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 IRIS Consultant Agency (ICA)بطاقة نتائج 
 األسئلة المتكررة

 
 ؟نتائجالما الغرض من بطاقة 

ي اخت�ار الالغرض من بطاقة 
بناًء ع� العوامل األ��� أهم�ة  IRIS consultant agency (ICA)نتائج هو مساعدتك �ن

ن تجاە البالنسبة لك. تمنحك بطاقة  ن الحاليني  ICAsالخاص بهم ومدى جودة  ICAنتائج معلومات عن مدى شعور المشاركني
ي تلب�ة معاي�ي الوال�ة. كما توفر بطاقة 

 المتوفرة لك لالخت�ار من بينهم.  ICAsوحقائق أخرى عن نتائج معلومات االتصال ال�ن
 

ي بطاقة 
ي المعلومات المضمنة �ن

 ؟نتائجالمن أين تأي�
ي بطاقة النتائج من مصادر مختلفة: 

ي المعلومات المضمنة �ن
 تأئ�
ن  • ن لسنة  يوضح استب�ان المشاركني  بالوال�ة  2018النتائج من استب�ان رضا المشاركني
 السنوي بالوال�ة IRISالنتائج من سجل يوضح قسم الجودة واالمتثال  •
 عن منظماتهم.  ICAsوقسم المعلومات اإلضاف�ة معلومات مقدمة من  IRISيوضح قسم سمات مستشار  •

 
؟ ن  ما هو استب�ان رضا المشاركني

ن ب ن الحاليني رسل إ� المشاركني
ُ
ن هو مجموعة سن��ة من األسئلة ت لجمع التعل�قات المتعلقة  ICAكل استب�ان رضا المشاركني

الخاصة بهم. وتجمع الوال�ة إجابات االستب�ان وتحللها ال�تشاف مدى سعادة األعضاء بف��ق رعايتهم،  ICAبتج��تهم مع 
ي إ�شاء خطة رعايتهم، ومدى جودة 

ي مساعدتهم ع� تلب�ة احت�اجاتهم.  ICAومدى مشاركتهم �ن
 �ن

 
 ؟IRISما �ي مراجعة سجل 

ي تلب�ة معاي�ي أداء محددة موضوعة من قبل الوال�ة. و�تم  ICAsهو تقي�م للوقوف ع� مدى جودة  IRISل مراجعة سج
�ن

ي تبحث للتأ�د من أن  لديها س�اسات و�جراءات  ICAإجراء المراجعة كل سنة بواسطة منظمة مراجعة جودة خارج�ة، الي�
 . ن  وعمل�ات لتقد�م خدمات عال�ة الجودة للمشاركني

 
  ر�ح�ة ور�ح�ة؟ما معىن غ�ي 

ي بطاقة 
. والمنظمة غ�ي ال��ح�ة �ي مجموعة منظمة ألغراض MCOنتائج الن�ع الذي تمثله كل ال�صف قسم ن�ع الوكالة �ن

. أما المنظمة ال��ح�ة، ف�ي  ن خالف تول�د األر�اح وال يتم توز�ــــع أي جزء من دخل المنظمة فيها ع� المدي��ن أو المسؤولني
ي  كة تعمل بغرض جين  األر�اح. ��

 
 ؟Consumer Directو Progressive Community Servicesما سبب فقدان تصن�فات النجوم لـ

ن ICAsهذە ألنها جد�دة بالنسبة لـ ICAsلم تتوفر بعض التصن�فات بعد لـ ن إ� المشاركني . ولم تتوفر �سبة االستشار�ني
ي أو� سنوات عملها. ُ�عتمد كال  ICAألن  Consumer Directلـ

 . IRISلتقد�م برنامج  ICAs�ن
 

 ؟نتائجالنتائج آخر مرة؟ كم عدد مرات تحد�ث بطاقة المى� تم تحد�ث بطاقة 
ي 

 . و�تم تحديثها �شكل سنوي. 2019تم تحد�ث بطاقة النتائج آلخر مرة �ن
 

 أهتم بها؟ ICAsنتائج معلومات أخرى عن اللماذا ال توفر بطاقة 
ي بطاقة الال تقدم بطاقة 

ي تحققت الوال�ة من صحتها. وتعتمد التصن�فات المتوفرة �ن نتائج فقط النتائج إال المعلومات الي�
ي 

