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ال قــــــا ة ال

Syndicat National Algérien des Psychologues

إستمارة تقد م شكوى
ذ

يشرفﲏ أ اﳌمضي)ة( أسفله اﻹسم ................................... :اللقب .....................................:
اﳌنخرط ﳌكتب النقاﰊ لوﻻية..............................:اﳊامل لبطاقة اﳌنخرط ﰲ النقابة رقم....................:

اﻹسم الكامل للمؤسسة اﳌستخدمة ................................................................................ :

عﻼقة العمل:

متعاقد

مرسم

الرتبة  ....................................................:الصنف 12 :
أن أنقل إﱃ سيادتكم شكوى تتضمن:
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)يرجى التأشﲑ ﰲ اﳋانة اﳌناسبة للشكوى(

رقم

طبيعة الشكوى

1

التعرض إﱃ ﲢرشات إدارية مستمرة.

2

خلل ﰲ حساب الراتب الشهري اﳋاص ﰊ.

3

خلل ﰲ تطبيق النظام التعويضي ﰲ ورقة الراتب الشهري اﳋاصة ﰊ.

4

عدم تبليغي بنقطة التقييم الدوري اﳋاصة ﰊ لﻺطﻼع عليها و تقدﱘ تظلما بشأ ا.

5

عدم التمتع بوسائل العمل الضرورية اﳌنصوص عليها ﰲ التعليمة رقم  01اﳌؤرخة ﰲ  16مارس  2008لتأدية اﳌهام.

6

التعرض ﻹجراء ديﱯ تعسفي.

7

رفض اﻹدارة لطلب التعيﲔ ﰲ اﳌنصب العاﱄ )نفساﱐ منسق(.

8

إ اء اﻹدارة ﳌهامي كنفساﱐ منسق بدون مﱪر.

9

التدخل اﳌستمر ﰲ مهامي و صﻼحياﰐ اﳌنصوص عليها ﰲ القانون اﻷساسي للنفساﱐ.

10

تكليفي ﲟهام ﻻ تتطابق مع اﳌهام اﳌنصوص عليها ﰲ القانون اﻷساسي للنفسانيﲔ.

11

16
التأشﲑ

خر اﻹدارة ﰲ ترسيمي بعد إنتهاء فﱰة الﱰبص.

12

التأخر الكبﲑ ﰲ ترقيﱵ ﰲ الدرجات و الرتب حسب الو ئر و الكيفيات اﳌنصوص عليها ﰲ القانون اﻷساسي للنفساﱐ.

13

عدم إستفادﰐ طيلة مساري اﳌهﲏ من أي دورة للتكوين و ﲢسﲔ اﳌستوى اﳌنظمة من طرف اﳌؤسسة اﳌستخدمة.

14

عرقلة ﳑارسﱵ للحق النقاﰊ و اﳌشاركة ﰲ إجتماعات النقابة.

15

طعن ﰲ شفافية و نتائج مسابقة التوظيف.

16

رفض اﻹدارة لطلب وضعي ﰲ اﳋدمة لدى مؤسسة أخرى.

17

رفض اﻹدارة لطلب اﻹستفادة من رخصة للتغيب من أجل متابعة دراسة ،تكوين أو حضور ملتقى علمي.

18

شكاوى أخرى )حددها(.

شكوى أخرى )حددها(............................................................................................:
ماهي اﻹجراءات الﱵ إﲣذ ا شخصيا ﳌعاﳉة الشكوى :
 -توجيه تقرير ﳌدير اﳌؤسسة

 توجيه تقرير لرئيس اﳌكتب النقاﰊ عدم القيام ي إجراءهل

هل ﰎ معاﳉة الشكوى:

نعم

ﻻ

هل

هل تريد تقدﱘ توضيحات أخرى ،ما هي ...........................................................................:

....................................................................................................................

مﻼحظة  :على اﳌعﲏ إيداع هذه الشكوى لدى رئيس اﳌكتب الوﻻئي و إرسال نسخة إﱃ اﳌكتب الوطﲏ التنفيذي.

