Η αποστολή μας είναι να βελτιώνουμε τις
ζωές των ανθρώπων ενθαρρύνοντας και
διευκολύνοντας την κινητικότητα, την αυτονομία
και την αίσθηση κοινωνικότητάς τους. Η βασική
μας υπηρεσία είναι η παροχή μεταφορών,
ωστόσο παρέχουμε πολύ περισσότερα
Κάτι παραπάνω από απλές μεταφορές
από απλή μεταφορά καθώς πασχίζουμε να
καλύψουμε τις ανάγκες των πελατών μας
αποτελεσματικά, αποδοτικά και δίκαια.
Φιλοφρονήσεις, Παράπονα και Συστάσεις

Πόσο κοστίζει;

Υπάρχει μια μικρή χρέωση που κυμαίνεται
ανάλογα με το πού θέλετε να πάτε.
Το γραφείο μας είναι ανοιχτό από τις
8:00 π.μ. έως τις 4:30 μ.μ.

Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε σε

STGCT1

St George
Κοινοτικές Μεταφορές

@STGCT1

Θέλουμε να παράσχουμε την καλύτερη δυνατή
εξυπηρέτηση και χαιρόμαστε πάντα όταν μας στέλνετε
σχόλια. Μπορείτε να μας καλείτε στο 9585 3000 ή να
μας στέλνετε email στο
AskUs@stgct.org.au.
Για παράπονα που αφορούν:
Φροντίδα Ηλικιωμένων - επικοινωνήστε με τον
Επίτροπο Παραπόνων Φροντίδας Ηλικιωμένων στο
1800 550 552, ή συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα
παραπόνων στο
www.agecarecomplaints.gov.au
Υπηρεσίες Αναπηρίας και Κοινότητας - επικοινωνήστε
με τη Διεύθυνση Κοινοτικών Υπηρεσιών, Γραφείο
Επιτρόπου Νέας Νότιας Ουαλίας στο 1800 451 524 ή
στείλτε email στο
nswombo@ombo.nsw.gov.au
Υπηρεσίες NDIS - επικοινωνήστε με την Εθνική
Υπηρεσία Ασφαλίσεων Αναπηρίας (NDIS) στο
1800 800 110, επισκεφτείτε αυτοπροσώπως ένα από
τα γραφεία τους, ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο
ndis.gov.au για περαιτέρω πληροφορίες
Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες είναι δωρεάν και
εμπιστευτικές και μπορούν να σας βοηθήσουν να
διεκπεραιώσετε τυχόν παράπονα ή προβλήματα
σχετικά με την εξυπηρέτηση που σας παρέχεται.
Αν χρειάζεστε μεταφραστή, επικοινωνήστε με την
Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας (TIS) στον
αριθμό 131 450. Καλύπτουν περισσότερες από 100
γλώσσες και παρέχουν την υπηρεσία αυτή όλο το
24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα με χρέωση τοπικής
κλήσης.

για ερωτήσεις ή κρατήσεις
καλέστε μας στο (02) 9585 3000
ή επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας

www.stgct.org.au

Μετακινηθείτε πλέον εύκολα

Ποιοι είμαστε;

Η μη κερδοσκοπική υπηρεσία Κοινοτικές
Μεταφορές St George (STGCT) υπάγεται
στο Κοινοτικό Πρόγραμμα Στήριξης στο
Σπίτι (CHSP). Παρέχουμε προσιτές και
αξιόπιστες μεταφορές από πόρτα σε πόρτα
για ευπαθείς ηλικιωμένους και άτομα
με αναπηρία τα οποία διαμένουν στην
περιοχή St George και πληρούν τα κριτήρια
επιλεξιμότητας του CHSP.

Απολαύστε προσιτή και βολική
εξυπηρέτηση από πόρτα σε
πόρτα

Πώς να γίνετε πελάτης

Αν είστε ηλικίας άνω των 65 ετών επισκεφτείτε
τη My Aged Care στο 1800 200 422 ή
επισκεφτείτε τον ιστότοπό τους
www.myagedcare.gov.au για να εγγραφείτε.

Ομαδική Μεταφορά

Με τον στόλο των μίνι βαν και των
αυτοκινήτων μας η έξοδος σας είναι πλέον
κάτι απλό. Όλα μας τα οχήματα κλιματίζονται
και μπορούν να μεταφέρουν βοηθήματα
βάδισης ή αναπηρικά αμαξίδια.

Είμαστε επίσης στη διάθεσή σας για
ομαδικές μεταφορές σε κέντρα φροντίδας,
για ψώνια και ομαδικές κοινωνικές
εξόδους.

Ατομική Μεταφορά

Θα σας μεταφέρουμε
• στο ραντεβού με το γιατρό
• στο κομμωτήριο
• για ψώνια στο Roselands ή στο Rockdale
• σε λέσχες ή σε κινηματογράφο
• σε βιβλιοθήκες
• σε κοινωνικές ομάδες
Κάντε κράτηση τουλάχιστον 3 εργάσιμες
ημέρες νωρίτερα.

ΔΩΡΕΑΝ Εκπαίδευση Μεταφοράς

Παρέχουμε επίσης ΔΩΡΕΑΝ Εκπαίδευση
Μεταφοράς για όσα άτομα επιθυμούν
να ενημερωθούν και να αποκτήσουν
αυτοπεποίθηση στις δημόσιες συγκοινωνίες

επικοινωνήστε μαζί μας στο (02) 9585 3000 ή επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας www.stgct.org.au

