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 الخدمة االجتماعية

 :شروط قبول طلب الخدمة الصحية 

 النظامية سارية المفعول للمريض. أصل الهوية 

 .تقرير طبي ال تزيد مدته عن ثالثة أشهر 

 .عقد اإليجار أو ورقة تعريف من العمدة 

 .شهادة تعريف بالراتب أو ورقة تعريف من الكفيل 

 صورة من كرت التأمين الطبي 

  لزوج وعقد الزواج.يطلب إرفا  هوية ا ُوالوالدة،في حالة الحمل 

  الضوابط.شروط والاالجتماعية إذا توفرت فيها  التنميةتقبل الحاالت المحولة رسميا من اإلمارة أو 

   :يقبل الطفل حتى عمر سنتين إذا لم يكن مضافا بشرطين 

 تقديم شهادة إبالغ والدة أو شهادة الميالد 

 المفعولإقامة أحد الوالدين سارية  

 على من يتقدم نيابة عن وويحضر معه أصل هويته  األولىمن الدرجة  سارية المفعول حسب التقرير الطبي األمأو هوية  األبحديثي الوالدة تقبل هوية  األطفال

 عن المريض من جهة رسمية.يحضر تفويضا ً وُ  األولىمن الدرجة  يضالمريض أن يكون قريبا من المر

  بدفال واألشعةوالمستلزمات والتأهيل  األدويةوفي حال كون مقدم الخدمة جهة أخرى غير الجهة المصدرة للتقرير مثل  شفاءجمعية تقرير طبي من جهة تعتمدها 

 من إحضار عرض سعر من مقدم الخدمة الفعلي

   الطبية على الطلب اإلدارةموافقة.  

  االجتماعيبة ويجتاز البحث المطلو األورا أن يتعاون المريض في إحضار 

 لقبول الطلبات: الطبيةالشروط 

 أن يكون الطبيب المعالج مؤهال متخصصا ومرخصا له بالعمل في المملكة وتخصصه مطابق لعالج المرض الموصي به في التقرير الطبي 

 أن يكون مقدم الخدمة مرخصا ومجهزا 

 أن يكون العالج الموصي به معتمدا في المملكة 

  تكلفة العالج مطابقة للعقود المعتمدةأن تكون 

  أشهر ومفصل باللغة اإلنجليزية مع ملخص باللغة العربية مطبوعا على األورا  الرسمية  ثالثةأن يحضر المريض أصل التقرير الطبي ويجب أن يكون حديثا خالل

 الخاصة بالجهة مصدرة التقرير ويحتوي على 

 
 مالحظات  البند  م

 مطابقاً للهوية اسم المريض رباعياً □   .1

 أخصائي / استشاري  اسم الطبيب والتخصص □   .2

 أخصائي / استشاري  توقيع وختم الطبيب  □   .3

 باللغة اإلنجليزية مع ملخص باللغة العربية التاريخ المرضي    □   .4

 الوصفة الطبية األدوية التي يتناولها المريض    □   .5

 لكل اجراء طبي يحتاجه المريض  ICD 10 استخدام كود األمراض الدولي     □   .6

 ختم وتوقيع واضح  ختم وتوقيع الجهة مصدرة التقرير      □   .7

 ختم وتوقيع واضح  ارفا  فاتورة / عرض سعر لإلجراء الطبي     □   .8

 

 

 الخدمة:أماكن ومواعيد تقديم 

 المواعيد البيان الوسيلة

 الرئيسي بمكة المكرمةجمعية مقر ال الرئيسيالمقر 
 مساءاً  4 –صباحاً  8

 الخميس –االحد 

 المنصة اإللكترونية
 منصة المرضى في الموقع االلكتروني للجمعية

 
 أيام 7/  44

 التواصل الهاتفي

 وسائل التواصل التالية :

 الرئيسيجمعية هاتف ال  966580004042

 هاتف إدارة شؤون المرضى  966541028890

 أيام 7/  44

 أيام info@sheffaa.org 44  /7 البريد اإللكتروني

  

mailto:info@sheffaa.org
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 الخدمة االجتماعية

 البرنامج األول 

  شفاء الطبيجمعية في مركز  تقديم الخدمةضوابط  1
 

 تعريف البرنامج: 1.1
بدعم نسبة الخصم اإلضافي للمرضى غير القادرين على دفع جمعية باليتم تقديم الخدمة من خالل المركز الطبي 

 الرسوم الرمزية على جميع الخدمات المقدمة في المركز.

