سياسة املساعدة والدعم الفني

سياسة املساعدة والدعم الفني
مقدمة
يلتزم مركز التدريب العدلي باملعالجة والرد على جميع الشكاوى واملقترحات الواردة عن طريق قنوات التواصل
اإللكترونية .وتسعى وحدة العناية باملستفيدين إلى االرتقاء بخدمة املستفيدين واإلجابة على استفساراتهم ومتابعة
طلباتهم حتى االنتهاء منها في أسرع وقت ممكن وبأفضل جودة .وتوضح هذه الوثيقة سياسات الرد على املستفيدين
بمختلف قنوات التواصل باملركز واملدة الزمنية لخدمة املستفيد.

ً
أوال :قيم مركزالتدريب العدلي في املساعدة والدعم الفني
• املستفيدين شركاء نجاح وعنصررئيس لتطويرما نقدمه.
• الحفاظ على مستوى عالي من الجودة في الخدمات التي نقدمها.
• توفيرممثلي الخدمة عند الحاجة إليهم وتوفيرالبديل إن تطلب األمر.
• الحرص على أن تكون تجربة العميل مدعاة لزيادة رضاه عن الوحدة بشكل خاص واملركزبشكل عام.
• االلتزام باملعلومات املقدمة للمستفيدين.
• توفيرالدعم املطلوب للمستفيدين من خالل عدد من القنوات املختلفة لتلبية جميع املتطلبات.

ً
ثانيا :قنوات تقديم الدعم وسياساتها:

أ-االتصال الهاتفي( :رقم االتصال املوحد )1950
▪ سياسة الرد على االتصاالت الهاتفية:
• سرعة الرد والوضوح والحماس لتلبية احتياجات املستفيد.
• الترحيب بجميع االستفسارات الواردة من املستفيد والتجاوب معها بأفضل وجه.
• استقبال الشكاوى باحتر افية وضبط األعصاب دون االنفعال على املستفيدين.
ً
• الصدق بشأن ما يمكن فعله للمستفيد ،إن لم يتوفرالرد املناسب حاال فيتم سؤاله عما إن كان يمكن االتصال
ً
به الحقا لإلجابة.

ً
• تجنب العبارات السلبية ومصطلحات النفي مثل (ال ،أبدا ،ال يمكن ،مستحيل).
• عدم إطالة وقت االنتظار على الهاتف ،وتوفير خيارمعاودة االتصال باملستفيد لإلفادة حال توفرها لدى ممثل
الخدمة.
• شكراملستفيد على تواصله وثقته.

ب -البريد االلكتروني (:)jtc-b-care@moj.gov.sa
▪ سياسة الرد على البريد االلكتروني:
• ابتداء الرد بالتحية.
• اإلجابة على جميع الرسائل الواردة بال استثناء.
• عدم تأخرالرد ألكثرمن ثالثة أيام عمل كحد أقص ى.
• تقديم اإلفادة بشكل مختصروصياغة واضحة ومحددة.
• توجيه البريد لإلدارة املعنية في حال عدم توفراإلفادة املناسبة و إبالغ املستفيد بالرد حال توفره.
• مراعاة وضوح الخط من حيث اللون والحجم وسهولة قراءته.
• شكراملستفيد على تواصله وثقته.

ج -التذاكر االلكترونية (:)https://tms.jtc.gov.sa/tickets
▪ سياسة الرد على التذاكرااللكترونية:
• حل التذاكر خالل يوم عمل بحد أقص ى.
• تقديم اإلفادة املناسبة بشكل واضح ومختصر.
ً
• التواصل مع املستفيد شخصيا في حال عدم وضوح االستفسارإلغالق التذكرة بعد اإلفادة.

د -خدمة التشات بوت على املنصة التدريبية الخاصة بمركز التدريب العدلي( ،متوفرة على الصفحة
الرئيسية للموقع \ )https://jtc.gov.sa
▪ سياسة الرد على التشات بوت:
ً
• يتم الرد على املستفيد فوريا وبشكل آلي.

ً
ّ
تتضمن اإلجابة املدخلة مسبقا على املنصة إجابة محددة بشكل واضح ومختصر.
•
• يتم تحديث اإلجابات بشكل دوري.

ه -الدعم الفني عن بعد (خدمة االتصال املرئي)
▪ سياسة الرد من خالل خدمة االتصال املرئي وهي عبارة عن ورشة عمل مباشرة مع املختصين عبرتطبيق الزوم
:Zoom
• يتم استالم رابط جلسة الدعم الفني عبرالبريد االلكتروني لكل مستفيد مع إشعار بالتسجيل في الدورة وبقرب
انعقاد الجلسة التدريبية.
• عند طلب الخدمة من قبل املستفيد يقوم أحد ممثلي الدعم الفني باالستجابة للطلب والعمل على حل املشكلة
التي تواجه املستفيد.
• الخدمة متاحة طوال مدة انعقاد الجلسة التدريبية.
• يمكن للمستفيد طلب الخدمة أكثرمن مرة في حال واجهته أكثرمن مشكلة أثناء الدورة.

