
Մենք կ›ողջունենք ձեր կարծիքը, ըլլայ ան բողոքի ձեւով, 
գովասանք մը կամ մեկնաբանութիւն մը, քանի որ այն 
կ›օգնէ մեզ բարելաւելու մեր սպասարկութիւնները:

Եթէ կը փափաքիք մեզի հետ կապուիլ մեր 
սպասարկութեան նկատմամբ ձեր փորձառութեան 
մասին, իրաւունք ունիք ընտրելու ձեր նախասիրած 
անձը որ ձեզի օգնէ այս հարցով կամ ձեր տեղը գործէ:

Դուք կարող էք ուղարկել ձեր բողոքը, գովասանքը կամ 
մեկնաբանութիւնը ուղղակիօրէն՝

• ամբողջացնելով կից հարցարանը եւ ուղարկել 
հետեւեալ հասցէին.  
Locked Bag 3001, Hawthorn 3122

Կամ.

• է-նամակով alz@alzheimers.org.au
• Հեռախօսով 03 9815 7800
• Հեռատիպով 03 9815 7801
• Անձամբ՝ Alzheimer’s Australia Vic – ի ոեւէ մէկ  
 աշխատակիցի

Եթէ որեւէ մէկ բողոք ունիք միշտ լաւ գաղափար է 
բարձրացնել ձեր մտահոգութիւնը մեզի հետ որպէսզի 
մենք կարողանանք քննել եւ արձագանքել արագօրէն: 
Բոլոր բողոքներուն հետ պիտի վարուինք արագօրէն, 
արդարօրէն եւ գաղտնօրէն:

Որպէս այլընտրանք կարող էք նաեւ դիմել

Առողջապահութեան  Սպասարկութիւններու 
Յանձնակատարին՝
Հեռախօս 1800 136 066 
health.vic.gov.au/hsc

Հանրային Փաստաբանի Գրասենեակ 
Հեռախօս 1300 309 337  
publicadvocate.vic.gov.au

fightdementia.org.au

Ազգային մտագարութեան Օգնութեան գիծ
1800 100 500
Թարգմանական Սպասարկութեան միջոցով 
131 450

Ալզայմըրզ Աւստրալիա Վիք. –ը յանձնառու է 
ապահովելու լաւագոյն հնարաւոր սպասարկութիւնը

Ձեր բողոքները, գովասանքները եւ մեկնաբանութիւնները 
կարեւոր են մեզի եւ մենք կ›ողջունենք ձեր արձագանքը 
մեր կազմակերպութեան եւ մեր տրամադրած 
սպասարկութիւններու նկատմամբ: Այս պիտի 
օգտագործուի բարելաւելու մեր սպասարկութիւնները:

Ի՞ՆՉՊԷՍ  
ԳԱՆԳԱՏԻԼ, ԳՈՎԵԼ,  
ՄԵԿՆԱԲԱՆԵԼ

ԳԱՆԳԱՏՆԵՐՈՒ, ԳՈՎՔԻ, 
ԵՒ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ 
ՀԱՐՑԱՐԱՆ

գանգատ գովք մեկնաբանութիւն

Տիտղոս                Առաջին անուն

Ազգանուն կամ մականուն

Հասցէ

Արուարձան                                            Փոստգոտ

Հեռախօս                               Բջջային

է-նամակ

Փաստաբանի/աջակցող անձի տեղեկութիւն 

Այս հարցի առնջութեամբ կը փափաքի՞ք օգտագործել 
փաստաբան մը/աջակցող անձ մը (շրջանակի մէջ առ) 
ԱՅՈ          ՈՉ

Փաստաբանի/աջակցող անձի անուն եւ տուեալներ

Կը փափաքիմ անանուն մնալ

Ձեր կարծիքները

Ո՞րն է ձեր նախընտրած արդիւնքը այս կարծիքէն:

Շնորհակալութիւն այս հարցարանը լրացնելու  
ժամանակին համար: 

Դուք ընկալագիր մը կը ստանաք յաջորդ աշխատանքային 
օրուայ աւարտէն առաջ ձեր բողոքը ստանալու  

մասին եւ պաշտօնական պատասխան մը եօթը (7) 
աշխատանքային օրուայ ընթացքին:

Ես
 Մտագարութիւն ունեցող անձ  

մըն եմ

 Ընտանիքի հոգատար

 Ընտանիքի անդամ

 Առողջապահութեան աշխտաւոր / 
մասնագէտ

 Ուսանող

 Փաստաբան

 Այլ խնդրեմ նշէ

Այս կարծիքը կը վերաբերի
 Ազգային Մտագարութեան 

Օգնութեան Գծին

 Խորհրդատուութեան

 Դաստիարակչական  
աշխատանիստ / դասընթացք

 Գրադարան

 Ալզայմըրզ Աւստրալիա Վիք. 
միջոցառում

 Անձնակազմ

 Հաղորդակցութիւն

 Այլ խնդրեմ նշէ
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We welcome your feedback, whether it is in the form of 
a complaint, a compliment or a comment because it will 
help us to improve our services. 

If you wish to contact us about your experience of our 
service, you have a right to have a person of your choice 
to assist you in this regard or to act on your behalf.  

You can send your complaint, compliment, or comment 
directly by: 
      
• completing the attached form and posting to 
 Locked Bag 3001, Hawthorn 3122

or by:

• Email alz@alzheimers.org.au
• Phone 03 9815 7800
• Fax 03 9815 7801
• In person to any Alzheimer’s Australia Vic 
  staff member 

If you have a complaint it is always a good idea to raise 
your concern with us as soon as possible so that we can 
investigate and respond quickly. All complaints will be 
dealt with promptly, fairly and confidentially.

As an alternative you may also contact the 

Health Services Commissioner 
Phone 1800 136 066
health.vic.gov.au/hsc

The Office of the Public Advocate
Phone 1300 309 337
publicadvocate.vic.gov.au

fightdementia.org.au

National Dementia Helpline
1800 100 500
via Translating and Interpreting Service 
131 450

Alzheimer’s Australia Vic is committed to providing the 
best service possible.

Your complaints, compliments & comments are 
important to us and we welcome your response 
regarding our organisation and the services we provide, 
this will be used to improve our services.

HOW TO MAKE A 
COMPLAINT, 
COMPLIMENT, 
COMMENT

COMPLAINTS, 
COMPLIMENTS, 
AND COMMENTS FORM

complaint compliment comment

Title                First name

Surname

Address

Suburb                                                          Postcode

Phone                               Mobile

Email

Advocacy/Support person information
Do you wish to use an advocate/support person in relation to 
this matter (circle)    YES    NO

Advocate/support person name and contact details

I wish to remain anonymous

Your feedback

What is your preferred outcome from this feedback?

Thank you for taking the time to complete this form

You will receive an acknowledgment before the close 
of the next business day from receipt of your complaint 
and a formal response within seven (7) working days.

I am a
 Person with dementia

 Family carer

 Family member

 Health worker/professional

 Student

 Advocate

 Other please specify

This feedback relates to
 National Dementia Helpline

 Counselling

 Education workshop/course

 Library

 Alzheimer’s Australia Vic event

 Staff

 Communication

 Other please specify
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