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Αγαπητέ πελάτη και/ή Εκπρόσωπε του Πελάτη
Έχετε λάβει την παρούσα επιστολή επειδή η Aged Care Quality and Safety
Commission (η Επιτροπή) σκοπεύει να επισκεφθεί τον πάροχο υπηρεσιών που είναι
υπεύθυνο̋ για την παροχή υπηρεσιών φροντίδα̋ ηλικιωµένων σε εσά̋. Σκοπό̋ τη̋
επίσκεψη̋ είναι να αξιολογηθεί εάν η ποιότητα τη̋ φροντίδα̋ και οι υπηρεσίε̋ που
παρέχονται σε εσά̋ και σε άλλου̋ καταναλωτέ̋ πληρούν τα Πρότυπα Ποιότητα̋
Φροντίδα̋ Ηλικιωµένων (Aged Care Quality Standards).
Η Επιτροπή είναι ξεχωριστό̋ φορέα̋ από την υπηρεσία My Aged Care. Η Επιτροπή

δεν καθορίζει το επίπεδο τη̋ φροντίδα̋, τη̋ χρηµατοδότηση̋ ή των
κυβερνητικών επιδοµάτων σα̋, και κανένα από αυτά δεν θα επηρεαστεί από

οποιαδήποτε ενέργεια επιλέξετε να ακολουθήσετε ω̋ απάντηση στην παρούσα
επιστολή.
Η Επιτροπή ενδιαφέρεται να ακούσει από εσά̋ (ή από τον εκπρόσωπό σα̋) εάν
επιθυµείτε να κάνετε σχόλια σχετικά µε την ποιότητα τη̋ φροντίδα̋ και τι̋
υπηρεσίε̋ που σα̋ παρέχει ο πάροχο̋ υπηρεσιών σα̋ φροντίδα̋ ηλικιωµένων.
Αυτή η διαδικασία είναι εντελώ̋ προαιρετική και µπορείτε να επιλέξετε να
ακολουθήσετε οποιεσδήποτε από τι̋ παρακάτω ενέργειε̋:
1) Να καλέστε την Επιτροπή στο 1800 951 822 και να πατήστε την επιλογή 2 για
να δώσετε σχόλια από τηλεφώνου· ή

2) Να επικοινωνήστε µε τον πάροχο υπηρεσιών σα̋ φροντίδα̋ ηλικιωµένων και
να ζητήστε µια συνάντηση (προσωπική ή τηλεφωνική) µε έναν ελεγκτή
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ποιότητα̋ όταν οι ελεγκτέ̋ ποιότητα̋ πρόκειται να επισκεφθούν τον πάροχο
των υπηρεσιών σα̋. Η ηµεροµηνία αυτή̋ τη̋ επίσκεψη̋ είναι η
[Activity
Start
End Combined] · ή
[Insert
Visit
Date]
3) Να συµπληρώστε τη διαδικτυακή έρευνα εµπειρία̋ πελατών τη̋ Επιτροπή̋
µέσω του ∆ιαδικτύου στο: lonergan.
lonergan.team/
team/homeservice.
homeservice Για να
συµπληρώσετε την έρευνα αυτή θα χρειαστείτε τον Αρ. Ταυτότητα̋ τη̋
Επιτροπή̋ που αναγράφεται στην αρχή τη̋ παρούσα̋ σελίδα̋. Lonergan,
µια ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών, διεξάγει την έρευνα για λογαριασµό
µα̋.
4) Να µην κάνετε τίποτα και να επιλέξτε αυτή τη φορά να µην κάνετε σχόλια
σχετικά µε την ποιότητα τη̋ φροντίδα̋ που σα̋ παρέχεται. (Παρακαλούµε µη
διστάσετε να επιλέξετε αυτή την επιλογή αν το επιθυµείτε).
Εάν αποφασίσετε να κάνετε σχόλια, η Επιτροπή θα σεβαστεί την ιδιωτικότητα
(privacy) των πληροφοριών σα̋ και δε θα κοινοποιήσει λεπτοµέρειε̋ στον πάροχο
υπηρεσιών σα̋ φροντίδα̋ ηλικιωµένων, εκτό̋ εάν συµφωνήσετε συγκεκριµένα γι’
αυτό, ή εάν ανησυχούµε πολύ για την ασφάλεια, την υγεία ή την ευηµερία σα̋.
Για πληροφορίε̋ σχετικά µε την πολιτική και τι̋ πρακτικέ̋ τη̋ Επιτροπή̋ για την
ιδιωτικότητα, ανατρέξτε στον ιστότοπο τη̋ Επιτροπή̋ agedcarequality.
gov.au ή
agedcarequality.gov.
επικοινωνήστε µε την Επιτροπή τηλεφωνικά στο 1800 951 822 και πατήστε
επιλογή 2.
Εάν χρειάζεστε τη βοήθεια διερµηνέα, καλέστε την Υπηρεσία Μετάφραση̋ και
∆ιερµηνεία̋ (Translating and Interpreting Service, TIS) στο 131 450 και ζητήστε την
Aged Care Quality and Safety Commission.
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