
 
 

 إدارة اخلدمات التنموية
عملية شكوى اإلبالغ عن املخالفات يف املراآز اإلقليمية أو لدى 

 املقاولني /التجار
 معلومات حول االتصال وتقدمي الشكوى

 
 
 
 

تعريف شكاوى اإلبالغ عن املخالفات يف املراآز اإلقليمية أو لدى 
 املقاولني /التجار
 املراآز اإلقليمية أو لدى شكاوى اإلبالغ عن املخالفات يف ُتعّرف

نشاط غري الئق صدر عن مرآز إقليمي أو أحد "اإلبالغ عن باملقاولني /التجار
 ".املقاولني/التجار

 
  نشاًطا يصدر عن " النشاط غري الالئق الصادر عن مرآز إقليمي"يعين

مرآز إقليمي أو موظف أو مسؤول أو عضو مبجلس إدارة مرآز إقليمي، 
 أعمال املرآز، حبيث ميثل هذا النشاط انتهاًآا فيما يتعلق بتنفيذ

ألحد تشريعات أو قوانني الوالية أو التشريعات والقوانني 
الفيدرالية؛ أو انتهاًآا لبنود عقد؛ أو احتياًلا أو ارتكاًبا 

ملخالفة مالية؛ أو سوء استخدام مللكية حكومية؛ أو يشكل سوء سلوك 
 .  أو عدم آفاءة أو عدم فعالية

 
  نشاًطا " املقاولني/النشاط غري الالئق الصادر عن أحد التجار"يعين

مقاول أو موظف أو مسؤول أو عضو مبجلس إدارة /يصدر عن تاجر
مقاول، فيما يتعلق بتقدمي اخلدمات املدعمة مالًيا إلدارة /تاجر

، حبيث ميثل هذا النشاط انتهاًآا ألحد )DDS(اخلدمات التنموية 
ة أو التشريعات والقوانني الفيدرالية؛ تشريعات أو قوانني الوالي

أو انتهاًآا لبنود العقد؛ أو احتياًلا أو ارتكاًبا ملخالفة مالية؛ 
أو سوء استخدام مللكية حكومية؛ أو يشكل سوء سلوك أو عدم آفاءة 

 .  أو عدم فعالية
 

 إجراءاتجمموعة متنوعة من ) DDS(يوجد لدى إدارة اخلدمات التنموية 
املقاولني والوآاالت واملنشآت /اس املتاحة أمام التجارالشكوى وااللتم

وتتضمن هذه العمليات الشكاوى املتعلقة حبقوق   . واآلباء واملستهلكني
املستهلك؛ وشكاوى البدء املبكر،وطلبات العمليات املستحق أداؤها، 

قانون النرتمان؛  نزيهة مبوجب وطلبات مؤمترات الوساطة؛ وطلبات جلسات
 Title(تعلقة بالقسم اخلاص حبقوق النشر يف القانون األمريكي والشكاوى امل

 انظر(؛ وشكاوى املواطنني وشكواهم )17
cfm.Home/Complaints/gov.ca.dds.www://http العمليات آٌل من هذه  ).لالطالع على قائمة 

يتعلق   .املتعلقة بالشكاوى وااللتماسات هلا إجراءات منفصلة وخمتلفة حللها
دليل العمليات هذا بشكاوى اإلبالغ عن خمالفات يف املراآز اإلقليمية أو 

 .املقاولني آما هو موضح أعاله فقط/لدى التجار
 

 السرية
على سرية آل ما بوسعها للحفاظ ) DDS(ستبذل إدارة اخلدمات التنموية 

 .مقدم شكوى اإلبالغ عن إحدى املخالفات يف حال طلب مقدم الشكوى السرية
لكن، يف احلاالت النادرة اليت ال تتمكن فيها إدارة اخلدمات التنموية من  

مبا يف ذلك (احلفاظ على السرية نتيجة ملا تتحمله من مسؤوليات قانونية 
، ستحاول )اإلقليميةاملراآز ضمان صحة املستهلكني وأمنهم واالمتثال لعقود 

http://www.dds.ca.gov/Complaints/Home.cfm


اإلدارة إبالغ مقدم الشكوى حباجتها للكشف عن معلومات معينة قبل نشر 
باإلضافة إىل ذلك، ميكن الكشف   .معلومات قد تفصح عن شخصية مقدم الشكوى

عن هوية مقدم الشكوى هليئات تنفيذ القانون املالئمة اليت جتري حتقيًقا 
 .جنائًيا

 
 الشكوىمعلومات حول تقدمي 

يتطلب األمر تقدمي بيان واضح وموجز عن النشاط غري املالئم وأي دليل لديك 
 .مزاعمكلدعم 

 
تشري بوضوح للشخص ) شهود أو وثائق(إذا مل تقدم اًمسا أو معلومات أخرى 

املقاول /صدور تصرف غري مالئم منه، واملرآز اإلقليمي أو التاجر تزعمالذي 
د ال تتوفر لدينا معلومات آافية الذي يعمل لديه هذا الشخص، فق

ينبغي تقدمي نسخ من الوثائق، وليس النسخ األصلية، ألنه   .للتحقيق يف األمر
 .لن ميكن ردهم

 
رغم أنه ميكن تقدمي الشكاوى دون اإلفصاح عن هوية اُملبِلغ، إذا مل تتوفر 

لدينا معلومات آافية ومل منتلك وسيلة لالتصال بك، فقد ال نتمكن من 
 .مزاعمقيق فيما قدمته من التح

 
 آيفية تقدمي شكوى إبالغ عن خمالفات

 :ميكن تقدمي الشكوى باالتصال بـ
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