 آلية المساهمة في البرنامج: 1.2

 إحالة بخصم خيري□  مدعوم جزئياً □  مجاناً □ 

 خدمات البرنامج:
 عيادة عيون عيادة أسنان عيادة كلى عيادة طب عام

 العالج الطبيعي  عيادة تغذية القدم السكري وحدة

 ضوابط البرنامج: 1.4
 وأكثر %33لجميع المرضى جميع الرسوم للكشوفات والخدمات المقدمة من المركز مدعومة بنسبة :  1.4.1

  %25نسبة :   1.4.2
 ريال. 5.333ريال إلى  3333بناء على الدخل الشهري أن يكون من  .1

 االسري ان يكون عدد افراد االسرة ثالثة اشخاص وأقل.بناء على التكوين  .2

 بناء على نوع السكن ان يكون السكن مجاني. .3

 يشمل الخصم السعوديين ممن لهم مصادر دخل اخرى كـ )الضمان االجتماعي، والجمعيات الخيرية، والتأهيل الشامل(. .4

 %53ثانيا: نسبة
 ريال.3333إلى 2333بناء على الدخل الشهري أن يكون من .1

 بناء على التكوين االسري ان يكون عدد افراد االسرة ثالثة أشخاص وأكثر. .2

 بناء على نوع وقيمة السكن. .3

 ان يكون الكفيل من ذوي الدخل المحدود. .4

 %75ثالثا: نسبة 
 ريال.2333بناء على الدخل الشهري ان يكون أقل دخلهم الشهري عن  .1

 اد االسرة كبير جدا.بناء على التكوين االسري ان يكون عدد افر .2

 يشمل الخصم على االرامل والمطلقات وااليتام. .3

 تزكية من شخصية اعتبارية تدل على االحتياج الشديد. .4

 %03رابعا: نسبة 
 المرضى العاطلين عن العمل الكبار في السن وال يملك أي مصدر دخل، وان تكون الحالة المرضية متقدمة. .1

 جمعيات اخرى أو المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.المرضى اللذين يتم تحويلهم من  .2

  %133خامسا: نسبة 

 .الحاالت المستثناة حسب البحث االجتماعي والحالة المرضية 
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 الخدمة االجتماعية

 البرنامج الثاني

 ضوابط تقديم الخدمة في مركز الكلى التخصصي

 تعريف البرنامج:

شفاء يقدم فيه مجموعة من الخدمات الصحية  جمعيةهو برنامج الغسيل الدموي في مركز الكلى التخصصي التابع ل

 .األخرىجمعية الشاملة للمرضى ويمكن لمريض الكلى االستفادة من خدمات ال

 آلية المساهمة في البرنامج:

 إحالة بخصم خيري□  مدعوم جزئياً □  مجاناً □ 

 خدمات البرنامج:
غسيل الكلى 

 الدموي
 الشريانية الوريديةالوصلة  والوجبات البرنامج الغذائي  التحاليل الطبية

مواصالت 

 المرضى
 الخدمات االجتماعية صرف االدوية المتوفرة التثقيف والتوعية الكشف الطبي

 ضوابط البرنامج:

 .يتم إدراج المريض وتحديد مدة االدراج حسب اإلمكانيات المتاحة 

 .وجود عملية الوصلة الوريدية الشريانية للغسيل الكلوي 

 ( أن يكون المريض سلبي الفايروسات B – C – HIV . ) 

  مستقرة.عدم وجود أمراض للقلب أو المخ أو أي أمراض مزمنة غير 

   عام. 18أن يكون عمر المريض فو 

  المفعول.الهوية او اإلقامة سارية 

  الحكومية.ال يوجد لدية أهلية عالج بالمستشفيات 

  الكلوي.الـتأمين الطبي ال يغطي التكاليف العالجية لجلسات الغسيل       

  الكلويال يستطيع دفع تكاليف العالج لجلسات الغسيل. 

