشكالت لحل شامل التزام توقع ويمكن الجد محمل على الشكاوى جميع

 

 هذه فحص سيتم. المستقبلية الممارسةن يتحس لغرض شكوى لكل بسجالتو مساعد المدير   نائب المدير سيحتفظ 4.1.4

 غير المرحلة هذه في ما مشكلة حل يتم ال قد نادرة، حاالت في. الصلة ذات العليا الفرق قبل من في كل فصل دراسي السجالت

 .باألكاديمية الخاصة الشكاوى إجراءات اتباع فسيتم األطراف، جميع قبل من االختالفات قبول تعذر وإذا الرسمية،

 

 أو االستالم من دراسية أيام 5 غضون في كتابيا   أو شخصيا   الشكوى على األولي الرد تقديم سيتم: الزمني النطاق 4.1.5

 بشكواك، مكتوب سجل بعمل سيقومون. حدث قد فهم سوء أي وتوضيح االتفاق مجاالت تحديد سيحاولون. األولي االتصال

 .المناسب الشخص إلى إحالتك أو بأنفسهم المشكلة حل يحاولون ثم استالمها، وتاريخ

 

، حل إلى الوصول في فشلت أو ا  دراسي ا  يوم 15 غضون في المشكلة حل يتم لم إذا 4.1.6  وفقا   شكواك متابعة فيمكنك مرض 

 15 غضون في عادة   معقول، زمني إطار غضون في بذلك القيام منك يُتوقع كذلك، األمر كان إذا. المسار من الثانية للمرحلة

 .األولى المرحلة نتيجة تلقي من ا  دراسي ا  يوم
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 :الثانية المرحلة   4.2

  المدرسة مدير - معالجة الشكوى رسميا  
 

 العملية إيقاف يختار فقد األولى، المرحلة في الشكوى مع التعامل بها تم التي الطريقة عن راض   غير الشاكي ظل إذا  4.2.1

 مدير المدرسة. إلى كتابيا   الشكوى تقديم يتم الثانية، المرحلة في . الثانية المرحلة إلى االنتقال أو

 

 االحتفاظ سيتم. والنتيجة التحقيق في المحرز التقدم على بورجو كوج، السيدة  الشكاوى، منسق إطالع سيتم المرحلة، هذه في

 إلى مباشرة إلكتروني بريد إرسال عليك يجب ، العام المدير ضد الشكوى كانت إذا. المستقبلية الممارسة تحسينل لهذا بسجل

 .المسار من المرحلة لهذه وفقا   شكواك بمراجعة سيقومونحيث   academy@thekfa.org.uk على األمناء مجلس رئيس

 

 

 شكواه حول ولي األمر الشاكي مع يتحدث أو سيلتقي الذيو المدرسة مدير مع االجتماع يطلب أن الشاكي على يجب  4.2.2

 في حل إلى التوصل فسيتم ،ممكنا   ذلك كان إذا. الثانية المرحلة بموجب الرسمية الشكوى تلقي من دراسية أيام 5 غضون في

 الزمني النطاق على التحقيق من المزيد يؤثر قد. التحقيقات من مزيد بإجراء المدرسة مدير يقوم أن المحتمل من. المرحلة هذه

 .الرد بموعد اطالع على المدرسة مدير سيبقيك كذلك، األمر كان وإذا

 

 قد األحيان بعض في. بالشكوى يتعلق فيما عقدت التي والمقابالت االجتماعات لجميع مكتوبة بسجالت االحتفاظ سيتم  4.2.3

 المعنيون الموظفون كان إذا المثال، سبيل على الزمني، الجدول غضون في كاملة إجابة ولي األمر إعطاء الممكن من يكون ال

 ويخبر اآلن، حتى به القيام تم ما إلى المؤقت الرد يشير أن يجب الحالة، هذه في. تفصيال   أكثر تحقيقا   التحقيق يتطلب أو غائبين

 .وممن الكامل الرد توقع يمكنه متى الشاكي

 

 يتعلق األمر كان إذا. المدرسة مدير شكواه إلى بتقديم الشاكي يُنصح فسوف العام، المدير مع األول االتصال كان إذا  4.2.4

 .العام بالمدير االتصال الشاكي على فيجب المدرسة، بمدير

 

 إبالغك وسيتم القرار اتخاذ سيتمف ،وبشكل معقول الصلة ذات الحقائق جميع إثبات تمبأنه  راض   المدرسة مدير إذا كان  4.2.5