و�دك بالعوامل األ��� موضوع�ة لمساعدتك �ن ن ي �مكن التحقق منها، ل�� الخاصة بك.  ICAاخت�ار ع� أحدث الب�انات الي�
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 IRIS Consultant Agency (ICA)بطاقة نتائج 
 دل�ل اإلجراءات

 
 استب�ان المشارك

 إجما�ي الرضا اإلجراء
 

 مصدر الب�انات
 

 درجة مجمعة باستخدام اإلجابات من أسئلة االستب�ان التال�ة: —*استب�ان الرضا 2018

 إل�ه؟عندما تحتاج  IRISهل �مكنك االتصال باستشاري  .1
ي تحتاجها من استشاري  .2  الخاص بك؟ IRISكم مرة حصلت ع� المساعدة الي�
حها لك استشاري  .3 ي ���  ؟IRISما مدى وض�ح األش�اء الي�
 عند االستماع إل�ك؟ IRISما مدى اهتمام استشاري  .4
ام استشاري  .5  عند معاملتك؟ IRISما مدى اح��
 ك؟االستشار�ة الخاصة ب IRISإجماًال، ما مدى حبك لوكالة  .6
ي خطة الخدمات والدعم  .7

إجماًال، ما مدى جودة الخدمات والدعم الذي تحصل عل�ه �ن
ي تلب�ة احت�اجاتك؟

 الفرد�ة الخاصة بك �ن
ي تحتاجها إلعداد خطة  IRISما مدى جودة وكالة  .8 ي تزو�دك بالمعلومات الي�

االستشار�ة �ن
 الدعم والخدمات الفرد�ة الخاصة بك؟

ي تقوم بها ما مدى جودة خطة الدعم والخدما .9 ي دعم األ�شطة الي�
ت الفرد�ة الخاصة بك �ن
ي مجتمعك، مثل ز�ارة األ�ة واألصدقاء والعمل والتط�ع؟

 �ن
ما مدى جودة دعم خطة الدعم والخدمات الفرد�ة الخاصة بك الحت�اجاتك ف�ما يتعلق  .10

ل عائ�ي لل�بار أو  ن لك أو م�ن ن ي مكان من اخت�ارك؟ قد يتضمن ذلك شقتك أو م�ن
بالع�ش �ن

ي لرعا�ة السكان؟  مجمع سكين
ن لك أو  .11 ما مدى التحكم الذي �شعر بأنك تمتل�ه ف�ما يتعلق باستقدام العمال التابعني

اف عليهم أو تأديبهم أو إنهاء خدمتهم؟   تعيينهم أو تدر�بهم أو اإل��
اء  .12 انيتك ل�� ن ما مدى التحكم الذي �شعر بأنك تمتل�ه ف�ما يتعلق بط��قة إنفاق م�ي

 �ح بها لتلب�ة احت�اجاتك؟الخدمات المسم
 

 Progressive Community Servicesلـ 2018* ال تتوفر ب�انات استب�ان الرضا لسنة 
ي  ICAs. ستتوفر الب�انات الخاصة بـICAsألنها جد�دة بالنسبة لـ Consumer Directو

هذە �ن
 إصدارات بطاقة النتائج المستقبل�ة. 

 
 

 نظام التصن�ف
 
 
 
 
 
 
 
 

 النسبة المئ��ة ل�ل أج��ة أسئلة االستب�ان الـ"مرض�ة جًدا" أو "مرض�ة للغا�ة". 
 

 التصن�ف نجوم الدرجة
 ممتاز 5 100.0% - 90.0%
 ج�د جًدا 4 89.9% - 80.0%
 ج�د 3 79.9% - 70.0%
 متوسط 2 69.9% - 60.0%
ء 1 60.0% >  �ي
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 IRISاستجابة استشاري  اإلجراء
 

 مصدر الب�انات
 

 درجة مجمعة باستخدام اإلجابات من أسئلة االستب�ان التال�ة: —*الرضااستب�ان  2018

 عندما تحتاج إل�ه؟ IRISهل �مكنك االتصال باستشاري  .1
ي تحتاجها من استشاري  .2  الخاص بك؟ IRISكم مرة حصلت ع� المساعدة الي�

 
 Progressive Community Servicesلـ 2018* ال تتوفر ب�انات استب�ان الرضا لسنة 

ي  ICAs. ستتوفر الب�انات الخاصة بـICAsألنها جد�دة بالنسبة لـ Consumer Directو
هذە �ن

 إصدارات بطاقة النتائج المستقبل�ة. 
 