 .عقد اإليجار أو ورقة تعريف من العمدة 

 .شهادة تعريف بالراتب أو ورقة تعريف من الكفيل السعودي 
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 الخدمة االجتماعية

 البرنامج الثالث

 ضوابط تقديم الخدمة في برنامج الرعاية الصحية المنزلية  
 تعريف البرنامج:

شفاء الخيرية الخارجية لزيارة المرضى المقعدين وطريحي الفراش إلى منازلهم عبر فريق جمعية امج هو احدى بر

جمعية طبي متكامل وألخصائي اجتماعي لدراسة حالة المريض وحصول المريض على الخدمات الصحية خارج 

 شفاء وفق أفضل الكفاءات العالية. 

 آلية المساهمة في البرنامج:

 إحالة بخصم خيري□  مدعوم جزئياً □  مجاناً □ 

 خدمات البرنامج:
 صرف األدوية المتوفرة التثقيف والتوعية قياس الضغط والسكر كشف طبي منزلي

 معالجة التقرحات السريرية الخدمات االجتماعية برنامج صرف المستلزمات الطبية المتوفر ه

 ضوابط البرنامج:

 اوال: بالنسبة للسعوديين:

  باإلضافة إلى كرت العائلة.الهوية 

 .تقرير طبي ال تزيد مدته عن ثالثة أشهر 

 .عقد االيجار 

 .ورقة تعريف من العمدة 

 .شهادة تعريف بالراتب 

 للمقيمين:ثانيا: بالنسبة 

 .الهوية أو اإلقامة سارية المفعول باإلضافة الى دفتر العائلة 

 .تقرير طبي ال تزيد مدته عن ثالثة أشهر 

 ورقة تعريف من العمدة. عقد اإليجار أو 

 .شهادة تعريف بالراتب أو ورقة تعريف من الكفيل السعودي 

 .صورة من كرت التأمين الطبي ان وجد 
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 الخدمة االجتماعية

 الرابع البرنامج 

 ضوابط تقديم الخدمة في برنامج عمليات إزالة الماء األبيض 
 

 تعريف البرنامج:
مساعدة واجراء العمليات للمواطنين والمقيمين بدعم كامل شفاء الخيرية الخارجية للتمكن من جمعية هو احدى برامج 

 المبلغ للمرضى غير القادرين على دفع الرسوم.

 آلية المساهمة في البرنامج:

 إحالة بخصم خيري□  مدعوم جزئياً □  مجاناً □ 

 خدمات البرنامج:
 اجراء عملية سحب الماء األبيض كشف بالعيادة

 التثقيف والتوعية الخدمات االجتماعية زرع عدسة

 ضوابط البرنامج:

 اوال: بالنسبة للسعوديين:

 .الهوية باإلضافة إلى كرت العائلة 

 .تقرير طبي ال تزيد مدته عن ثالثة أشهر 

 .عقد االيجار 

 .ورقة تعريف من العمدة 

 .شهادة تعريف بالراتب 

 للمقيمين:ثانيا: بالنسبة 

 دفتر العائلة. الهوية أو اإلقامة سارية المفعول باإلضافة الى 

 .تقرير طبي ال تزيد مدته عن ثالثة أشهر 

 .فاتورة المستشفى موضح بها المبلغ المطلوب 

 .عقد اإليجار أو ورقة تعريف من العمدة 

 .شهادة تعريف بالراتب أو ورقة تعريف من الكفيل 

 .صورة من كرت التأمين الطبي 
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 الخدمة االجتماعية

 الخامس البرنامج 

 دعم المرضى الفقراء ضوابط تقديم الخدمة في برنامج 
 

 تعريف البرنامج:
بدعم نسبة الخصم اإلضافي للمرضى غير القادرين على دفع الرسوم الرمزية جمعية يتم تقديم الخدمة من خالل ال

 على جميع الخدمات المقدمة في المركز.

 آلية المساهمة في البرنامج:
 إحالة بخصم خيري□  مدعوم جزئياً □  مجاناً □ 

 البرنامج:خدمات 
الخصم الخيري 

 للعيادات
 برنامج صرف المستلزمات الطبية المتوفر ه الخصم الخيري للعالج الطبيعي

صرف األدوية 

 المتوفرة
 الخصم الخيري للعمليات الخدمات االجتماعية التثقيف والتوعية

 ضوابط البرنامج:

 اوال: بالنسبة للسعوديين:

 .الهوية باإلضافة إلى كرت العائلة 

 .تقرير طبي ال تزيد مدته عن ثالثة أشهر 

 .عقد االيجار 

 .ورقة تعريف من العمدة 

 .شهادة تعريف بالراتب 

 ثانيا: بالنسبة للمقيمين :

 .الهوية أو اإلقامة سارية المفعول باإلضافة الى دفتر العائلة 

 .تقرير طبي ال تزيد مدته عن ثالثة أشهر 

 فاتورة المستشفى موضح بها المبلغ المطلوب. 

