
 
 

 اداره خدمات توسعه
 مانکاريا فروشنده/پي یت گزارش دهنده تخلفات مرکز منطقه ايم شکايفرايند تسل

 ت و اطالعات تماسيم شکايند تسليفرا
 
 
 
 

 مانکاريا فروشنده/پي یت گزارش دهنده تخلفات مرکز منطقه ايف شکايتعر
ک یتت نادرستتت  یت هتتایتت ز گتتزارش عفلا ارت استتت امانکار عبیا فروشنده/پی یت گزارش دهنده تخلفات مرکز منطقه ایشکا

 مانکار«.یا فروشنده/پی یمرکز منطقه ا
 

، کارمنتتدان، ی« آن دستتته از ااتتدامات مرکتتز منطقتته ایک مرکتتز منطقتته ایتت نادرستتت  یت هتتایتت منظتتور از عفلا  •
ا فدرال ی یا تین ایت که خالف اوانمربوطه اس یت هایفلا  یره آن مرکز در اجرایئت مدیه یا اعضایان، یمتصد

 یباشد؛ موجتتب ستتوت استتتفاده از امتتوال دو تتت  یا تخلفات ما یباشد؛ موجب نقض مفاد ارارداد گردد؛ متضمن تقلب 
 آشکار باشد.  یا ناکارآمدی یتیکفا یت، بیریا توأم با سوت مدیگردد؛ 

 

رمنتتدان، ر، کامانکایاز ااتتدامات فروشتتنده/پمانکار« آن دستتته یک فروشتتنده/پیتت نادرستتت  یت هتتایتت منظور از عفلا  •
استتت  DDSمانکار در ارائه خدمات تأمین بودجتته شتتده از م تتل یره آن فروشنده/پیئت مدیه یا اعضایان، یمتصد

باشتتد؛  یا تخلفتتات متتا یتت ا فدرال باشد؛ موجب نقتتض مفتتاد اتترارداد گتتردد؛ متضتتمن تقلتتب ی یا تین ایکه خالف اوان
 آشکار باشد.  یا ناکارآمدی یتیکفا یت، بیریت مدا توأم با سویگردد؛  یدو ت موجب سوت استفاده از اموال

 
مانکاران، یفروشتتندگان/پ ید نظر را برایت و تجدیم شکایتسل یندهایمتنوع از فرا ی( مجموعه اDDSاداره خدمات توسله)
ط بتته  قتتور مصتترف کننتتدگان؛ ات مربتتوینهتتا شتتامل شتتکایا ن و مصرف کنندگان فراهم ستتاخته استتت.ینهادها، مراکز، وا د

 ی؛ درخواستتت هتتایگریانجیتت کنفتترانم م ی، و درخواستتت هتتایفات اتتانونیتشر یدرخواست ها زود هنگام،ات شروع یشکا
 ینفهرستتتتتتتتت کامتتتتتتتتل آنهتتتتتتتتا، بتتتتتتتته نشتتتتتتتتا ع نتتتتتتتتترمن« ) عادالنتتتتتتتته موضتتتتتتتتوع اتتتتتتتتانون یدگیرستتتتتتتت 

http://www.dds.ca.gov/Complaints/Home.cfm د یتت و تجد تیشتتکا ینتتدهاین فرایتت ک از ایهر د(.یمراجله کن
ات گتتزارش ینتتد فقتتط بتته شتتکاین دستتتورا لمل فرایتت ا  ل و فصل اختالفات دارنتتد. یجداگانه و مشخص برا ییه هاینظر رو

 مانکار مشروح در باال مربوط است.یفروشنده/پا ی یدهنده تخلفات مرکز منطقه ا
 

 یحفظ اسرار شاک
ا گزارش دهنتتده تخلفتتات، ی یت تا  سب درخواست شاک( تمام تالش خود را به کار خواهد گرفDDSاداره خدمات توسله )

اتتادر  DDSکتته ار نتتادر، یبستت  یبه هر  ال، در موارد ت را کامالً م رمانه نگه دارد.یو شکا یه اسرار مربوط به شاکیکل
مصتترف  یمنتت ین ستتالمت و ایختتود )از جملتته تضتتم یت هتتایل مستتئو یتت ا گزارش دهنده تخلفات را به د ی یست اسرار شاکین

خواهتتد کتترد ابتتل از ارائتته هرگونتته  ین اداره سلیاز مفاد ارارداد( م رمانه نگه دارد، ا یمرکز منطقه ا یروین و پکنندگا
از مبتترم بتته یا گزارش دهنده تخلفات را از نی یگزارش دهنده تخلفات گردد، شاکا ی یت شاکیهو یکه موجب افشا یاطالعات

قتتات یدست اندر کتتار ت ق یانتظام ینهادها یبرا یت شاکین است هوبه عالوه، ممک  از اطالعات مطلع سازد. یبرخ یافشا
 هم افشات گردد. ییجنا
 

 تيم شکايند تسليدرباره فرا
ختتود  یاثبتتات ادعتتا ید برایتوان یم که میاز دارین یه شواهدیز کلینادرست و ن یت هایق و شفاف از فلا یدا یما به گزارش

 د.یارائه ده
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ا یتت  یا استتناد( کتته بتته وضتتوح ملتترف شتتخص متتتهم بتته تخلتتف، و مرکتتز منطقتته ایتت ننتتد شتتهود )ما یر اطالعاتیا سایاگر نام 
در  م.یقتتات نداشتتته باشتت یانجتتام ت ق یبتترا یافد، ممکن استتت اطالعتتات کتت یمانکار م ل کار او است، را ارائه ندهیفروشنده/پ

 شوند.  یرگردانده نمرا اسناد به شما بید نه اصلشان را، زیم کنیصورت ارائه اسناد، رونوشت آنها را تسل
 

م بتتا شتتما تمتتام ینباشد و ما نتوان یم کرد، اگر اطالعات ارائه شده کافینام هم تسل یتوان شكایات را به صورت ب یگرچه م
 م.یکن یدگیشما رس یت و اتهامات مورد ادعایم به شکایممکن است نتوانم، یریبگ 
 

 ات گزارش دهنده تخلفات:  يم شکاينحوه تسل
 م کرد:یر تسلیر زیق تمام با دوایتوان از طر یات را میشکا

 

 یات اجتماعیره عملیدا •
 

 (916) 651-6309 
 فکم 654-3641 (916) 
 
 1215 O Street, MS 8-20 
 Sacramento, CA 95814 

 