 
 نظام التصن�ف

 
 
 
 
 
 
 
 

 النسبة المئ��ة ألج��ة أسئلة االستب�ان الـ"مرض�ة جًدا" أو "مرض�ة للغا�ة". 
 

 التصن�ف نجوم الدرجة
 ممتاز 5 100.0% - 90.0%
 ج�د جًدا 4 89.9% - 80.0%
 ج�د 3 79.9% - 70.0%
 متوسط 2 69.9% - 60.0%
ء 1 60.0% >  �ي
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 IRISجودة تواصل استشاري  اإلجراء
 

 مصدر الب�انات
 

 درجة مجمعة باستخدام اإلجابات من أسئلة االستب�ان التال�ة: —*استب�ان الرضا 2018

حها لك  .1 ي ���  ف��ق الرعا�ة؟ما مدى وض�ح األش�اء الي�
 ما مدى اهتمام ف��ق الرعا�ة عند االستماع إل�ك؟ .2
ام ف��ق الرعا�ة عند معاملتك؟ .3  ما مدى اح��

 
 Progressive Community Servicesلـ 2018* ال تتوفر ب�انات استب�ان الرضا لسنة 

ي  ICAs. ستتوفر الب�انات الخاصة بـICAsألنها جد�دة بالنسبة لـ Consumer Directو
 هذە �ن

 إصدارات بطاقة النتائج المستقبل�ة. 
 

 
 نظام التصن�ف

 
 
 
 
 
 
 
 

 للغا�ة". النسبة المئ��ة ألج��ة أسئلة االستب�ان الـ"مرض�ة جًدا" أو "مرض�ة 
 

 التصن�ف نجوم الدرجة
 ممتاز 5 100.0% - 90.0%
 ج�د جًدا 4 89.9% - 80.0%
 ج�د 3 79.9% - 70.0%
 متوسط 2 69.9% - 60.0%
ء 1 60.0% >  �ي

 

  



5 

 الجودة واالمتثال
 إجما�ي معاي�ي الجودة اإلجراء

 
 مصدر الب�انات

 

 
 *2018سنة  MetaStar IRISمراجعة سجل 

 
ي هذە الدرجة من دمج أداء 

 ع� مقاي�س ذات صلة بـك ICAتأئ�

ن إل�شاء خططهم  ICAمدى جودة ما تقوم به خطة الخدمة:  • عند العمل مع المشاركني
 األسئلة المتعلقة بها والحفاظ ع� تحديثها عن تغ�ي األش�اءواإلجابة عن 

 الستكمال المشارك متطلبات التعل�م ICA: مدى جودة توثيق و�سج�ل تعل�م المشارك •
ي الوقت المناسب:  •

عند  ICAمدى جودة ما تقوم به  الجودة والحصول ع� الخدمات �ن
 اتاستخدام ما حددە البحث والمجال كأفضل طرق لتوف�ي الخدم

 
 Progressive Community Servicesلـ 2018* ال تتوفر ب�انات استب�ان الرضا لسنة 

ي  ICAs. ستتوفر الب�انات الخاصة بـICAsألنها جد�دة بالنسبة لـ Consumer Directو
هذە �ن

 إصدارات بطاقة النتائج المستقبل�ة. 
 

 
 نظام التنص�ف

 
 
 
 
 
 
 
 

ي حققت معاي�ي "تمت تلبيتها".  ي مراجعة السجل الي�
 النسبة المئ��ة للبنود المضمنة �ن

 

 التصن�ف نجوم الدرجة
 ممتاز 5 100.0% - 90.0%
 ج�د جًدا 4 89.9% - 80.0%
 ج�د 3 79.9% - 70.0%
 متوسط 2 69.9% - 60.0%
ء 1 60.0% >  �ي
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 خطة الخدمة اإلجراء
 

 مصدر الب�انات
 

 *2018سنة  MetaStar IRISمراجعة سجل 
 الدعم والخدمات الفرد�ةقسم خطة 

 
ن إل�شاء خططهم واإلجابة عن األسئلة  ICAمدى جودة ما تقوم به  عند العمل مع المشاركني

 المتعلقة بها والحفاظ ع� تحديثها عن تغ�ي األش�اء. 
 