 .عقد اإليجار أو ورقة تعريف من العمدة 

 .شهادة تعريف بالراتب أو ورقة تعريف من الكفيل 

 .صورة من كرت التأمين الطبي 
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 الخدمة االجتماعية

 البرنامج السادس

     العمليات الجراحيةضوابط تقديم الخدمة في برنامج 
 

 تعريف البرنامج:
واجراء العمليات للمواطنين والمقيمين بدعم نسبة  شفاء الخيرية الخارجية للتمكن من مساعدةجمعية هو احدى برامج 

 الخصم اإلضافي للمرضى غير القادرين على دفع الرسوم.

 آلية المساهمة في البرنامج:

 إحالة بخصم خيري□  مدعوم جزئياً □  مجاناً □ 

 خدمات البرنامج:
 التحويل إلجراء العمليات  الخدمات االجتماعية التثقيف الصحي

 البرنامج:ضوابط 
 الحد األعلى  الحد االدنى النسبة المبلغ بالريال

    

    

    

    

    
 ة.وفقاً لقرار دعم بمبلغ مقطوع يتم تحديده وفقاً للحالة المرضيويتم االستثناء في الدعم لبعض الحاالت وفقاً لحالتها االجتماعية 
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 الخدمة االجتماعية

 البرنامج السابع

    الطبيةضوابط تقديم الخدمة في برنامج القافلة 
 

 تعريف البرنامج:
تمكن من الوصول الميداني الى المواطنين والمقيمين في المناطق البعيدة شفاء الخيرية الخارجية للجمعية هو احدى برامج 

 عن المدن الرئيسية بمنطقة مكة المكرمة لعالجهم وتقديم الرعاية الصحية لهم. 

 المساهمة في البرنامج:آلية 

 إحالة بخصم خيري□  مدعوم جزئياً □  مجاناً □ 

 خدمات البرنامج:
 فحص المختبر عيادة االسنان عيادة العيون عيادة الطب العام

 الخدمات االجتماعية صحيالالتثقيف  عيادة القدم السكري

 ضوابط البرنامج:

 .الهوية أو اإلقامة 

 تحويل من المركز الصحي 
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 الخدمة االجتماعية

 تصنيف المستفيدين حسب االحتياج :

 :   يتم تصنيف المستفيد وفق المعايير التالية .1

 االيضاح الفئة

 األقل دخالً واألكثر اعالة من افراد االسرة  أكثر احتياج 

متوسط 

 االحتياج
 األقل دخالً واالعالة من افراد االسرة متوسطة 

مقبول 

 االحتياج
   متوسط الدخل واالعالة من افراد االسرة متوسطة

 

 

 الدرجة البيان الحالة

 دخل الفرد

 نقطة  15 ريال 2333

 نقطة 13 ريال 3333

 نقطة 7 ريال 5333

 نقطة 5 ريال 7333

 نقطة 3 ريال 13.333

 عدد أفراد األسرة

 نقطة 3 أفراد وأقل 3

 نقطة 5 أفراد وأقل  5

 نقطة 7 أفراد وأقل 7

 نقطة 13 أفراد وأقل 13

 نقطة  15 فرد وأكثر 11

 تملك السكن
 نقطة  13 مستأجر

 نقطة  3 ملك 

 الحالة الصحية 

 13 حالة طبية عاجلة

 7 حالة طبية متوسطة 

 3 جالة طبية مستقرة

 العمر

 13 سنة فما فو  65

 7 سنة 65الى  53

 3 سنة 53الى  16

 13 سنة  16من الوالدة الى 
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 الخدمة االجتماعية

 :حقوق المستفيدين

 

 للمستفيد الحق في: 

ل بعد اجراء البحث المكتبي والميداني من قبجمعية الحصول على الرعاية المناسبة للحالة والمتوفرة في ال .1

 الفريق المتخصص. 