 في اإلجراءات من مزيد اتخاذتعني  النتيجة تكون قد. قراروراء اتخاذ ذلك ال واضحة أسبابا   وسيتم تقديم كما. شخصيا   أو كتابيا  

 لتصحيح الفرصة المعني المعلم إعطاء يجب لذلك واضح، غير السابق التفسير يكون عندما المثال، سبيل على األولى، المرحلة

 .الشاكي لدى قبوال   أكثر سيكون الذي القرار أو النتيجة من التأكد المدرسة مدير سيحاول. بسرعة األمر

 

. الثانية المرحلة شكوى تلقي من دراسيا   يوما   15 غضون في كتابيا   القرار بهذا ولي األمر إبالغ سيتم: الزمني النطاق  4.2.6

 عن راض   ولي األمر يكون أن األكاديمية تأمل. اقتراحه أو اتخاذه تم إجراء وأي واألسباب مدير المدرسة استنتاج الرد سيحدد

 .وعادل كامل بشكل فيها النظر تم قد شكواه أنب ومدرك النتيجة

 

 غضون في اإلجراء هذا من الثالثة المرحلة إلى االنتقال عليه فيجب القرار، عن راض   غير يزال ال مرولي األ كان إذا 4.2.7

 الزمني، اإلطار هذا خالل الثالثة المرحلة يبدأ ولي األمر إجراءات لم إذا. الثانية المرحلة قرار إرسال من ا  دراسي ا  يوم 15

 .ويعتبر ذلك تصرفا  معقوال   األمر إغالق لألكاديمية يجوز
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 :الثالثة المرحلة   4.3

 االستماع جلسة - التعامل مع الشكوى رسميا            
 

 أن له فيجوز ،(الثانية و االولى المرحلتين) في الشكوى مع التعامل بها تم التي الطريقة عن راض   غير الشاكى ظل إذا 4.3.1

بورجو  بالسيدة االتصال الشاكي على يجب. األمر معالجة في العام المدير اتبعها التي العملية مراجعة األمناء مجلس من يطلب

 تقديم الشاكي على يجب. شكوى نموذج على للحصول complaints@thekfa.org.ukالبريد اإللكتروني:  على كوج

 وعندها ،وإبالغه برغبتهم في تصعيد الشكوى العام المدير إلى وتمريره الشكوى نموذج استكمال طريق عن كتابيا   الشكوى

 .أحد أعضاء مجلس األمناء إلى األمر إحالة سيتم

 .الشكوى استالم من دراسية أيام 5 غضون في الشاكي إلى كتابي إقرار إرسال سيتم

 

 ينبغي. التحقيق عن مسؤوال   سيكون والذي الشكاوى، للجنة استماع جلسة تنظيم مسؤولية ذلك بعد العام المدير سيتولى 4.3.2

 ونسخ وأوقاتها، األحداث وتواريخ المحتملين، الشهود أسماء مثل التحقيق، في تساعد قد التي التفاصيل يدرج أن الشاكي على

 لمديرالمساعد الشخصي ل يقوم. الشكوى لتوضيح الشاكي مع العام المدير يجتمع قد ذلك، إلى باإلضافة. الصلة ذات الوثائق من

 .الضرورة حسب األخرى األدلة بجمع ذلك بعد العام

 

. الثالثة المرحلة طلب استالم من دراسيا   يوما   15 غضون في اللجنة جتماعال موعدا   العام المدير سيحدد أمكن، حيثما 4.3.3

 لـ الحالية العمل حالة في الحال هو كما)*  استثنائية ظروف وجود حالة في أو المدرسية، العطالت خالل الطلب استالم تم إذا

COVID-19)، االجتماع موعدب إبالغ الشاكي الشكاوى منسق من وسيُطلب الموظفين عدد محدودية بسبب العملية تتأخر فقد .

 بذلك الخاصة المعلومات جمع مهمة تفويض لهم يجوز. للشكوى كاملة استماع جلسة الهيئة ستجري ،الطلب استالمه بمجرد

 .اتخاذه سيتم الذي اإلجراء بشأن القرار ليسو الشكاوى منسق إلى

 

 مستقال   أحدهم يكون الشكوى، في المفصلة بالمسألة مباشر بشكل معنيين غير أشخاص ثالثة من مكونة لجنة عقد يتم 4.3.4

 ذلك في رغب إذا زميل أو قريب أو صديق برفقة أو شخصيا   االجتماع حضور يمكن للشاكي. وتشغيلها األكاديمية إدارة عن

