
Вашите мислења за нашите услуги се добредојдени без оглед 
на тоа дали станува збор за поплака, пофалба или забелешка, 
затоа што тоа ќе ни помогне да ги подобриме нашите услуги. 

Ако сакате да стапите во контакт со нас во врска со вашето 
искуство со нашите услуги, имате право со себе да поведете 
лице што сами ќе го одберете за да ви помогне околу тоа или 
за да дејствува од ваше име.

Вашата поплака, пофалба или забелешка може да ја пратите 
директно:

• пополнeте го приложениот формулар и пратeте го по 
пошта на следната адреса  
Locked Bag 3001, Hawthorn 3122

или преку:

• Електронска пошта  alz@alzheimers.org.au
• Телефон  03 9815 7800
• Телефакс  03 9815 7801
• Лично  до било кој член на персоналот  

 на организацијата  
 Alzheimer’s Australia Vic

Ако имате поплака, секогаш е добро да ни ја изнесете вашата 
загриженост колку што е можно поскоро за да можеме да ја 
испитаме работата и брзо да преземеме нешто. Сите поплаки 
ќе бидат решавани брзо, праведно и доверливо.

Или пак можете да стапите во контакт и со

Health Services Commissioner (Началник за здравствени услуги)
Телефон 1800 136 066
health.vic.gov.au/hsc

The Office of the Public Advocate  
(Канцеларија на јавниот застапник)
Телефон 1300 309 337
publicadvocate.vic.gov.au

fightdementia.org.au

National Dementia Helpline  
(Национална телефонска линија за помош при деменција)
1800 100 500
преку Преведувачката служба
131 450

Организацијата Alzheimer’s Australia Vic се залага да ги 
пружа најдобрите можни услуги.

Вашите поплаки, пофалби и забелешки ни се важни и со 
задоволство ги дочекуваме вашите мислења за нашата 
организација и услугите што ги пружаме, тие ќе послужат да 
се подобрат нашите услуги.

КАКО ДА ДОСТАВИТЕ 
ПОПЛАКА, ПОФАЛБА, 
ЗАБЕЛЕШКА

ФОРМУЛАР ЗА 
ДОСТАВУВАЊЕ ПОПЛАКИ, 
ПОФАЛБИ И ЗАБЕЛЕШКИ

поплака пофалба жалба

Титула                Име

Презиме

Адреса

Населба                                                  Поштенски број

Телефој                               Мобилен

Електронска пошта

Информации за застапник/лице за поддршка
Сакате ли да користите застапник/лице за поддршка за оваа работа 
(заокружете)   ДА             НЕ

Име и контактни поединости на застапникот/лицето 
за поддршка

Сакам да останам непознат/непозната

Вашето мислење

Каков исход сакате да постигнете со ова ваше мислење?

Ви благодариме што одвоивте време за да го  
пополните овој формулар

Ќе добиете потврда за поднесување пред завршувањето  
на следниот работен ден од примањето на вашата поплака,  

и службен одговор во рок од седум (7) работни дена.

Јас сум

 Лице со деменција

 Негувател од семејството

 Член на семејството

 
Здравствен работник/
професионален работник

 Студент

 Застапник

 Друго ве молиме наведете 
поточно

Ова мислење се однесува на

 Националната телефонска линија за 
помoш при деменција (National Dementia 
Helpline)

 Советувањето

 Работилниците/курсевите за подучување

 Библиотеката

 
Приредба организирана од страна на 
организацијата Alzheimer’s Australia Vic

 Персоналот

 Комуникацијата

 Друго ве молиме наведете поточно

MACEDONIAN/ENGLISH
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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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