 Progressive Community Servicesلـ 2018* ال تتوفر ب�انات استب�ان الرضا لسنة 
ي  ICAs. ستتوفر الب�انات الخاصة بـICAsجد�دة بالنسبة لـألنها  Consumer Directو

هذە �ن
 إصدارات بطاقة النتائج المستقبل�ة. 

 
 

 نظام التنص�ف
 
 
 
 
 
 
 
 

ي النسبة  ي قسم خطة الدعم والخدمات الفرد�ة بمراجعة السجل الي�
المئ��ة للبنود المضمنة �ن

 حققت معاي�ي "تمت تلبيتها". 
 

 التصن�ف نجوم الدرجة
 ممتاز 5 100.0% - 90.0%
 ج�د جًدا 4 89.9% - 80.0%
 ج�د 3 79.9% - 70.0%
 متوسط 2 69.9% - 60.0%
ء 1 60.0% >  �ي
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 تعل�م المشارك اإلجراء
 

 مصدر الب�انات
 

 *2018سنة  MetaStar IRISمراجعة سجل 
 قسم السلطة اإلدار�ة

 
 التعل�م. الستكمال المشارك متطلبات  ICAمدى جودة توثيق و�سج�ل 

 
 Progressive Community Servicesلـ 2018* ال تتوفر ب�انات استب�ان الرضا لسنة 

ي  ICAs. ستتوفر الب�انات الخاصة بـICAsألنها جد�دة بالنسبة لـ Consumer Directو
هذە �ن

 إصدارات بطاقة النتائج المستقبل�ة. 
 

 
 نظام التنص�ف

 
 
 
 
 
 
 
 

ي حققت معاي�ي  ي قسم السلطة اإلدار�ة بمراجعة السجل الي�
النسبة المئ��ة للبنود المضمنة �ن

 "تمت تلبيتها". 
 

 التصن�ف نجوم الدرجة
 ممتاز 5 100.0% - 90.0%
 ج�د جًدا 4 89.9% - 80.0%
 ج�د 3 79.9% - 70.0%
 متوسط 2 69.9% - 60.0%
ء 1 60.0% >  �ي
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ي الوقت المناسب اإلجراء
 الجودة والحصول ع� الخدمات �ن

 
 مصدر الب�انات

 
 *2018سنة  MetaStar IRISمراجعة سجل 

 قسم أفضل الممارسات
 

عند استخدام ما حددە البحث والمجال كأفضل طرق لتوف�ي  ICAمدى جودة ما تقوم به 
 الخدمات. 

 
 Progressive Community Servicesلـ 2018* ال تتوفر ب�انات استب�ان الرضا لسنة 

ي  ICAs. ستتوفر الب�انات الخاصة بـICAsجد�دة بالنسبة لـألنها  Consumer Directو
هذە �ن

 إصدارات بطاقة النتائج المستقبل�ة. 
 

 
 نظام التنص�ف

 
 
 
 
 
 
 
 

ي حققت معاي�ي النسبة  ي قسم أفضل الممارسات بمراجعة السجل الي�
المئ��ة للبنود المضمنة �ن

 "تمت تلبيتها". 
 

 التصن�ف نجوم الدرجة
 ممتاز 5 100.0% - 90.0%
 ج�د جًدا 4 89.9% - 80.0%
 ج�د 3 79.9% - 70.0%
 متوسط 2 69.9% - 60.0%
ء 1 60.0% >  �ي

 

 IRISسمات مستشار 

ن  اإلجراء ن إ� المشاركني  �سبة االستشار�ني
 

 مصدر الب�انات
 

ئ الدوام ال��ي الحا�ي (2019يوليو  1النسبة المقدمة اعتباًرا من   والتسج�ل. ) FTE، بناًء ع� مكا�ن
 

ي  نظام التنص�ف . جميع �سب استشارئي ن ن إ� المشاركني خصص تصن�فات لنسب االستشار�ني
ُ
إ�  IRISلم ت

ن تتفق مع معاي�ي الوال�ة.   المشاركني

 


