
SIGHT FOR ALL  

ГОМДОЛ МЭДЭЭЛЭХ ХУУДАС   

!
Хүүхдийн аюулгүй байдал зөрчигдсөн асуудал  нь Sight For All-н бүх ажилтан албан хаагч, 
Зохицуулагчид болон хамтран ажиллагч байгууллагуудын  авч хэлэлцэх нэн тэргүүний 
асуудал юм. Тиймээс бид үйл ажиллагаа сайжруулах, хүртээмжтэй байх  зорилгоор  
гомдол, мэдээллийг  тасралтгүй хүлээн авч шийдвэрлэхийг эрмэлзэж байна. 

Доорх мэдээллийг бүрэн бөглөж дараах цахим хаягруу илгээнэ үү jhatswell@sightforall.org  

Таны мэдээллийг бид хурдан шуурхай авч хэлэлцэн үр дүнг танд мэдээлэх болно.  

Бид таны мэдээллийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангах болно. 

Та хувийн мэдээллээ нууцлах эрхтэй бөгөөд таны мэдээллийг хурдан шуурхай шийдвэрлэх, 
нэмэлт мэдээлэл авах зорилгоор тантай холбогдох шаардлагатай. Хэрэв та холбоо барих 
мэдээллээ үлдээх боломжгүй  бол бид гаргасан шийдвэрийг эргэн мэдээлэх боломжгүй 
болно.. 

!
Мэдүүлэг 

 Өөрт тохирох утгыг тэмдэглэнэ үү  

!
Хэрэг гарсан огноо (хэрэв тодорхой бол) : ___________________ Хэрэг гарсан цаг: 
____________________________ 

Хэргийн байршил: 
____________________________________________________________________ 

Хэргийн/Асуудлын тайлбар (Болсон үйл явдлыг цаг хугацаагаар дарааллуулан бичнэ үү ): 

□ Хүүхэд хамгааллын зүй 

бус үйлдэл

□ Бэлгийн хүчирхийлэл □ Луйврын хэргүүд

□ Дарамт доромжлол □ Байгууллагын хөрөнгийг 
зүй бусаар ашигласан 
үйлдэл

□ Ерөнхий гомдол

□ Бусад
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_________________________________________________________________________________
____ 

_________________________________________________________________________________
____ 

_________________________________________________________________________________
____ 

_________________________________________________________________________________
____ 

!

Асуудал одоо хүртэл хэвээр байгаа юу?     

Таны дэлгэрэнгүй мэдээлэл 

Таны бүх мэдээллийг нууцлах болно. Та нэрээ нууцлахыг хүсвэл энэ мөрийг алгасна уу 

!
!
Мэдээлэл өгсөн хүний нэр: _________________________________ Огноо: 
_________________ 

Өдөр холбогдох утасны дугаар (бүс нутгийн кодтой хамт): 
________________________________ 

Орой холбогдох утасны дугаар / Гар утасны дугаар: ____________________________ 

Мэйл хаяг: __________________________________________________ 

Шуудангийн хаяг (Гудамж): 
_________________________________________________________________ 

                       (Хот): ___________________________________________ Огноо: 
__________________ 

!
Надтай дараах арга замаар холбогдогдоно уу:  

!
Танд нэмэлт мэдээлэл бий юу ?? 

□ Тийм □ Үгүй □ Мэдэхгүй

□ Суурин утас □Гар утас □ Имэйл □ Шуудан

Баримт бичгийг 2021 оны 10-р сард бүрдүүлсэн 



_________________________________________________________________________________
____ 

_________________________________________________________________________________
____ 

_________________________________________________________________________________
____
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Зөвхөн дотоодод ашиглах зориулалттай: 

Хэргийн ID: 
____________________________________________________________________________ 

Мөрдөн байцаагч: 
________________________________________________________________________ 


