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  اجراء التظلم: الحرمان من الخدمة وجودة الخدمات

 

 إذا كنت تعتقد أنك قد حرمت بشكل غير مالئم من المساعدة القانونية، او
 إذا كنت غير راض عن طريقة او جودة المساعدة 

 يحق لك تقديم شكوى وفقا إلجراء شكوى العميل الخاص بنا
  اجراء التظلم

  الخطوة االولى

 يجب عليك تقديم شكواك، كتابيا، الى رئيس االستراتيجية القانونية. 
 اسم رئيس االستراتيجية القانونية موجود في نهاية هذا االشعار.

 الخطوة الثانية

إذا لم تتمكن انت ورئيس االستراتيجية القانونية من حل الشكوى، فان خطوتك التالية هي تقديم استئناف، كتابي، الى المدير  

 تنفيذي.ال
 اسم المدير التنفيذي في نهاية هذا االشعار. سينظر المدير التنفيذي في شكواك، او سيعين شخصا للقيام بذلك.

 الخطوة الثالثة

إذا كنت غير قادر على حل الشكوى مع رئيس االستراتيجية القانونية والمدير التنفيذي، فان خطوتك التالية هي تقديم استئناف، 

مجلس ادارة المساعدة القانونية في نيبراسكا. يقوم الرئيس بعد ذلك بإحالة شكواك الى لجنة التظلمات التابعة كتابي، الى رئيس 

 لمجلس االدارة.

اسم الرئيس موجود في نهاية هذا االشعار. قد يتم التنازل عن امتياز المحامي/العميل كنتيجة لهذه العملية الن التحقيق في جودة 

 مزايا القضايا .التمثيل قد يذهب الى 

قد يرافقك او يمثلك شخص اخر من اختيارك في اي مستوى من اجراءات التظلم. اذا كنت بصحبة شخص اخر فسوف تتنازل 

عن الثقة بين المحامي و الموكل لجميع المعلومات التي تمت مشاركتها في نطاق اجراءات التظلم. إذا احتجت لمساعدة في 

 مدير التنفيذي او رئيس االستراتيجية القانونية من مساعدتك.اجراءات التظلم، فقد يتمكن ال

 

 رئيس االستراتيجية القانونية                                                                  :  المدير التنفيذي

 يفر غوغان، رئيسة االستراتيجية القانونيةجينلوريل هيل ديل، المدير التنفيذي                                                     

 Street, Ste.200 th209 S.19Street, Ste.200                                                                    th.19S 209 

Omaha, NE 68102                                                                     Omaha, NE 6812    
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 المساعدة القانونية لوالية نيبراسكا

 استمارة التظلم

 .من فضلك اختر الخانة المناسبة لحالتك

 سبب التظلم :

 )  ( :الحرمان من الخدمة

 (  ) :جودة الخدمة

االسم: 

____________________________________________________________

__ 
تاريخ التقديم 

 للخدمة:___________________________________________________
العنوان:_______________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________ 
 رقم الهاتف: ________________________________________________

أفضل وقت للتواصل معك: 

_________________________________________________ 
 وصف الخدمة المرغوب فيها:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________:شكواك

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________ 
 اذكر طلبك الحالي:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________ ___________

 )ارفق المزيد من االوراق ان كنت بحاجة لذلك(
 ____________________ التاريخ   ____________________   التوقيع     


