
Agradecemos o seu feedback, seja ele em forma de 
reclamação, elogio ou comentário porque nos ajudará a 
melhorar nosso serviço

Caso deseje entrar em contato conosco para falar 
de nossos serviços, você tem direito a escolher uma 
pessoa para ajudá-lo nesta questão ou atuar em seu 
nome.

Você pode enviar sua reclamação, elogio ou comentário 
dereitamente ao: 

• completar o formulário em anexo e enviá-lo para 
Locked Bag 3001, Hawthorn 3122

ou por:

• E-mail alz@alzheimers.org.au
• Tel 03 9815 7800
• Fax 03 9815 7801
• Em pessoa  para qualquer funcionário da  

 Alzheimer’s Australia Vic

Se você tiver uma reclamação é ideal informar-nos o 
mais rápido possível para que possamos averiguar e 
responder rapidamente. Lidaremos rapidamente, de 
maneira justa e confidencial com todas as reclamações.

Alternativamente, você pode também contactar

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

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

fightdementia.org.au

National Dementia Helpline
1800 100 500
através do Serviço de Tradutor e Intérprete
131 450

A Alzheimer’s Australia Vic se compromete em prestar 
o melhor serviço possível.

Suas reclamações, elogios e comentários são 
imporantes para nós e seus comentários sobre nossa 
organização e serviços que prestamos são bem-vindos.  
Eles serão usados para melhorar nossos serviços. 

COMO FAZER  
UMA RECLAMAÇÃO, 
ELOGIO, 
COMENTÁRIO

FORMULÁRIO DE 
RECLAMAÇÕES, ELOGIOS,
E COMENTÁRIOS

reclamação elogio comentário

Título                Nome

Sobrenome

Endereço

Subúrbio                                                    Código postal

Tel                               Celular

E-mail

Informação sobre Representante/Pessoa que presta 
assistência 
Você deseja usar um representante ou outra pessoa para prestar 
assistência em relação a esta questão (fazer um círculo)   
SIM        NÃO

Nome e dados para contato do Representante/Pessoa 
que presta assistência

Desejo permanecer anônimo

Seu feedback

Qual é o resultado que espera desta feedback?

Obrigado por preencher o formulário
Você receberá uma notificação de recebimento  

de sua reclamação antes do final do próximo horário 
commercial e uma resposta formal dentro  

de sete (7) dias úteis..

Eu sou

 Pessoa com demência

 Cuidador da família

 Membro da família

 Profissional/Funcionário da 
area da saúde

 Estudante

 Representante

 Outro, favor especificar

Este feedback se relaciona a

 National Dementia Helpline

 Serviço de aconselhamento

 Workshop/curso de educação

 Biblioteca

 Evento da Alzheimer’s Australia Vic

 Funcionário

 Comunicação

 Outro, favor especificar

PORTUGUESE/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

58128 Alzheimer's CCC Port.indd   2 29/05/14   1:24 PM


