
معها التعامل وآليات الشكاوى تقديم عملية

الراجعة. بالتغذية المتعلقة الملحظات أو للشكوى ا ًح واض ا ًح وص الشكوى مقدم يتضمن أن يجب
أو الشكوى أجزاء من )عنصر( جزء كل لدعم )مادي( موضوعي دليل تقديم يجب بًيث

بمقدم الخاصة التواصل وبيانات السم الى إضافة ، الراجعة بالتغذية المتعلقة الملحظات
البريدي( العنوان أو اللكتروني )البريد .الشكوى

الشكاوى: مع للتعامل الزمني( )الجدول والتوقيت الملخص
الشكوى إستلم
الشكوى بإستلم القرار
GCL من المقترح العمل لمسار العريضة الخطوط ذلك في بما الولي، الرد تقديم

الشكوى إستلم تاريخ من أسبوعان غضون في الشكوى لمتابعة
الشكوى تقييم في إنجازه يتم الذي بالتقدم علم على الشكوى مقدم إبقاء
ثلثة الل التوصيات في المقترحة الجراءات جميع وتًديد الدعاءات في التًقيق

الشكوى إستلم تاريخ من أشهر
قد GCLأن يعني وهذا مغلقة، الشكوى إعتبار عند الشكوى )مقدمي( مقدم إبلغ

ا قرارح واتخذت الشكوى، في وحققت الضرورية، المعلومات جميع والتًقق بجمع قامت
الشكوى. مقدم على وردت والمشتكي، الشكوى بشأن

و IOAS و UKASمثل العتماد هيئات إلى شكواه إحالة بًرصة الشكوى مقدم يتمتع
الخاصة، GCLلجراءات الكامل التنًيذ الل من المشكلة حل يتم لم حال في ... ASI
توصلت التي والستنتاجات التوصيات على يوافق ل الشكوى مقدم كان حال في أو
وكخطوة الشكوى. مع GCL بها تعاملت التي الطريقة عن راٍض غير و/أو GCL إليها
، Textile exchange ، FSC مثل النظام مالكي إلى الشكوى إحالة يمكن نهائية،

... GOTS

الل: من GCLإلى الشكوى نموذج إرسال يتم
info@gcl-intl.com اللكتروني: البريد

+44 (0) 845 548 9004 الفاكس:
الرئيسي المكتب عنوان

المًدودة الدولية GCLشركة

، W1J 8AJ ، لندن - بالس مايًير وان هاوس ديًونشاير - الول الطابق
. المتًدة المملكة

تاريخ من الزمنية الجداول تطبيق يجب مطبوعة، بالًاكس/نسخة الشكوى استلم حالة في
. GCLلشركة الرئيسي المكتب في المستندات إستلم

الشركة من الشكوى مقدم طلب حال في الشكوى، مقدم تًاصيل سرية على الًًاظ يجب
هويته. سرية على الًًاظ GCL

mailto:info@gcl-intl.com


المختلًة للبرامج يكون وقد FSC ، لبرنامج مخصصة أعله المذكورة الزمنية :الجداول ملحظة
من مزيد على للًصول GCL International Ltd بـ التصال يرجى مختلًة. زمنية جداول

الزمنية. الجداول بخصوص التًاصيل

معها التعامل وآليات النتيجة( الحكم- )العتراضعلى الستئناف تقديم عملية

ا ًح موض المستأنف، قبل من كتابيحا )الطعون( الًكم على العتراضات جميع تقديم يتم أن يجب
)العترٍ( للإستئناف واضح وصف ذلك في بما السباب

)الستئناف(: الإعتراضات مع للتعامل الزمني( )الجدول والتوقيت الملخص

إستلم
)العتراٍ( الستئناف

القرار
)العتراٍ( الستئناف بإستلم

موجز ذلك في بما الولي، الرد تقديم
تاريخ من أسبوعان غضون في الستئناف لمتابعة GCLمن المقترح العمل لمسار

)العتراٍ( الستئناف إستلم
الستئناف تقييم في المًرز بالتقدم علم على )المستأنًين( المستأنف إبقاء
غضون في التوصيات في المقترحة الجراءات جميع وتًديد الستئناف في التًقيق

)العتراٍ( الستئناف استلم تاريخ من أشهر ثلثة
والتًقق بجمع قد GCL أن يعني مما ا، مغلقح الستئناف اعتبار عند المستأنف إبلغ

الستئناف بشأن ا قرارح واتخذت الاستئناف، في وحققت الضرورية، المعلومات جميع
المستأنف. مقدم على وردت والمستأنف،

و IOAS و UKASمثل العتماد هيئات إلى استئنافه إحالة بًرصة المستأنف يتمتع
الخاصة، GCL لجراءات الكامل التنًيذ الل من المشكلة حل يتم لم حال في ... ASI

راٍض غير أو و/ GCL إليها توصلت التي التوصيات على يوافق ل المستأنف كان إذا أو
إحالة يمكن ، نهائية وكخطوة الستئناف. مع GCL بها تعاملت التي الطريقة عن

... GOTS ، Textile Exchange ، FSCمثل النظام مالكي إلى الستئناف

info@gcl-intl.com اللكتروني: البريد

+44 (0) 845 548 9004 الفاكس:
الرئيسي المكتب عنوان

المًدودة الدولية GCLشركة

، W1J 8AJ ، لندن - بالس مايًير وان هاوس ديًونشاير - الول الطابق
. المتًدة المملكة
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الجداول تطبيق يجب ، المطبوعة النسخة بالًاكس/ )العتراٍ( الستئناف استلم حالة في
. GCLلشركة الرئيسي المكتب في المستندات إستلم تاريخ من الزمنية

المختلًة للبرامج يكون وقد ، FSC لبرنامج مخصصة أعله المذكورة الزمنية الجداول : ملحظة
من مزيد على للًصول GCL International Ltd بـ التصال يرجى مختلًة. زمنية جداول

الزمنية. الجداول بخصوص التًاصيل