 . في العادةمناسبا   يكون لن القانوني التمثيل. المصاحب له الشخص ووظيفة باسم الشكاوى منسق إخطار عليهو

 

. المواصلة في رغبي وال راض   أنه الحقا   الشاكي وضحي لم ما الثالثة المرحلة في اللجنة اجتماع في قدما   المضي سيتم 4.3.5

 وإصدار الغيابية الشكوى في الهيئة ستنظر الحالة، هذه وفي الحضور، عدم الحقا   لو قرر الشاكي حتى الهيئة اجتماع يستمر قد

توفير مرونة من حيث تحديد المواعيد المناسبة  من األكاديمية يمنع ال اللجنة استمرار إن وجوب. المسألة تنتهي وبذلك نتائج،ال

 .اللجنة بتكوين المتعلقة التعليقات في النظر أو لولي األمر

 

 اللجنة قرار 4.3.6

 :يلي مما أكثر أو بواحد القيام الهيئة ستقرر صلة، ذات الهيئة تعتبرها التي الوقائع جميع في الواجب النحو على النظر بعد

 

 جزئيا   أو كليا   األمر صرف •

 جزئيا   أو كليا   األمر تأييد •

 المسألة هذه لحل اتخاذه الواجب المناسب اإلجراء بشأن قرار اتخاذ •

 .االقتضاء عند األكاديمية، إجراءات أو أنظمة على تغييرات بإجراء التوصية •

 

 

 ( كتابيا   االقتضاء عند) المشتكى به والشخص ،والشاكي العام، المدير أخطار اللجنة رئيس يضمن: الزمني النطاق 4.3.7

 .االستماع جلسة من دراسية أيام 10 غضون في اللجنة وتوصيات بنتائج

 

 .الرسمية الشكاوى عملية نهاية يمثل هذا
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 السرية  . 5
 المعلومات بعض مشاركة يتعين قد أنه الشكوى أطراف جميع يدرك أن يجب. بحذر والمراسالت المحادثات مع التعامل سيتم

 .الشكوى اتإجراءما يتعلق بفي المشاركين اآلخرين مع

 

 المصدر مجهولة شكاوى  . 6
 خطورة كانت إذا ما العام المدير سيقرر. إلثباتها مستعدا   ما شخص هناك يكن لم ما المصدر مجهولة الشكاوى تجاهل سيتم

 .تحقيق إجراء تستدعي المصدر مجهولة الشكوى

 

 كيدية شكاوى  . 7
- نادرة حاالت هناك تكون قد أنه به المسلم فمن األكاديمية، تجاه استياء أي من الوثيقة هذه تقلل أن المأمول من أنه حين في

 معها التعامل تم قضية فتح إعادة الشاكي حاول إذا. راض   غير الشاكي فيها يظل – اإلجراءات مراحل جميع اتباع من الرغم

 هذه وأن بالفعل معه التعامل تم قد األمر بأن إلبالغهم بهم باالتصال العام المدير فسيقوم الشكاوى، إجراء بموجب بالفعل

 المراسالت من المزيد تلقي حالة في. مغلقة المسألة وتعتبر استنفدت قد الشكاوى إجراءات أن أو استنفدت قد السياسة من المرحلة

 .المراسالت تلك على بالرد ملزمة لمدرسةا تكون ولن ا  كيدي أمرا   هذا يُعتبر قد األمر، نفس حول

 

 التسجيل ثيق والتو  . 8
الثانية  المرحلتين في. الشكوى مع يتعاملون الذين ومساعدوا المدير نواب قبل من األولى المرحلة شكاوى جميع تسجيل سيتم

 تم إذا عما النظر بغض مركزي ملف في ويخزنها قياسي نموذج في والنتيجة الشكوى سجل الشكاوى منسق سيتلقى والثالثة،

 والشخص للشكوى العامة والطبيعة ولي األمر واسم التاريخ ويقدم للشكوى األولى المراحل من للتسجيل هذا. ال أم الشكوى تأييد

 .حلها تم مرحلة أي وفي الشكوى في المحرز التقدم سيسجل أنه كما. إليه الشكوى تقديم تم الذي

 

 مثل ،الطفل حمايةب أمر يتعلق وجود حالة في. سنوات 7 عن تقل ال لمدة بها االحتفاظ ويتم سرية السجالت جميع ستبقى

 األطفال على الجنسي االعتداء في المستقل التحقيق مدة طوال بها االحتفاظ سيتم المعاملة، سوء بادعاءات المتعلقة السجالت

