Зошто ни се потребни овие
информации?
• За подобро да ги разбереме
вашите потреби
• За да ни помогнат да
комуницираме со вас
• За xитни случаи
• За да ни помогнат добро да
ја работиме работата

Комплименти, жалби и
предлози

Може ли да се предомислам?

Да!
Обука за патување
Може да ви помогнеме
да научите како да
го користите јавниот
транспорт со еден-наеден згрижувач

Не заборавајте да не следите на

St George Community Transport
STGCT1

Тука сме да ви помогнеме
да останете мобилни, да ја
задржите вашата независност
и чувството на заедништво.

@STGCT1

Сакаме да ви обезбедиме најдобра услуга
и секогаш ќе ни биде мило да го слушнеме
вашето мислење.
Јавете ни се на 9585 3000 или пратете ни
е-пошта на AskUs@stgct.org.au.
За жалби во врска со:
• Услуги за лица со посебни потреби и за
заедницата – контактирајте го Одделот
за услуги за заедницата (Community Services Division), Канцеларија на
Правобранителот на Нов Јужен Велс
(NSW Ombudsman’s Office) на
1800 451 524 или преку е-пошта
nswombo@ombo.nsw.gov.au
• Национална шема за инвалидско
осигурување (NDIS Services) –
контактирајте ја Националната агенција
за инвалидско осигурување на
1800 800 110, лично посетете една од
нивните канцеларии или одете на
ndis.gov.au за повеќе информации.

NDIS (Национална шема за
инвалидско осигурување)

пристап до
вашата заедница

Овие се бесплатни и доверливи услуги.
Ако ви е потребен преведувач, јавете се во
Службата за превод и толкување (TIS)
на 131 450.

Многу повеќе од обичен транспорт

Кои сме ние?

Лесно е да започнете

Ако живеете во областа на Св. Џорџ,
можеме да ви помогнеме да одите на
работа и на состаноци, да посетувате
пријатели, да излезете на ручек или на
друг социјален настан – и многу повеќе.

Ако се уште немате план
според Националната шема
за инвалидско осигурување
(NDIS). Јавете се на
1800 800 110 за да разговарате
со NDIS и тие ќе ви помогнат
да го направите вашиот план.
Јавете ни се на 9585 3000
ако сакате да го користите
Јавниот транспорт на Св. Џорџ.

Ние работиме заедно за да:
Ве поддржиме во
постигнувањето на
вашите цели
Лично вие да бидете
одговорни за вашиот
транспорт и вашите
потреби
да Ви помогнеме
да се поврзете со
вашата локална
заедница

Приватност, доверливост и
согласност

• Од вас ќе побараме дозвола за
споделување на вашите лични
информации
• Ќе се погрижиме вашите информации
да се чуваат на обезбедено место
• Може да се премислите за тоа кој
може да ги гледа вашите приватни
информации.

Ќе ви испратиме формулар
за регистрација што треба
да го пополните и да ни го
испратите.
Ќе ви испратиме Договор за
услуги, Прирачник за услуги
и кратко видео на УСБ, во
кое е објаснето сѐ што е
потребно да знаете.
Ќе ве посетиме во вашиот дом
за да разговараме за вашите
цели и да одговориме
на прашањата што
може да ги имате.

Кои информации ни се
потребни?
• Вашето име
• Вашиот NDIS број
• Почетниот датум на вашиот
NDIS план и датумот на ревизија
• Ваши податоци за контакт
• Име на лицето за контакт
• Јазикот на кој зборувате
• Вашите потреби за мобилност
• Вашата попреченост
(инвалидитет)

Контактирајте нѐ на (02) 9585 3000 или посетете ја нашата веб-страница www.stgct.org.au

