
Szívesen látjuk visszajelzését, akár panasz az, dícséret vagy 
hozzászólás, mert segíteni fog a szolgálatunkat javítani.

Ha kapcsolatba kíván lépni velünk arra vonatkozólag, hogy 
milyennek tapasztalta szolgáltatásunkat, akkor joga van arra, 
hogy az a személy, akit ön választ, segítsen önnek ebben vagy 
képviselje önt. 

Küldheti panaszát, dícséretét vagy hozzászólását direkt így:

•  kitölti a csatolt űrlapot és feladja erre a címre  
Locked Bag 3001, Hawthorn 3122

vagy:

•  emailen alz@alzheimers.org.au
•  telefonon 03 9815 7800
•  faxon 03 9815 7801
•  személyesen átadhatja  az Alzheimer’s Australia Vic  

 bármelyik munkatársának

Ha panasza van, mindig jobb ha arról minél előbb szól nekünk, 
hogy kivizsgálhassuk és gyors visszajelzést adhassunk. Minden 
panasszal gyorsan, igazságosan és bizalmasan foglalkozunk.

Vagylagosan szintén kapcsolatba léphet az 

Egészségügyi Biztossal 
Telefon 1800 136 066  
health.vic.gov.au/hsc

A  Nyilvános Szószóló Hivatalával 
Telefon 1300 309 337  
publicadvocate.vic.gov.au

fightdementia.org.au

Országos Demencia Segélyvonallal 
1800 100 500 
Fordító és Tolmács Szolgálattal 
131 450

Alzheimer’s Australia Vic elkötelezett amellett, hogy a 
lehető legjobb szolgáltatást nyújtsa.

Az ön panasza, dícsérete és hozzászólása fontos számunkra 
és szívesen látjuk szervezetünkkel és szolgáltatásunkkal 
kapcsolatos visszajelzését, amit arra használunk, hogy 
javítsuk szolgáltatásunkat.

HOGY LEHET  
PANASZT TENNI,  
DÍCSÉRNI,  
HOZZÁSZÓLNI

ŰRLAP PANASZRA 
DÍCSÉRETRE, ÉS 
HOZZÁSZÓLÁSRA 

panasz dícséret hozzászólás

Címe                Utóneve

Vezetékneve

Lakhelye

Városrész                                                          Irányítószám

Telefon                               Mobil

Email

Szószólóra/támogatóra vonatkozó információ
Kíván-e ebben az ügyben szószólót/ támogatót használni  (jelezze) 
IGEN  NEM

Szószóló/támogató neve és elérhetőségi adatai

Névtelen akarok maradni

Az ön visszajelzése

Milyen kimenetelt szeretne látni ebből a visszajelzésből?

Köszönjük, hogy kitöltötte ezt az űralpot
A következő munkanap vége előtt értesítést kap arról,  

hogy megkaptuk panaszát és hét (7) napon belül  
kap arra hivatalos választ.

Én
 Demenciás személy

 Családi gondozó

 Családtag

 Egészségügyi szakember

 Tanuló

 Szószóló

 Egyéb személy vagyok

A visszajelzés erre vonatkozik
 Országos Demencia Segélyvonal

 Tanácsadás

 Oktató műhely/tanfolyam

 Könyvtár

 Alzheimer’s Australia Vic rendezvény

 Személyzet

 Érintkezés

 Egyéb személy vagyok
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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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