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 مجتمعيالميثاق ال

 مجتمعي الميثاق ال

نحن ندرك أن المجتمعات متنوعة. سنعمل معكم لتقديم الخدمات التي 
والشاملة والمستدامة والبيئات  فيها تدعم المجتمعات المالئمة للعيش

 الطبيعية المزدهرة.

 الوفاء بوعدنا

 بقدر ماوهو جيد فقط  -الميثاق المجتمعي هو بداية عملنا، وليس النهاية 
دائرة البيئة واألراضي والمياه  تنفيذه على أرض الواقع. سوف تعمل يتم  

لجعل هذا العمل على المستوى العملي  ممعك( DELWP) والتخطيط
 في جميع أنحاء فيكتوريا.

 عندما يعمل الميثاق:

 من عملية صنع القرار ا  جزء من وأنكيبأنكم مشمولتشعرون  •

 نا بأننا قد تواصلنا بصراحة وأمانةوسوف تخبر •

 ةلمساعدايمكننا  كيف، والخاصة بكملمحلية اوحول جهة االتصال ، بهم نقو على علم بما وننتكوف سو •

  كموطموحات كمنا عن قضاياومعنا وتخبر نيون صريحسوف تكون •

 مبنا للقيام بوظائفنا والعمل معك ونتثق •

 مناه وما الذي يمكن أن تتوقع

 ، بما يلي:مع الجمهور ناتفاعلفي جميع جوانب عملنا وسنقوم 

 ينمتاحسنكون 

 القائم على المكان يتركيز المجتمعال

ي ف متواجدين بوضوح سنكون، وفيه ونلعبتو تعملونوفي المكان الذي تعيشون  متحدث معكال
 المجتمعات المحلية

 إمكانية الوصول

 ومتاحة بطرق مختلفةواضحة تأكد من سهولة االتصال بنا وأن تكون معلوماتنا ال

 المرونة

 حتياجات المحليةلإل ف نهجنا وفقا  يكيت، ومعنافي العمل بها  ونالطريقة التي ترغب ماترإح

  التحدث واإلستماع

 الاالستماع والتفاهم الفع  

 وفهمها واحترام اآلراء المختلفة مواحتياجاتك مإلى وجهات نظرك اإلستماع



 مجتمعيالميثاق ال
 الصدق والشفافية

نية الزم ناد به، وجداولهعتال يمكننا أن نالذي  يمكننا وما الذي أولوياتنا، وما الذي يدفعنا لتحديدبشأن ما  الصدق
 وأسباب اتخاذ القرارات

 الوضوح والهدف

 حقيقية للتأثير وإحداث فرق ا  فرص متأكد من أننا نقدم لكالولماذا وكيف نشارك،  بشأن الوضوح

  إتخاذ اإلجراءات

 في الوقت المناسب واستباقي

 حظاتوالمال لقضايابسرعة ل اإلستجابة، وبالنسبة لنا إلى المجتمع في أقرب وقت ممكن التحدث

 إلتساقا

 نتناول بها القراراتتأكد من كوننا متسقين في الطريقة التي ال

 

 حلقةالإغالق 

 عندما يحدث ذلك ولماذا مإعالم المجتمعات حول نتائج المشاريع، وإذا تغيرت خططنا سنعلمك

 مالحظاتكم

نعرف ما إذا كنا نفي بوعدنا. إنها تساعدنا على فهم  حتى، آدائناحول  منحن نرغب في الحصول على مالحظاتك
 بشكل أفضل. موتلبية احتياجاتك متجربتك

 .رأيكم بآدائنا عن بنا إلخبارنا وااتصل

لحصول على ( لTISوالفورية )الكتابية بحاجة إلى مساعدة، يرجى االتصال بخدمة الترجمة  مإذا كنت
 .لمساعدة في الترجمةا

بزيارة وموا )داخل أستراليا( أو ق 450 131على الرقم  TIS Nationalبـ  وااتصل
www.tisnational.gov.au 

https://www2.delwp.vic.gov.au/our-department/contact-us