غبته في حالة عدم رجمعية اخرين في ال طلب تحويل الملف والمتابعة الى باحث اجتماعي /باحثة اجتماعية .2

 بمبرراته . جمعية إدارة ال  المستفيد في متابعة الخدمة مع الباحث / الباحثة الحالي بعد إقناع

بدون تمييز وان تقدم الرعاية جمعية الحصول على الخدمات والرعاية كسائر المستفيدين من خدمات ال .3

 والخدمات بكل احترام وتقدير. 

 معرفة أساب رفض تقديم أي خدمة او رعاية للمستفيد حال تم رفض تقديم الخدمة من الجمعية.  .4

لك الحق في طلب مشاركة احد افراد عائلتك في اتخاذ القرارات فيما يخص الرعاية والخدمات المقدمة  .5

 لك و في حل أي مشكلة تتعلق بها. 

 السرية والخصوصية: 

 كمستفيد لك الحق في: 

 تعامل مع الملف )الورقي / االلكتروني( وجميع المراسالت الخاصة بالحالة بسرية تامة. ان يتم ال .1

 أن تجري جميع المناقشات واالستشارات ودراسة حالتك بسرية تامة.  .2

 االحترام والكرامة: 

 كمستفيد لك الحق في: 

 بكل احترام ومراعاة .جمعية الحصول على الرعاية وخدمات ال .1

لك الحق في طلب مشاركة احد افراد عائلتك في اتخاذ القرارات فيما يخص الرعاية والخدمات المقدمة  .2

 لك و في حل أي مشكلة تتعلق بها. 

 التعريف بمقدمي الخدمة : 

 كمستفيد لك الحق في : 

 معرفة اسماء ووظائف مقدمي الخدمة والرعاية االجتماعية والذين يقدمون الخدمة لك .  .1

وتقديم الخدمة لك ووسائل   وية الباحث االجتماعي / الباحثة االجتماعية المسئولين عن رعايتكمعرفة ه .2

 االتصال بهم . 

 

 واجباتك كمستفيد : 

 يتوجب عليكم كمستفيد ما يلي : 

 تقديم كافة المستندات المطلوبة لتقديم الخدمة أو الرعاية لكم .  .1

االفصاح عن كافة المعلومات والبيانات التي تم طلبها منكم وذلك لمقدمي الخدمة أو الباحث االجتماعي  .2

في منزلكم في الوقت المناسب لكم الستكمال اجراءات تقديم الخدمة وتلمس احتياجاتكم وتعريفكم بخدمات 

 . جمعية ال

لتزام بحضورها أو االعتذار مقدما في حال التي يتم قبولها منكم واالجمعية المشاركة في برامج وأنشطة ال .3

 وجود ظرف طاريء . 

بأي تغييرات اجتماعية او اقتصادية او في مقر السكن أو وسيلة اتصال وذلك فور حدوث جمعية ابالغ ال .4

 التغيير .   ذلك

 االلتزام بتحديث بيانات األسرة سنوياً حين يتم االعالن عن موعد التحديث.  .5

 . جمعية امج التدريبية التي تقدمها الااللتزام بحضور البر .6

المحافظة على بطاقات الصراف االلكتروني وعلى االجهزة الكهربائية وأجهزة الحاسب االلي وأي اجهزة  .7

 . جمعية يتم تسليمها لكم من قبل ال
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 الخدمة االجتماعية

في  عيةجمأو المشاركة في البرامج واألنشطة التي تقيمها الجمعية االلتزام بالزي المحتشم عند مرافقة ال .8

 مقرها أو في أي مواقع اخرى . 

 .   وعدم التطاول عليهمجمعية االحترام المتبادل لموظفي وموظفات ال .0

إال بعد الرجوع جمعية عدم االنقطاع عن أي برنامج تدريبي أو منحة تعليمية يتم منحها عن طريق ال .13

 وتوضيح األسباب ليتم معالجتها . جمعية لل

 . جمعية إال بعد موافقة الجمعية أو جهة خيرية بعد قبولكم بالأخرى جمعية عدم التسجيل في أي  .11

يجب ان فجمعية أو تدريب أو توظيف يتم ترشيحكم له من قبل ال  في حالة رفض المشاركة في أي برنامج .12

ية حيث تنموجمعية للمستفيد ألن اهداف الجمعية يكون ذلك خطياً ألنه يؤثر على استمرار تقديم خدمات ال

