ميثاق تقديم الخدمات الحكومية
ميثاق تقديم الخدمات الحكومية
«ويرتتب على احلكومة كذلك دور حيوي يف االرتقاء بنوعية
اخلدمات العامة املقدمة ،وتر�سيخ م�ؤ�س�سية العمل العام  ،و�إثراء
ال�سيا�سات احلكومية و�ضمان ا�ستقرارها ،وفق ر�ؤية وا�ضحة
املعامل ،وخطة عمل حمددة تعالج خمتلف التحديات»
جاللة امللك عبد هللا الثاين ابن احلسني املعظم
كتاب التكليف السامي
 9آذار 2013

حتر�ص وزراة الرتبية والتعليم على تقدمي خدمات تربوية
تعليمية جمتمعية متنوعة ،حتقق ر�ضاكم وتلبي احتياجاتكم
وتفوق توقعاتكم
واجبات مقدم اخلدمة:
املوقع الإلكرتوين

www.moe.gov.jo

�أوقات الدوام الر�سمي
ظهرا
� 8.30صباحا ً 3.30 -
للتوا�صل مع املعنيني يف
وزارة الرتبية والتعليم:
هاتف الوزارة:

06 - 5607181
فاك�س الوزارة:

06 - 5666019
لل�شكاوي
فاك�س06 - 5655993 :

info@mopsd.gov.jo

للإقرتاحات
فاك�س06 - 5657432 :

moecs@moe.gov.jo

www.innovation.gov.jo

تقوم الوزارة بالرد على
االقرتاح �أو ال�شكوى خالل
�أ�سبوعني كحد �أق�صى

• حق متلقي اخلدمة يف احل�صول على املعلومة.
• معاملة متلقي اخلدمة بلباقة واحرتام.
•معاملة متلقي اخلدمة ب�شفافية وعدالة وم�ساواة.
•اعطاء الأولوية يف احل�صول على اخلدمة ملتلقي اخلدمة
من ذوي االحتياجات اخلا�صة وكبار ال�سن.
•توفري فريق عمل متعاون يتمتع باملعرفة ب�إجراءات
تقدمي اخلدمة ،ويتفهم احتياجات متلقي اخلدمة
ويجيب على ا�ستف�ساراته.
•تو�ضيح متطلبات تقدمي اخلدمة والوقت الالزم
لإجنازها.
•تب�سيط االجراءات ل�ضمان تقدمي خدمات ذات جودة
عالية.
•تقدمي اخلدمات عرب القنوات املالئمة يف الأوقات
املنا�سبة.
•توفري و�سائل ات�صال ال�ستقبال �شكاوي واقرتاحات
متلقى اخلدمة و�ضمان م�شاركته يف تطوير اخلدمات.

واجبات متلقي اخلدمة:

•تقدير جهود العاملني والتعامل معهم باحرتام.
•االلتزام بالتعليمات املتعلقة بتقدمي اخلدمة و�أماكن
تقدميها واحرتام حقوق االخرين.
•توفري جميع الوثائق املطلوبة للح�صول على اخلدمة.
•االجابة على ا�ستف�سارات مقدم اخلدمة ل�ضمان
احل�صول على اخلدمة بجودة عالية.
•التبليغ بال�سرعة املمكنة يف حال وجود خط�أ �أو تعديل يف
البيانات �أو الظروف املتعلقة ب�إمتام اخلدمة.
•اتباع الو�سائل والطرق املعلنة يف حال تقدمي تظلم �أو
�شكوى �أو اقرتاح �أو ا�ستف�سار.

الموقع اإللكتروني
وزارة التربية والتعليم
()www.moe.gov.jo

ُي َع ُّد املوقع الإلكرتوين لوزارة الرتبية والتعليم النافذة
االلكرتونية لن�شر املعرفة وتعميم جميع ن�شاطات وزارة الرتبية
والتعليم وخدماتها� ،أنظمتها العاملة كافة على امل�ستويات
الإدارية والفنية لإدارات مركز الوزارة ومديريات الرتبية
والتعليم واملدار�س.
كما ُي َع ُّد املوقع بوابة لأنظمة خمتلفة تخدم جميع فئات
متلقي اخلدمة ،مثل موقع نظام املعلومات الإدارية
( )OpenEMISالذي ُي َع ُّد قاعدة بيانات رئي�سة تخدم
الطالب واملدر�سة واملجتمع ومتخذ القرار يف الوزارة ،من خالل
توفري بيانات دقيقة للواقع الرتبوي مرتبطة بنظام جغرايف
للمدار�س واملديريات.

