ميثاق العمالء:
حترص املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين على توفري خدمات متميزة حتقق رضا العمالء مبا يفوق توقعاتهم ومعاجلة الشكاوى وفق أفضل املعايري الدولية
التزامنا:
انطالقاً من رؤيتنا باملؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين (اإلسهام الفاعل يف التنمية االقتصادية ،واالجتماعية ،والبيئية بتوفري التدريب التقين واملهين ألبناء ،وبنات
الوطن باجلودة ،والكفاية اليت يتطلبها سوق العمل ،وحتقيق ريادة عاملية تكفل االستقاللية واالكتفاء الذاتي) فإننا يف مكتب خدمة العمالء باملؤسسة العامة للتدريب
التقين واملهين نؤكد:
 التزامنا التام باحرتام اخلصوصية وسرية املعلومات. تزويد عمالؤنا باملعلومات واالجابات الدقيقة وإجراءات واضحة وسليمة. توفري آليات للمشاركة والتواصل مع العمالء لضمان جودة اخلدمات املقدمة عرب القنوات املتاحة. التعامل مع عمالؤنا باهتمام واحرتام ولباقة وبشفافية عالية. حصول عمالؤنا على خدمة متميزة وعادلة وبشفافية عالية التزامنا مبعاجلة مجيع الشكاوى والرد عليها واستقبال االقرتاحات عن طريق القنوات االلكرتونية املتعددة وتقديم املعلومات عن مجيع خطوات ومراحل معاجلة هذهالشكاوى عن طريق القنوات املتاحة باملدة الزمنية املتفق عليها.
 التواصل والتفاعل مع عمالئنا الكرام عن طريق قنوات التواصل االجتماعي واملنصة االلكرتونية للمكتب والرقم املوحد واملكاتب االمامية.ضمان العمل مع مجيع الكليات واإلدارات يف املؤسسة ضمن اتفاقية مستوى اخلدمة تساهم يف رفع كفاءة وجودة خدمة العمالء باملؤسسةالرتحيب بآرائكم واقرتاحاتكم لنتشارك معكم يف تطوير خدماتناواجبات ومسؤوليات العمالء:
ملساعدة املؤسسة على الوفاء بالتزاماتها املنصوص عليها يف ميثاق العمالء ،نرجو االلتزام بالتالي:
 تقدير جهود موظفينا يف خدمتكم بالتعامل معهم باحرتام متبادل عدم إساءة استخدام األدوات وعرب القنوات مبا يسبب زيادة الضغط على املوظفني أو إشغاهلم مبعامالت وهمية أو غري قانونية. عدم تقديم معلومات وبيانات غري صحيحة أو غري دقيقة أو وثائق غري سليمة. االلتزام عند تقديم أي شكوى أو اقرتا ح بتوفري البيانات الشخصية وبيانات االتصال الواضحة والدقيقة ،وااللتزام بوضوح الشرح والدقة واالختصار وإرفاق الوثائقالتوضيحية أو الداعمة للطلب.
 االلتزام بالشروط واملعايري واللوائح لسياسة تقديم االقرتاحات والشكاوى باملؤسسةوباإلمكان التواصل معنا مباشرة عرب القنوات التالية
املنصة االلكرتونية (:تواصل معنا) – مكتب خدمة العمالء بالبوابة االلكرتونية. -الربيد اإللكرتوني :

. CSO@TVTC.GOV.SA

 حسابات التواصل االجتماعي (.)TVTCWEB_ASK الرقم اهلاتفي املوحد.)0112896664( :-املكاتب االمامية بديوان املؤسسة العامة للتدرب التقين واملهين.

