
Noi apreciem opiniile Dvs., fie în forma unei reclamații, unui 
compliment sau comentariu, deoarece acestea ne vor ajuta să 
ne îmbunătățim serviciile noastre.

Dacă doriți să ne contactați în privința experienței Dvs cu 
serviciile noastre, aveți dreptul să alegeți o persoană care să vă 
asiste în această privință sau să acționeze în numele Dvs.

Puteți trimite în mod direct reclamația, complimentul, sau 
comentariul Dvs.în mai multe moduri:

•  completând formularul anexat și postându-l la  
Locked Bag 3001, Hawthorn 3122

sau prin:

•  Email alz@alzheimers.org.au
•  Telefon 03 9815 7800
•  Fax 03 9815 7801
•  În persoană,  oricărui angajat al organizației 

 Alzheimer’s Australia Vic

Daca Dvs aveți o reclamație, este întotdeauna recomandabil 
să o faceți cât mai devreme posibil, pentru ca noi să putem 
investiga cazul și răspunde în mod rapid. Vom trata toate 
reclamațiile  în mod prompt, corect, și confidențial

Ca o alternativă  puteți, de asemenea, contacta

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

The Office of the Public Advocate
Telefon 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 este angajată să asigure cele mai bune 
servicii posibile. 

Reclamațiile, complimentele & comentariile Dvs sunt 
importante pentru noi și noi salutăm sesizarea  Dvs privind 
organizația noastră și serviciile pe care le oferim și aceasta va fi 
folosită pentru a îmbunătăți serviciile noastre.

CUM POȚI SĂ FACI 
O RECLAMAȚIE,
UN COMPLIMENT, SAU 
UN COMENTARIU 

FORMULAR PENTRU 
RECLAMAȚÍI, COMPLIMENTE, 
ȘI COMENTARII 

reclamație compliment comentariu

Titlu                Pronume

Nume de familie

Adresa

Suburbia                                                          Cod poștal

Telefon                               Mobil

Email

Informații privind o Persoană pentru Avocatură/Sprijin 
În legătură cu această problemă, doriți să folosiți o persoană  pentru 
avocatură/sprijin(încercuiți)  YES            NO

Detalii nume și contact pentru  persoana de Avocatură/
sprijin

Doresc să rămân anonim(ă)

Sesizarea Dvs

Care este rezultatul Dvs preferat din această sesizare

Mulțumim pentru timpul acordat completării  
acestui formular

Veți primi o confirmare înainte de sfârșitul următoarei zile 
lucrătoare de la primirea reclamației Dvs și un răspuns  

oficial în decurs de șapte (7) zile.

Eu sunt un(o)
 Persoană suferind de demență

 Îngrijitor din familie

 Membru de familie

 Lucrător medical de profesie

 Student

 Advocat

 Altele rugăm precizați

Această sesizare se referă la

 National Dementia Helpline

 Consultații

 Curs educativ/seminar

 Bibliotecă

 Eveniment organizat de Alzheimer’s 
Australia Vic

 Personal

 Comunicări

 Altele rugăm precizați

ROMANIAN/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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