قنوات االتصال والتواصل

االت�صال والتوا�صل عمليتان اجتماعيتان ظهرتا مع بداية
حياة الإن�سان على وجه الأر�ض؛ لإ�شباع حاجاته الأ�سا�سية ،وقد
بد�أت كل عملية ب�سيطة ثم ما لبثت � أن تطورت وازدادت تعقيدً ًا
مع تطور احلياة حتى و�صلت �إىل �أعلى م�ستوياتها يف ع�صرنا
احلا�ضر مع تقدم الزمن وثورة التكنولوجيا واملعلومات.
وان�سجام ًا مع فل�سفة وزارة الرتبية والتعليم يف االت�صال
ً
والتوا�صل مع جميع مكونات املجتمع؛ لنقل ر�سائلها و�آليات
انتقال املعلومات ،واجتاهات عملها ،و�أفكارها ملتلقي اخلدمة،
وا�ضحا لو�سائل
جاءت هذه الن�شرة التعريفية لت�شكل دلي ًال
ً
التوا�صل واالت�صال املعتمدة يف وزارة الرتبية والتعليم؛ بهدف
ح�صول متلقي اخلدمة على الإجابات عن ا�ستف�ساراتهم وتلقي
�شكاويهم ،وبهدف حت�سني ال�صورة الذهنية عن وزارة الرتبية
والتعليم من خالل و�سائل خمتلفة ومتنوعة �سوا ٌء �أكانت لفظية
�أم غري لفظية ،مثل :الكالم ,والكتابة ,وال�صوت ,وال�صور,
والإمياءات ,واحلركات �أو الو�سائل الرمزية املفهومة التي لها
دالالت معينة لدى الأطراف املتوا�صلة.
فالو�سائل املكتوبة تت�ضمن جميع الر�سائل التي يتم التعامل
بها من خالل الهاتف �أو الإنرتنت ،كر�سائل الربيد الإلكرتوين
�أو ر�سائل مواقع التوا�صل االجتماعي ،مثل ()FaceBook
�أو (� ،)Twitterأو ر�سائل التطبيقات ،مثل ()WhatsApp
وغريه.
�أما الو�سائل املنطوقة فتتمثل يف مكاملات الهاتف �أو التطبيقات
التكنولوجية املختلفة ،مثل ( )Snapchatو( ،)Viperومكاملات
(� ،)FaceBookإ�ضافة �إىل احلوارات والنقا�شات املبا�شرة بني
الأ�شخا�ص خالل االجتماعات الثنائية واجلماعية.

قسم االتصال

االقتراح

قسم الحماية والبيئة اآلمنة

هو ق�سم مت �إن�شا�ؤه يف �إدارة مكتب الوزير،
و ُي َع ُّد حلقة الو�صل بني ُمقدِّ م
اخلدمة واملتلقي ،وهو ق�سم مركزي
لتلقي اال�ستف�سارات وال�شكاوى
واالقرتاحات من خالل

هو عبارة عن فكرة مبتكرة مقدمة من متلقي اخلدمة ،هدفها
الو�صول �إىل م�ستوى �أف�ضل يف تقدمي اخلدمات؛ من حيث
الوقت والكلفة واجلهد والإجراء.

ُحد َث ق�سم احلماية والبيئة الآمنة بهدف توفري احلماية
ا�ست ِ
للطلبة وزيادة الوعي حول مفاهيم العنف والإ�ساءة والآثار
الناجمة عنها ،ويت�ضمن العمل على توفري بيئة مالئمة للحماية
يف املجاالت كافة (اجل�سدية واالجتماعية وال�صحية،)..
ومتابعة تعميم ميثاق مدونة ال�سلوك واخلدمة الرتبوي وتطبيقه.
وي�ستقبل الق�سم بالغات عن حاالت العنف والإ�ساءة يف
املدار�س من خالل اخلط ال�ساخن (� ،)5680081أو اخلط
املجاين ( ،)080022775ومن خالل ال�شكاوى اخلطية املُح َّولة
من الإدارات املعنية يف الوزارة �أو املنظمات ال�شريكة من خالل
اتفاقيات التعاون يف
هذا املجال (م�ؤ�س�سة
�إنقاذ الطفل -م�ؤ�س�سة
نهر الأردن.)...

