Γιατί μας χρειάζονται αυτές οι
πληροφορίες;
• Για να κατανοήσουμε
καλύτερα τις ανάγκες σας
• Για να μπορέσουμε να
επικοινωνήσουμε μαζί σας
• Σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης
• Για να μπορέσουμε να
κάνουμε σωστά τη δουλειά

Φιλοφρονήσεις, Παράπονα και
Συστάσεις

Μπορώ να αλλάξω γνώμη;

Ναι!
Εκπαίδευση
Μεταφοράς

Μπορούμε να σας
μάθουμε πώς να
χρησιμοποιείτε τα
μέσα μεταφοράς με
προσωπικό φροντιστή
Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε σε

Κοινοτικές Μεταφορές Σεν Τζορτζ
STGCT1

Είμαστε έτοιμοι να σας
βοηθήσουμε να διατηρήσετε
την κινητικότητα, την
αυτονομία και την αίσθηση
κοινωνικότητάς σας.

@STGCT1

Θέλουμε να παράσχουμε την καλύτερη δυνατή
εξυπηρέτηση και χαιρόμαστε πάντα όταν μας
στέλνετε σχόλια.
ωνήστε μας στο 9585 3000 ή στείλτε μας email
στο AskUs@stgct.org.au.
Για παράπονα που αφορούν:
• Υπηρεσίες Αναπηρίας και Κοινότητας επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Κοινοτικών
Υπηρεσιών, Γραφείο Επιτρόπου Νέας Νότιας
Ουαλίας στο1800 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 υπηρεσίες αυτές παρέχονται δωρεάν και με
εχεμύθεια.
Αν χρειάζεστε μεταφραστή, επικοινωνήστε με
την Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας
(TIS) στο 131 450.

NDIS

Πρόσβαση
στην Κοινότητά σας

Κάτι παραπάνω από απλές μεταφορές

Ποιοι είμαστε;

Αν είστε κάτοικος της περιοχής του Σεν
Τζορτζ, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να
πάτε στη δουλειά ή στα ραντεβού σας, να
επισκεφτείτε φίλους, να βγείτε για φαγητό ή
για κάποια κοινωνική έξοδο - και
πολλά άλλα.

Μπορείτε να ξεκινήσετε πολύ εύκολα
Αν δε διαθέτετε ήδη πρόγραμμα
NDIS. Τηλεφωνήστε στο
1800 800 110 για να μιλήσετε
με το NDIS και αυτοί θα σας
βοηθήσουν να φτιάξετε το δικό
σας πρόγραμμα.
Τηλεφωνήστε μας στο
9585 3000 αν θα θέλατε να
χρησιμοποιήσετε τις Κοινοτικές
Μεταφορές Σεν Τζορτζ.

Δουλεύουμε από κοινού έτσι ώστε:
Να σας υποστηρίζουμε να
πετύχετε τους στόχους σας
Να σας δώσουμε το
πρόσταγμα για την
υποστήριξη και τις
ανάγκες της μεταφοράς
σας
να σας βοηθήσουμε
να συνδεθείτε με
την κοινότητα της
περιοχής σας

Απόρρητο, Εχεμύθεια και
Συναίνεση

• Θα σας ζητήσουμε την άδεια πριν
κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας
πληροφορίες
• Θα φροντίσουμε για την ασφαλή φύλαξη
των πληροφοριών σας
• Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη για
το ποιος έχει δικαίωμα να βλέπει τις
προσωπικές σας πληροφορίες.

Θα σας στείλουμε μια φόρμα
εγγραφής την οποία θα
πρέπει να μας τη στείλετε
συμπληρωμένη.
Θα σας στείλουμε μία Συμφωνία
Εξυπηρέτησης, ένα Εγχειρίδιο
Υπηρεσιών και ένα σύντομο
βίντεο σε USB όπου θα
εξηγούνται όλα όσα πρέπει να
γνωρίζετε.
Θα σας επισκεφτούμε στο
σπίτι σας για να συζητήσουμε
τους στόχους σας και να
απαντήσουμε πιθανές
ερωτήσεις.

Ποιες είναι οι πληροφορίες που
χρειαζόμαστε;
• Ονοματεπώνυμο
• Αριθμό NDIS
• Ημερομηνίες έναρξης και
επανελέγχου Προγράμματος NDIS
• Στοιχεία επικοινωνίας
• Το ονοματεπώνυμο ενός ατόμου για
επικοινωνία
• Τη γλώσσα που μιλάτε
• Ανάγκες κινητικότητας
• Αναπηρία

Επικοινωνήστε μαζί μας στο (02) 9585 3000 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.stgct.org.au

