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 ما ھو االعتماد؟
اعتماد  ھیئة( كارفتضع لخدمات التي یقّدمھا.  الجودة في ا معاییرللخدمات ا مقّدمٍ استیفاء  التحقق من آلیةاالعتماد ھو 

تلك كارف . وتستخدم ماتخدال أفضل ھذه المعاییر بھدف إرشاد مقّدمي الخدمات في توفیر) مرافق إعادة التأھیل
 .كیف یمكن تطویرھا لألشخاص و ھخدماتفي مقّدم الخدمات  أداء جودةالمعاییر لتقییم 

 

 ؟ المسح االستقصائي لكارف ما ھو
"مّساحین"، لزیارة  المسح االستقصائي ویسمونإیفاد فریق إلى ھیئة كارف  الخدمات مقّدماالعتماد، یدعو كخطوة نحو 

 وبناًء علىیتشاور المّساحون مع الموظفین ویقابلون األشخاص الذین یتلّقون الخدمات. موقعھ وتقییم جودة خدماتھ. 
لمدة سنة أو ثالث سنوات. في بعض الحاالت، قد یتوجب  ھیئة كارفینال مقدم الخدمات اعتماد ، قد المسحنتیجة ھذا 

 على مقّدم الخدمات تحسین خدماتھ قبل الحصول على االعتماد.
 

اعتماد مرافق  ھیئةبمسمى " 1966. اُسست عام االنسانیةتمنح صفة االعتماد إلى مقّدمي الخدمات غیر ربحیة عالمیة  ھیئة) ھي CARF( "كارف"* 
 بـ "كارف".  الھیئة وتُعرف  إعادة التأھیل

 

 ؟عمل إذا كان لدیك شكوىذا تما
أفضل النتائج تقدیم مقّدم الخدمات أنھ یرّكز على تحسین الجودة، یبرھن ، یجب أن كارفقبل الحصول على االعتماد من 

 رضا الزبائن.تحقیق  الممكنة من خدماتھ، و
، فإن أفضل مقّدمي الخدمات یتلقّون الشكاوى من وقت آلخر. فإذا كان لدیك شكوى حول الخدمات التي على العموم و

 :تتلقاھا، ھناك عدة إجراءات یمكنك اتخاذھا
یتعھد مقّدم  واستعلم عن الشخص الذي یمكنھ مساعدتك على إیجاد حل.تحفظاتك م مع أحد الموظفین بشأن أوالً، تكلّ 

 حول خدماتھ. یتم إثارتھاالخدمات بالعمل جاھداً إلیجاد حلوٍل للمسائل التي 
. مقّدم الخدمات المعتمد آلیة التظلمثانیاً، وفي حل عدم التمكن من إیجاد حٍل سریع، اطلب من أحد الموظفین معلومات عن 

 .ي و التحفظاتلزبائن والموظفین من رفع الشكاول آلیة التظلمملزم بإتاحة  كارفمن قبل 
الجھة المعنیة ، یمكنك التوجھ إلى تحفظاتك و مشاكلك لم تحل عن طریق آلیة التظلم أخیراً، وفي حال شعرَت بأن 

إصدار ترخیص العمل بھا الحكومیة المنوطة یمكنك التواصل مع الجھة . كما فیھا تقیم التيفي  الحمایة والمناصرةب
 لمقّدم الخدمات.

 

 . من قبل مزود الخدمة المعتمد ممارساتالأو  ، األعمال ، الموظفین ،الممتلكاتدارة اإلتجاه   "كارف"* ال یوجد أي ارتباط أو مسؤولیة لـ