•مواقع التوا�صل االجتماعي ()Social Media
http://facebook.com/edugovjo
http://twitter.com/edugovjo

•الهاتف (اخلط ال�ساخن) 5622969
•الإجابة على جميع اال�ستف�سارات ومتابعةال�شكاوى
الواردة من مركز االت�صال الوطني ()CRYSTEL
بو�ساطة الربيد الإلكرتوين احلكومي التايل:
COMMU.DIV@MOE.GOV.JO

•ا�ستقبال ال�شكاوي من املراجعني
�شخ�صيا؛ب�إ�ستالم ال�شكاوى املكتوبة خط ًّيا.

قنوات اإلتصال لمتلقي الخدمة الداخلي والخارجي في القسم
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ت�صنيف متلقي
اخلدمة
الطالب
ويل الأمر
املعلمون
املوظفون
املجتمع املحلي
والدويل
طلبة اجلامعات
املوردون
امل�ستثمرون
الالجئون
امل�ؤ�س�سات
والوزارات

قنوات الإت�صال
�صفحات التوا�صل
االجتماعي (موقع الوزارة
على ()Facebook
و()Twitter
ال�شكاوى واملالحظات
والأ�سئلة املكتوبة
الهاتف (اخلط الفرعي
ملق�سم الوزارة الرئي�س +
اخلط املبا�سر للق�سم +رقم
مركز االت�صال الوطني)

نوع
االت�صال
�أ�سئلة

�إجابة فنية
متخ�صة

ق�ضايا

املتابعة و�إبالغ
�صاحب الق�ضية
بالنتيجة

�شكاوى

حتويل �إىل
اجلهة �صاحبة
العالقة

اقرتاحات

درا�سة وتطبيق

الربيد الإلكرتوين للق�سم
املقابالت

اخلدمة

�آلية التعامل مع االقرتاحات الواردة �إىل مركز الوزارة:
1 .1يقوم مقدم االقرتاح بتعبئة النموذج اخلا�ص
باالقرتاحات.
2 .2يذكر �صاحب االقرتاح ا�سمه وعنوانه ب�شكل وا�ضح،
ويف حال عدم الرغبة يف ذكر اال�سم يكتفي مقدم
االقرتاح بذكر رقم هاتفه للتوا�صل.
3 .3يكتب االقرتاح ب�شكل وا�ضح وخمت�صر .
4 .4يقدم االقرتاح من خالل �صندوق االقرتاحات �أو
الربيد الإلكرتوين (,)moecs@moe.gov.jo
الفاك�س ( )5657432والربيد العادي.
ُر�صد االقرتاحات �أ�سبوع ًّيا ,و ُيب َّلغ مقدمها خالل
5 .5ت َ
�أ�سبوعني.
فريق الإعداد
زيد �أبو زيد
د .بل�سم معايطة بارعة يا�سني �إميان البواعنة
�شرين دويك

�أنغام حمادين

التحرير اللغوي

الت�صميم والإخراج الفني

حممد اجليالين

د� .سها عبد الرزاق بدر

قسم الشكاوي والمظالم

تعمل الوزارة على �إدارة ال�شكاوى من خالل �ضبط عمليات
ق�سم ال�شكاوى يف مركز الوزارة و�أق�سام الرقابة والتفتي�ش يف
مديريات الرتبية والتعليم ،والتي تعمل على تنفيذ �آلية ُم َو َّحدة
ال�ستقبال ال�شكوى ودرا�ستها وحتويلها للجهات املخت�صة؛ بهدف
التحقق والتحقيق و�إجراء ما يلزم �ضمن مدة زمنية حمددة
والرد عليها ،وت�ستقبل الوزارة ال�شكوى من خالل:
•ال�شكاوى الواردة من خالل اخلط ال�ساخن
(.)06/5622969
•ال�شكاوى الواردة من خالل فاك�س وحدة الرقابة الداخلية
(.)06/5655993
•ال�شكاوى الواردة بو�ساطة �صندوق ال�شكاوى املُث َّبت يف
مدخل الوزارة ,وي�شرف عليه رئي�س ق�سم ال�شكاوى
واملظامل ب�شكل يومي.
•�إعداد الردود التي مت التو�صل اليها باملرا�سالت الر�سمية،
وتبليغ �أ�صحاب العالقة بها.