 .أطول كان إذا االدعاء تاريخ من سنوات 10 لمدة أو العادي التقاعد سن إلى المتهم يصل حتى األقل وعلى

 

. المعلومات هذه مع األكاديمية اتخذتها الحقة إجراءات أي وسجل الصلة ذات المكتوبة النتائج جميع من نسخ تخزين أيضا   سيتم

 تفتيشا   تجري هيئة أو الخارجية وزير تم طلب الحصول عليها من قبل إذا إال سري بشكل السجالت بجميع االحتفاظ سيتم

 تفتيش سلطة وأي العام والمدير األمناء لمجلسمتوفرة  السجالت تكون كما.  2008 قانون من 109 أو 108 القسم بموجب

 .صلة ذات أخرى

 

 (EYFS)التزامات مرحلة السنوات المبكرة   . 9
 التالية؛ التنظيمية المتطلبات تلبية علينا يجب أنه ندرك فإننا ،لوجود مرحلة السنوات المبكرة كجزء من برنامجنا التعليمي نظرا  

 .األقل على سنوات 7 لمدة الشكاوى بسجل االحتفاظ يتم. أ

 إذا شكوى تقديم بإمكانية )مفتشية المدارس المستقلة( والتوضيح لهم ISI بـ االتصال بتفاصيل األمور أولياء تزويد يتم. ب

 .ذلك في رغبوا

 .الشكوى تلقي من يوما   28 غضون في التحقيق بنتيجة المشتكين إخطار. ج

 تم الذي واإلجراء محددة، فترة أي خالل المقدمة الشكاوى لجميع مكتوب بسجل الطلب، عند ،ISI تزويدعلى القسم  يجب. د

 .شكوى لكل نتيجة اتخاذه

 

 

 لمرحلة السنوات المبكرة القانوني اإلطار متطلبات حول الشكاوى  .10
 الشكاوى إجراءات من الثانية للمرحلة وفقا   مرحلة السنوات المبكرة متطلبات استيفاء حول المكتوبة الشكاوى في التحقيق سيتم

 راض   لم يكن إذا للشاكي متاحة أعاله الثالثة المرحلة ستكون. تقويميا   يوما   28 غضون في التحقيق بنتيجة إبالغ الشاكي وسيتم

 محددة، فترة أي خالل المقدمة الشكاوى لجميع مكتوب بسجل الطلب، عند ISI األكاديمية ستزود. الثانية المرحلة نتيجة عن

 .الشكوى تأييد تم إذا ما حول تفاصيل ستتضمن والتي شكوى، كل نتيجة باعتباره اتخاذه تم الذي واإلجراء ونتائجها
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 تفاصيل باستخدام ISI إلى شكوى تقديم يمكنك ،المبكرةمرحلة السنوات  متطلبات تستوفي ال األكاديمية أن تعتقد كنت إذا

 :أدناه االتصال

 

ISI )مفتشية المدارس المستقلة( 

CAP House, 9-12 Long Lane, London EC1A 9HA  

  6000100 0207: الهاتف

  concerns@isi.net: اإللكتروني البريد

 www.isi.net   :الموقع اإللكتروني

 

OFSTED 

Piccadilly Gate, Store Street 

Manchester M1 2WD 

enquiries@ofsted.gov.uk :البريد اإللكتروني  

www.ofsted.gov.uk :الموقع اإللكتروني 

 

 

 الواردة الشكاوى . 11
 3  = 2022 – 2021 الدراسي العام خالل الواردة الرسمية الشكاوى من الثالثة أو الثانية المرحلة
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 شكوىتقديم نموذج  - أكاديمية الملك فهد                                           : ولاأل ملحقال

 

 .تقديم شكوى بكيفية يرجى الرجوع إلى سياسة الشكاوى للحصول على معلومات تتعلق

   complaints@thekfa.org.ukالبريد اإللكتروني التالي:  إلى وإرسالهالنموذج  يرجى إكمال

 من هذا النموذج من مكتب المدرسةيمكنك الحصول على نسخة 

 

 فقط الثالثةشكاوى المرحلة 

 اسمك الكامل:

 

 

صلتك بالمدرسة )مثال  ولي 

 أمر(:

 

 

 اسم التلميذ:

 

 

 العنوان:

 

 

 

 

 الرمز البريدي: 

 رقم الجوال:  رقم هاتف المنزل:

 

 عنوان البريد اإللكتروني:

 

 

