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Η κοινότητά μας φροντίδας της Opal αποτελεί ένα υπέροχο μείγμα ανθρώπων από πολλούς 
διαφορετικούς πολιτισμούς, θρησκείες και κοινωνικά στρώματα. Εάν είστε μη αγγλόφωνος, 
είναι σημαντικό γι’ εμάς να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους πόρους που χρειάζεστε 
ώστε να μπορείτε να επικοινωνείτε με σαφήνεια με την ομάδα μας φροντίδας— και να έχετε 
ισχυρή αίσθηση ότι ανήκετε και υποστηρίζεστε στο νέο σπίτι σας.

Το παρόν αποτελεί οδηγό για πρόσβαση σε γλωσσική βοήθεια όταν και  
όποτε τη χρειάζεστε

Αγγλόφωνο Άτομο Υποστήριξης 

Σας παρακαλούμε, όπου είναι δυνατόν, 
να προσδιορίσετε μέλος της οικογένειας ή 
φίλο/η που εμπιστεύεστε, που θα δύναται να 
βοηθήσει ως διερμηνέας. Δεν είναι ανάγκη 
αυτό το άτομο να είναι συχνός επισκέπτης ή 
ούτε κιόλας να ζει στην ίδια πόλη που ζείτε 
εσείς. Οι φίλοι και μέλη της οικογένειας 
συχνά  μπορούν να βοηθήσουν ως διερμηνείς 
τηλεφωνικά.

Κυβερνητικές Υπηρεσίες Μετάφρασης  
και Διερμηνείας

Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση παρέχει την 
Translating and Interpreting Services (TIS) 

[Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας (TIS)] 
που είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόφιμους. 
Εάν χρειαστείτε υπηρεσίες διερμηνείας, 
παρακαλούμε ζητήστε από την ομάδα να 
τις οργανώσεις για εσάς. Εάν χρειάζεστε 
διερμηνέα και αν απαιτηθεί, η ομάδα μας 
θα φροντίσει γι’ αυτό κατά τη διάρκεια 
συνδιάσκεψης για υπόθεση τροφίμου και για 
τις επανεξετάσεις Σχεδίου Φροντίδας.

Μέλη της Ομάδας που Ομιλούν τη  
Γλώσσα σας

Τα μέλη της ομάδας μας φορούν κονκάρδες 
όπου αναγράφονται οι γλώσσες που ομιλούν. 
Οπότε είναι πάντα καλή ιδέα να ελέγξετε 
αν υπάρχει μέλος της ομάδας που θα 
μπορέσει να σας βοηθήσει να επικοινωνήσετε 
ευκολότερα.

Συσκευή Μετάφρασης στο Ίδρυμα 

Πολλά ιδρύματα της Opal διαθέτουν μια μικρή 
συσκευή μετάφρασης στις εγκαταστάσεις τους 
για να βοηθούν την ομάδα να κατανοεί τους 
μη αγγλόφωνες τρόφιμους. Παρακαλούμε 
μιλήστε στο Γενικό Διευθυντή της 
εγκατάστασής σας για να μάθετε αν υπάρχει 
τέτοια συσκευή και πώς μπορείτε να τη 
χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε στην 
ομάδα μας σημαντικές πληροφορίες.

Άμεση τηλεφωνική διερμηνεία:  
131 450

Πληροφορίες για τις δωρεάν υπηρεσίες 
διερμηνείας 
1300 575 847

Γενικές πληροφορίες και σχόλια:  
1300 655 820

Εσείς ή το άτομο στήριξής σας (από την 
οικογένεια ή φίλος/η) μπορείτε επίσης να 
έχετε πρόσβαση σε αυτές τις κυβερνητικές 
υπηρεσίας από μόνοι σας. Παρακάτω 
παρέχουμε ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες 
σχετικά με την TIS

Ιστότοπος Υπηρεσίας Μετάφρασης και 
Διερμηνείας 
tisnational.gov.au



Σχόλια και Παράπονα

Μιλήστε σε ένα μέλος της ομάδας στην 
εγκατάσταση που διαμένετε. Αυτός είναι 
συνήθως ο γρηγορότερος και ευκολότερος 
τρόπος να επικοινωνήστε τα σχόλια σας και 
να επιλύσετε ένα ζήτημα.

Κανονίστε την ώρα που θέλετε να μιλήσετε 
με το Γενικό Διευθυντή της εγκατάστασης 
που διαμένετε, είτε αυτοπροσώπως είτε 
τηλεφωνικά. 

Μπορείτε να υποβάλετε τα σχόλια σας με το 
να συμπληρώσετε το Feedback Form [Έντυπο 
Σχολίων] που είναι διαθέσιμο στον χώρο 
υποδοχής ή να μοιραστείτε τα σχόλια σας 
διαδικτυακά στο opalhealthcare.com.au/
feedback ή με το να καλέσετε το  
1800 767 074. Ανεξάρτητα από τον τρόπο που 
θα κάνετε τα σχόλια σας, θα σταλούν  
στον πιο αρμόδιο διευθυντή.

Εάν αισθάνεστε ότι το ζήτημα δεν έχει 
επιλυθεί ικανοποιητικά, μπορείτε να 
καλέσετε το 1800 767 074 και να ζητήσετε 
μια εσωτερική αναθεώρηση από ανώτερο 
στέλεχος της ομάδας μας υποστήριξης Opal.

Μπορείτε να εγείρετε σχόλια άμεσα με την 
Aged Care Quality and Safety Commission 

[Επιτροπή Ασφάλειας και Ποιότητας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων] με το να καλέστε 
το 1800 951 822 ή να επισκεφθείτε το 
agedcarequality.gov.au

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για να κάνετε 
σχόλια ή για την υποβολή παραπόνου, 
το Older Person’s Advocacy Network 

(OPAN) [Δίκτυο Συνηγορίας Δικαιωμάτων 
Ηλικιωμένων (ΟΡΑΝ)] προσφέρει δωρεάν 
υπηρεσίες συνηγορίας δικαιωμάτων που είναι 
ανεξάρτητες και εμπιστευτικές. Μπορείτε 
να επικοινωνήσετε με το OPAN στο 
1800 700 600 ή να επισκεφθείτε το 
opan.com.au

Είναι σημαντικό τα γλωσσικά εμπόδια να μην εμποδίζουν την ικανότητά σας να 
υποβάλετε σχόλια για την εμπειρία σας στην εγκατάσταση που διαμένετε. Παρακαλούμε 
χρησιμοποιείστε τους πόρους/εργαλεία που αναφέρονται πίσω από την παρούσα σελίδα 
για να σας βοηθήσουν να υποβάλετε σχόλια για την εμπειρία σας στην εγκατάσταση που 
διαμένετε. 

Στην Opal, λαμβάνουμε πολύ σοβαρά όλα τα σχόλια και παράπονα και είμαστε 
δεσμευμένοι να συνεργαστούμε μαζί σας και να ανταποκριθούμε στα σχόλια σας 
γρήγορα, δίκαια και με διαφάνεια. Παραθέτουμε ορισμένους απλούς τρόπους για να 
μοιραστείτε τα σχόλια σας μαζί μας.

Η γλώσσα δε θα πρέπει ποτέ να αποτελεί εμπόδιο  
για αξιοπρεπή διαβίωση σε Ίδρυμα Ηλικιωμένων της Opal.
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