
Όταν συμπληρώσετε το παρόν έντυπο μπορείτε:

Να:
Το ρίξετε σ’ ένα κιβώτιο Σχολίων [Feedback box] 
(που βρίσκονται σε όλες τις τοποθεσίες μας)

Το ταχυδρομήσετε στο:
Feedback
Link Health and Community
1 Jacksons Road, Mulgrave 3170

Το στείλετε με email στο:
feedback@linkhc.org.au

Ή ίσως προτιμάτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

  1300 552 509

  www.linkhc.org.au

 @LinkHealthCom

 /LinkHealthCom

 με το να μιλήσετε στο προσωπικό μας

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον 
Επίτροπο Παραπόνων Υγείας [Health Complaints 
Commissioner] στο 1300 582 113 ή με την 
Υπηρεσία Καταγγελιών του Εθνικού Οργανισμού 
Ασφάλισης Αναπηρίας (NDIA) στις 1800 800 110.

Services for Healthier Communities
1300 552 509     www.linkhc.org.au

Υπηρεσίες για Υγιέστερες Κοινότητες
1300 552 509     www.linkhc.org.au

Η Link Health and Community 
αναγνωρίζει την υποστήριξη της 
Κυβέρνησης της Πολιτείας της Βικτώριας 
και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης

1300 552 509 www.linkhc.org.au

Ενθαρρύνουμε τα  
σχόλια σας για να μας 

βοηθήσετε να βελτιώσουμε 
τις υπηρεσίες μας

Πώς ήταν η 
Εμπειρία σας 

Σήμερα;

Σχετικά με εμάς
Η Link Health and Community είναι ένας μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει ιατρικές, 
υγείας και υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη βελτίωση 
της υγείας και της ευημερίας των κατοίκων της 
ανατολικής και νοτιοανατολικής Μελβούρνης και της 
ανατολική Βικτώριας.

Τοποθεσίες
Brighton | 88 Asling Street, Brighton 3186^

Chadstone | Batesford Reserve, 94 Batesford Road, 
Chadstone 3148
Clayton | Level 1, 9-15 Cooke Street, Clayton 3168
Glen Waverley | 2 Euneva Avenue, Glen Waverley 
3150#*

The Glen Shopping Centre | 235 Springvale Road, 
Glen Waverley 3150 (Located in Priceline Pharmacy)^

Mulgrave (Head Office) | 1 Jacksons Road, 
Mulgrave 3170
Oakleigh | 8-10 Johnson Street, Oakleigh 3166^#*

^ Γενικοί Γιατροί (GPs)
# ΝDIS Πρώιμη παρέμβαση νηπίων Κοινοτικός Συνέταιρος
* Μόνο με ραντεβού

Προσφέρουμε υπηρεσίες NDIS πρώιμη παιδική ηλικία 
πρόωρης παρέμβασης (ECEI) σε διάφορες τοποθεσίες 
σε όλη την Ανατολική και νοτιο-ανατολικά της 
Μελβούρνης και Βικτωρίας Ανατολική.
Παρακαλώ επισκεφθείτε www.linkhc.org.au για NDIS 
ECEI τοποθεσίες.



1300 552 509        www.linkhc.org.au
Η Link Health and Community 
αναγνωρίζει την υποστήριξη της 
Κυβέρνησης της Πολιτείας της Βικτώριας 
και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης

Ημερομηνία:            /            /             

Είμαι:               □ Πελάτης               □ Συγγενής ή φροντιστής               □ Άλλο

Τοποθεσία:

Η υπηρεσία που χρησιμοποίησα ήταν:

Πώς ήταν η εξυπηρέτηση που λάβετε και για ποιο λόγο;      □ Εξαιρετική       □ Καλή        □ Μέτρια       □ Ανεπαρκής

Αναμένω να γίνουν τ’ ακόλουθα λόγω των σχολίων/του παραπόνου μου:

Θα ήθελα να:                 □ Παράσχω σχόλια                 □ Υποβάλλω παράπονο
Θα επικοινωνήσει μαζί σας το δυνατό συντομότερο ένας διευθυντής για να συζητήσετε το σχόλιο/το παράπονό σας. Παρακαλείστε, εάν χρειαστεί,  
να επισυνάψετε ένα ξεχωριστό φύλλο. 

Όνομα:

Τηλέφωνο:       Email:

□  Παρακαλείστε να σημειώστε το παρόν τετραγωνάκι εάν θέλετε να εγγραφείτε στο μητρώο μας καταναλωτών και να σας παρέχονται περισσότερες ευκαιρίες να 
εκφράζετε τη γνώμη σας για τις υπηρεσίες μας. 

Θεωρούμε ευπρόσδεκτες τις ιδέες σας για το πώς  
μπορούμε να βελτιώσουμε:   □ Την ποιότητα των υπηρεσιών       □ Τις διαδικασίες           □ Άλλα

Ικανοποίησε τις ανάγκες σας η υπηρεσία μας;             □ Ναι  □ Σχετικά      □ Όχι

Ήταν εύκολη η χρήση της υπηρεσίας μας;             □ Ναι  □ Σχετικά      □ Όχι


