
إذا كــــنت راٍض عـــن خــدماتــــنا

 فتحّدث عّنا

وإن كــــان غــــير ذلــــك 

فتحّدث إلينا



وّصل صوتك 

ضمن الجـــهود المسـتمرة لهيئة الصحة بدبي لالرتقاء بمــــستوى جودة الخدمات 
الصحية وتطـــــويرهـــــا، أطلقــــت الهيئة قنوات متعددة للتواصل مــع المتعاملين 
والمجــــتمع "وصــــل صوتـــك" والتي تهدف إلى تعزيز التواصــــل مع المتعاملين 
لتحقيق أعلى مســــــتويات الســــــعادة عــــــن الخـــــدمــــــات المقدمة من قبل هيــئة 

الصحة بدبي.

يتــــم من خــــــالل القـــــــنوات المتــــــعددة تلقي شــــــكاوى واقـــــــتراحات ومالحظـات 
المتــــــعاملين والمجتــــــــمع والتي يتم االســــــــتناد إليها لالرتقاء بمســــتوى جــــــودة 
الخدمــــــات المقــــــــدمة وتطويرها لضمان االلتزام بأفضل الممارسات فــي مجال 

تميز الخدمات.

أبرز قنوات وصل صوتك

نظام االقتراحات اإللكتروني الموحد لحكومة دبي

تــــعد اقتراحـــــــــات المتــــــعاملين والمجتــــــمع من أهـــــــــم المدخالت للتعرف على 
كهم في تطوير خدمات الهيئة. اهتماماتهم واحتياجاتهم؛ وإشرا

نـــــــظام االقــــــتراحــــــــات اإللكتروني الموحد لحكومة دبــي ُيعّد نظاماً إدارياً متكامالً 
يســــــتند إلى أفضل المـــمارســــــات والمواصفات العالمية للتعامل مع اقتراحات 
المتعاملين والمـــوظفين والمجتمع بفعالية وكفاءة وفق دليل نظام اقــــتراحات 

المتعاملين والموظفين الموحد لحكومة دبي.

الموحد  اإللكتروني  االقتراحات  لنظام  الرابط  خالل  من  صوتك  وصل 
لحكومة دبي:

https://esuggest.dubai.gov.ae/

نظام الشكاوى اإللكتروني الموحد لحكومة دبي

الحتياجات  القصوى  االستجابة  تحقيق  تلبية  على  بدبي  الصحة  هيئة  تحرص 
المتعاملين. والذي يضع على عاتق الهيئة ضرورة التعامل مع كافة الشكاوى 

والمالحظات الواردة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية. 

يتم عبر نظام الشكاوى الموحد لحكومة دبي االستماع لصوت المتعامل وتلقي 
الشكاوى وتصنيفها واالستفادة منها في تحسين الخدمات.

وصل صوتك من خالل الرابط لنظام الشكاوى اإللكتروني الموحد 
لحكومة دبي:

https://ecomplain.dubai.gov.ae



نظام مجلس محمد بن راشد الذكي

مجلس محمد بن راشد يتيح للجميع من مواطنين ومقيمين وزائرين ومحبي 
إمــــارة دبــــــــي بمخـــــــتلف فئاتهم بالمـــــساهمة فـي طرح األفكار المبتكرة وتقديم 
المــــالحظات التي من شأنها أن تسهم فـي دفع عجلة النمو والتطور فــــي إمارة 

دبي، وتعزيز ريادتها في مختلف المجاالت منها المجال الصحي. 

يوفـــــــر المـــــــجلس إطار عمل موحــــد، ومنهجية موثــــــــقة وقـــــــياسية للتعامل مع 
مخـــــــــتلف األفكار والمالحظات بكـــــــــفاءة، ودراســـــتها ومـــــناقشتها بشكل دقيق، 
ومتابعة تنفيذ المجدي منها وفق آليات تضمن التحقق من التنفيذ األمثل لها.

وصل صوتك من خالل الرابط لنظام نظام مجلس محمد بن راشد 
الذكي:

https://www.mbrmajlis.ae/

مركز االتصال الموحد لهيئة الصحة بدبي 

ُيّعد مركز االتصال الموحد لهيئة الصحة بدبي ُوجهة لتلقي جميع االستفسارات 
ومالحـــــظات واقتــــــــــراحات المتعاملين باإلضافة إلــى تقديم الخدمات المتعلقة 

بالهيئة على مدار الساعة طوال أيام األسبوع.

ولضمان تلبية احتياجات المتعاملين يستقبل مركز االتصال الموحد 
االستفسارات ويقدم الخدمات 24 ساعة طيلة أيام األسبوع من خالل: 

االتصال أو من خالل الدردشة والبريد اإللكتروني وقـــــــنوات التواصل االجتماعي 
وواتساب األعمال.

800(DHA)

وصل صوتك من خالل التواصل مع مركز االتصال الموحد:

 االتصال على الرقم:  

 من خارج الدولة: 0097142198888

info@dha.gov.ae :البريد اإللكتروني 

 واتساب األعمال: 800342

800 - 342 



+97142198888 esuggest.dubai.gov.ae ecomplain.dubai.gov.ae

wasselsotak@gov.ae

التزامنا تجاهكم:

نلتزم بالرد على شكاويكم في الوقت المحدد (الشكاوى العادية 7 أيام عمل – 
الشكاوى الحساسة 2 يوم عمل – الشكاوى الطارئة خالل يوم عمل) والرد على 

اقتراحاتكم خالل 15 يوم عمل.

في حالة عدم رضاكم عن حل الشكوى يمكنكم رفع تظلم وسيتم الرد عليكم 
خالل 5 أيام عمل.

وصل صوتك من خالل القنوات األخرى:

 wasselsotak@dha.gov.ae :البريد اإللكتروني 

 قنوات التواصل االجتماعي الخاصة بهيئة الصحة بدبي.

 التواصل مع برامج البث المباشر باإلذاعة والصحف المحلية.

 الموقع اإللكتروني: 

https://www.dha.gov.ae/ar/Pages/DHAHome.aspx    

.DHA App :التطبيق الذكي للهيئة 

كز أو المؤسسات       الحضور الشخصي لمقر الهيئة أو أحد الفروع أو المرا

    التابعة لها. 

مؤشر السعادة لقنوات تقديم الخدمة

من أبرز أدوات قياس صوت المتعامل نظام مؤشر السعادة المتوفر من خالل 
كز ومستشفيات الهيئة.  قنوات تقديم الخدمة الرقمية باإلضافة إلى مرا

الخدمات  عن  سعادتهم  مدى  تحديد  للمتعالمين  يمكن  المؤشر  خالل  من 
المقدمة وتجربة المتعامل المختلفة باإلضافة إلى تزويد الهيئة بمالحظات عن 
تجربة  تحسين  مدخالت  كأحد  المتعامل  صوت  استخدام  ليتم  تجربتهم 

المتعامل للخدمات والقنوات.