 وتحسين مستواكم االجتماعي واالقتصادي .   فيد في االعتماد على النفسنساند المست

وبرامجها ومقدمي الخدمة فإنه يجب عليكم االفصاح عن جمعية في حالة عدم رضا المستفيد عن خدمات ال .13

االلكتروني إليصال وجهه جمعية ذلك من خالل ابالغ مقدمي الخدمة مباشرة أو التواصل الهاتفي أو موقع ال

 كم او اقتراحكم أو الشكوى ليتم اتخاذ الالزم بشأنها. نظر

ي في حالة عدم فهمكم ألجمعية يمكنكم االستفسار بسؤال مقدمي الخدمة أو الباحث/الباحثة االجتماعية بال .14

معلومة من المعلومات المذكورة في الحقو  أو الواجبات او في حال وجود اسئلة لدى المستفيد عن 

 الجمعية. 

 

 ت االستبعاد من الجمعية:حاال

 . جمعية اذا لم يحصل على درجة تقييم في استمارة البحث تؤهله ضمن المستحقين من خدمات ال .1

 زواج األرملة أو المطلقة .  .2

 . جمعية انتقال األسرة الى خارج نطا  ال .3

 في األورا  أو التزوير أو اعطاء معلومات غير صحيحة .   األسر التي تقوم بالتالعب .4

 اذا تم اكتشاف دخل إضافي للمتقدم غير الذي تم اثباته من قبل المتقدم .  .5

 اذا لم ينطبق سكن المتقدم مع ما تم ذكره خالل البحث .  .6

 في حال تأخر المستفيد عن تجديد االورا  المطلوبة لمدة شهر عند تحديث بيانات المستفيدين السنوي .  .7

 في حالة اتخاذ قرار من لجنة البحث االجتماعي بعدم االستفادة لالكتفاء الذاتي .  .8

 ال يقبل أي عقد إيجار بين المتقدم و أقاربه )أوالده ، أخوته ، أبيه (  .0

 اذا كان ممن زاد دخله عن الحد المانع .  .13

 قين . في حالة ان لألسرة منزلين في نطاقين مختلفين فيخير بيم تسجيله في أحد النطا .11

أو أمالكها بالكالم أو الفعل يتم إيقاف ملف المستفيد وإحالته للجهات جمعية في حالة التعدي على موظفي ال .12

   المختصة .

مقنع  بدون سببجمعية التدريب والتأهيل في ال  في حال رفض أي مستفيد أو أحد أفراد أسرته لمشاريع .13

 لإلدارة يتم استبعاد ملفه مباشرة

اون مع الباحث االجتماعي / الباحثة االجتماعية وعدم تسهيل مهمته في البحث وجمع في حال رفض التع .14

 المعلومات 
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 الخدمة االجتماعية

  :الحقوق والتظلم وتقديم الشكوى

 

تقديم  لحقوقه او تقصير فيمن أي أمر يراه منتقصاً جمعية أوالً : للمستفيد الحق في تقديم التظلم أو الشكوى إلدارة ال

 وتقدم خدماتها من خاللها . جمعية الخدمة أو اسلوب تعامل مقدمي الخدمة أو الجهات التي تتعامل معها ال

 

( يوماً من تاريخ حدوث الحق المطالب به وال يقبل 33ثانياً : على المستفيد تقديم التظلم او الشكوى خالل مدة ال تتجاوز )

 . جمعية مضي هذه المدة اال بعذر مشروع تقبله ادارة ال أي تظلم أو شكوى بعد

 

 ثالثاً : على المستفيد تقديم طلب التظلم او الشكوى مشتمالً على االتي : 

المعلومات الشخصية )االسم /رقم السجل المدني /رقم ملف االسرة( ووسائل االتصال )الهاتف / البريد  .1

 االلكتروني( .

 وى وبيان الوقائع بشكل متسلسل . تحديد موضوع التظلم او الشك .2

 تحديد الشخص أو الجهة المتظلم منها.  .3

 تحديد الضرر.  .4

 أسباب التظلم.  .5

 الخطوات السابقة التي قام بها المستفيد لمحاولة حل الموضوع.  .6

 تحديد الطلب المراد.  .7

 ايضاح او اضافة أي معلومات يراها المستفيد مؤثرة ولها عالقة بالشكوى أو التظلم. .8

 فا  أي وثائق تثبت صحة التظلم او الشكوى إن وجدت. إر .0
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 الخدمة االجتماعية
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