
За информации или резервации  
јавите ни се на (02) 9585 3000 или 

посетете ја нашата  
интернет страница www.stgct.org.au

Колку чини? 
Цената е ниска и зависи од тоа каде сакате 
да одите.  

Нашата канцеларија е отворена од 8.00 
наутро до 4.30 попладне

Наша мисија е да ги подобриме животите 
на луѓето со тоа што ќе ги поттикнеме 
и овозможиме нивната подвижност, 

независност и чувството на заедништво. 
Наша основна функција е обезбедувањето 
на превоз, но ние нудиме повеќе од само 
превоз во стремеж ефективно, ефикасно и 

рамноправно да ги задоволиме потребите на 
нашите клиенти.

Лесно стасување каде сакате

Повеќе од превоз

Не заборавете да нè следите н

St George  
Community TransportSTGCT1 @STGCT1

Пофалби, поплаки и предлози 
Ние сакаме да дадеме најдобри можни 

услуги и секогаш ќе бидеме задоволни да 
ги слушнеме вашите повратни информации. 
Можете да ни се јавите на 9585 3000 или да 

ни пратите имејл на AskUs@stgct.org.au. 
За поплаки во врска со:  

Грижа за постари лица – јавете се на the Aged 
Care Complaints Commissioner на  

1800 550 552, или пополнете го интернет 
образецот за поплаки на www.agecarecom-

plaints.gov.au  
Услуги за попреченост и заедница– јавете се 
на Community Services Division, Канцеларија 

на NSW Ombudsman на 1800 451 524, или 
пратете имејл на nswombo@ombo.nsw.gov.au 

Услуги на  NDIS – јавете се на National  
Disability Insurance Agency на 1800 800 
110, лично посетете некоја од нивните 

канцеларии или за повеќе информации 
видете на ndis.gov.au 

Тоа се бесплатни и доверливи услуги кои 
можат да ви помогнат околу секоја поплака 

или проблем што ги имате во врска со 
услугите што ги добивате.  

Ако ви треба преведувач, јавете се на 
Службата за писмено и усно преведување 
(TIS) на 131 450. Тие имаат преведувачи на 

повеќе од 100 јазици и даваат услуги 24 часа 
дневно, 7 дена во

неделата, по цена на локален телефонски 
разговор. 



Уживајте во достапна и практична 
услуга од врата до врата 
Излегувањето од дома е лесно со нашиот 
возен парк на минибуси и коли. Сите 
наши возила се климатизирани и можат 
да превезуваат помагала за одење или 
инвалидски колички.

Кои сме ние? 
St George Community Transport (STGCT) е 
непрофитна служба финансирана преку 
Програмата за поддршка во заедницата и 
дома (Community Home Support Program - 
CHSP). Ние обезбедуваме достапен и сигурен 
превоз од врата до врата на постари лица 
со кревко здравје и на луѓе со попреченост 
кои живеат во областа Сент Џорџ и кои ги 
исполнуваат условите на CHSP.  

Како да станете клиент 
Ако сте постари од 65 години, за регистрација 
јавете се на My Aged Care на 1800 200 422 
или посетете ја  
интернет страницата www.myagedcare.gov.au  
 

Индивидуален превоз 
Ние ќе ве однесеме
• на медицински преглед
• кај фризер
• на шопинг во Розлендс или Рокдејл
• во клубови или во кино
• во библиотеки
• во социјални групи
Ве молиме направете резервација 
најмалку 3 работни дена однапред.

Групен превоз 
Ние сме исто така на располагање за 
групен превоз до центри за нега, во 
шопинг и на групни излети. 

јавете ни се на (02) 9585 3000 или посетете ја нашата интернет страница www.stgct.org.au 

БЕСПЛАТНА обука за патување 
Ние исто така даваме БЕСПЛАТНА обука за 
патување на луѓе кои сакаат да дознаат и 
се здобијат со доверба во јавниот превоз. 