. األمر في الكامل بالتحقيق للسماح ذلك إلى وما الشهود وأسماء التواريخ ذلك في بما شكواك، عن موجزة معلومات تقديم يرجى

 .ذلك في ترغب كنت إذا إضافية معلومات إرفاق أو منفصلة ورقة على المتابعة يمكنك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟(الرد كان وماذا تحدثت لمن) شكواك؟ل إيجاد حل لمحاولة اتخذته الذي وجد، إن اإلجراء، ما

 

 

 

 

 

 

 التاريخ:التوقيع:                                                                                                                     

 

 بريدإلى ال هإرسال أو األكاديمية في بورجو كوج السيدة العام، للمدير إلى المساعد الشخصي المستكمل النموذج إعادة يرجى

 complaints@thekfa.org.uk: التالي لكترونياإل
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 الشكاوى توثيق نموذج - لندن فهد، الملك أكاديمية                                                        : الثاني ملحقال

 

 تاريخ تلقي الشكوى

 
 

 الموظف الذي تم تقديم الشكوى له

 
 

 اسم وصف الطفل / األطفال المعنيين

 
 

 غيرهأكاديمي / رعوي / إداري /  طبيعة الشكوى

 

  تفاصيل الشكوى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أُرفِقت األدلة الداعمة 

 

 نعم / ال

 حل الشكوى

 

 

 التاريخ

 
 القرار / الحلفي أي مرحلة وِجد 

 رسميا   –المرحلة الثانية  

 

 لجنة  –المرحلة الثالثة  

 

 التاريخ التوقيع

 

 الشكاوى منسق قبل من يُستكمل
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 الملحق الثالث: 

 والمسؤوليات دواراأل

 

 الشاكي

 :إذا لشكواه فعالية أكثر استجابة الشاكي سيتلقى

 .ممكن وقت أقرب في كاملة شكواه شرح •

 .للشكوى حل إيجاد في األكاديمية مع التعاون •

 .الشكوى تفاصيل على االتفاق في أو اجتماعات أو معلومات على الحصول طلبات على الفور على الرد •

 .الحاجة حسب المساعدة طلب •

 .باحترام بالشكوى المعنيين جميع معاملة •

 .السرية واحترام االجتماعي التواصل وسائل على شكواهم تفاصيل نشر عن االمتناع •

 

 محققال

 :خالل من بالشكوى الصلة ذات الحقائق إثبات في المحقق دور يتمثل

 :خالل من لها وعادلة وشفافة ومنفتحة شاملة دراسة تقديم •

o ومن تشملهم الشكوى  حدث ما إلثبات الشاكي مع وشاملة حساسة مقابالت إجراء 

o بالشكوى الصلة ذوي اآلخرين واألشخاص الموظفين مع مقابالت إجراء 

o الصلة ذات األخرى والمعلومات السجالت في النظر 

o المعلومات تحليل 

 اقتراح لتوضيح االقتضاء حسب الثالثة المرحلة الشكاوى منسق أو الثانية المرحلة المعنيين المدرسة ورؤساء بالشاكي االتصال •

 .الصحيح نصابها في األمور يجعل أن شأنه لإلجراء الذي من الشاكي

 

 :المحقق على يجب

 .االستجواب عند صرارباإل المحقق وأن يتحلى متفتح بذهن المقابالت إجراء •

 .تسجيل محضر الجلسةو االجتماع مالحظات يدون إيجاد شخص مستقل أو المقابالت بمالحظات ظاحتفالا •

 .استئناف حصول في حال آمن بشكل التحقيق أثناء إنتاجها يتم أوراق بأية االحتفاظ ضمان •

 .لالستجابة الزمنية الجداول االعتبار في ضعو •

 

 .المشاكل لحل العمل بمسارات ويوصي الحلول ويحدد الحقائق يوضح للشكوى يستجيبون الذين للموظفين شامل تقرير إعداد •

 

 الشكاوي منسق

 :الشكاوى منسق على يجب

 .اإلجراء من الثالثة المرحلة في المستجدات للشاكيتقديم أخر  من التأكد •

 إجراءات سير حسن لضمان( مناسبا   ذلك كان إذا) األمناء ومجلس العام والمدير المعنيين المدارس ومديرو بالموظفين االتصال •

 .الشكوى

 .إضافي دعم على والحصول الثالث الطرف معلومات بمشاركة المتعلقة بالمشكالت دراية على أن يكون •

 .شابا   أو طفال   الشاكي يكون عندما أومترجم  إلى الشاكي يحتاج قد  

 التوثيق •

 

 


