
 
 

 

 
 

   :للشكوى حول

 My Aged Care 422 200 1800 : إتصل بالرقم 
   تقييمك: تحدث إلى الشخص الذي قام بتقييم وضعك أو إلى المنظمة التابع لها

لتحصل على معلومات تلك   My Aged Careذلك المقييم (إتصل ب 
 المنظمة) 

  .الرعاية التي تلقيتها: تحدث إلى مزود الخدمة التي تتلقاها 
  

 :إذا لم تكن راضيًا عن النتيجة ، يمكنك االتصال بـ

     Aged Care Quality and Safety Commission     
  (مجاناً)  822 951 1800هاتف      

  agedcarequality.gov.au  الموقع اإللكتروني      
  أو من خالل رسالة مكتوبة إلى العنوان:       

     Aged Care Quality and Safety Commission,    

     GPO Box 9819, Melbourne 

  مساعدتك في    Elder Rights Advocacy  (1800 700 600)يمكن لمنظمة            

 .تقديم الشكوى           

     

 

 
إلخبارنا بما يحدث معك. على الرغم من أننا ال نستطيع تغيير األشياء على   شكراً 

الفور، إال أنه يمكننا تزويدك ببعض المعلومات لمساعدتك في معرفة أين تذهب  
  .للحصول على الدعم 

ومواصلة القيام    ين األستراليين على البقاء مستقل My Aged Care تساعد 
  .باألشياء التي يحبونها 

 :الخطوة األولى في الحصول على الدعم الذي تحتاجه ، مثل إنها     

 التنظيف والطهي    •

 المواصالت  •

 االستحمام وارتداء المالبس     •

  .مجموعات اجتماعية التواصل مع   •

  My Aged Care 1800 200 422إتصل بالرقم المجاني ل 

  myagedcare.gov.auأو زر الموقع اإللكتروني  

 عم معك عند إجراء المكالمة الهاتفية. اقد يكون من المفيد وجود شخص د     

 

 

وكيف يمكنني  ي. ما هMy Aged Careعن شيء ال أعرف أنا 
 االتصال بهم؟

  لست سعيدًا بالخدمات التي أتلقاهاأنا 



 
 

 450 131  على  (TIS National) تصل بخدمة الترجمة التحريرية والشفهيةإ .1
 مجانًا) (

االنتظار أو قد يحتاجون إلى  مترجم يتحدث لغتك (قد تضطر إلى ب صلونكسي .2
 االتصال بك مرة أخرى عند توفر مترجم شفهي) 

 422 200 1800على الرقم   My Aged Careإطلب من المترجم االتصال ب  .3
  

ً   هناك دعم مجاني لمساعدتك في هذه العملية    :منه وإليك بعضا

Cultural Diversity in AgeingCentre for  : ساعدك  العثور ع خدمات
ة المسن   ة   وع الموظف رعا اإلضافة إ معلومات الرعا الذين يتحدثون لغتك 

ة والمسن    متعددة. لغات الصح

و    culturaldiversity.com.au :الموقع اإلل

  7979 8823 (03) :الهاتف 

د اإل و ال   info@culturaldiversity.com.au  ل

Elder Rights Advocacy  :  

ة المسن   ة إذا كنت غ راض عن خدمات رعا ة و   مساعدة مجان

و     era.asn.auالموقع اإلل

كتورا أو   3066 9602 (03) تلفون  ا 600 700 1800ف ال ان  أس  من أي م
و  د اإلل   era@era.asn.au أو من خالل ال

Access and Support Workers :  

اجات خاصة وتحتاج إ    ك احت ان لد ة إذا  ة األجل مجان     مساعدة قص
ة مساعدة  فهم ما هو الدعم المتاح و  ف هك   .الوصول إل

و    support-eccv.org.au/access  الموقع الإلل

 قائمة جهات االتصال
directory.pdf-content/uploads/2019/10/AS-eccv.org.au/wp 

Home at Last  .يقدم المساعدة في السكن  

   oldertenants.org.auالموقع اإللكتروني 

   178 765 1300تلفون 

 haag@oldertenants.org.auالبريد اإللكتروني   
 Seniors Card   .خصومات على وسائل النقل العام عبر فيكتوريا  

 card-seniorsonline.vic.gov.au/seniors الموقع اإللكتروني   
 210 797 1300هاتف : 

  حصل على نموذج من مكتبتك المحلية إشخصيًا: 

ربكةأحتاج إلى مساعدة لدعمي خالل هذه العملية الم  

إلى مترجم فوري؟ الحصولكيف يمكنني   


