
Bizimle ilgili düşünceleriniz ister şikayet, ister övgü ya da yorum 
biçiminde olsun sunduğumuz hizmetlerimizi geliştirmemizde 
yardımcı olacaktır, hepsini memnuniyetle karşılıyoruz.

Hizmetlerimizle ilgili bizimle iletişim kurmak isterseniz, size 
yardımcı olması veya sizin adınıza hareket etmesi için bir kişiyi 
seçme hakkınız bulunmaktadır.

Şikâyetlerinizi, övgülerinizi veya yorumlarınızı aşağıdaki 
yollardan doğrudan iletebilirsiniz:

•  ilişikteki formu doldurup aşağıdaki adrese gönderebilirsiniz 
Locked Bag 3001, Hawthorn 3122

veya:

•  Email alz@alzheimers.org.au
•  Tel 03 9815 7800
•  Faks 03 9815 7801
•  Şahsen  Alzheimer’s Australia Vic görevlilerinden  

 herhangi biri ile görüşebilirsiniz

Bir şikayetiniz olduğunda, endişelerinizi önce hemen bize 
bildirirseniz, hızlı bir şekilde inceler ve bir cevap verebiliriz. 
Bütün şikayetler zamanında, adil ve gizlilik içerisinde ele alınır.

Başka bir yol ise aşağıdaki kurumlarla bağlantı kurmaktır 

Health Services Commissioner (Sağlık Hizmetleri Komiseri) 
Tel 1800 136 066  
health.vic.gov.au/hsc

The Office of the Public Advocate (Halk Savunmanlık Ofisi) 
Tel 1300 309 337 
publicadvocate.vic.gov.au

fightdementia.org.au

National Dementia Helpline (Ulusal Demans Yardım Hattı)
1800 100 500
Yazılı ve Sözlü Tercümanlık aracılığıyla aramak için
131 450

Alzheimer’s Australia Vic mümkün olan en iyi hizmeti 
sağlamakta kararlıdır.

Sizin şikayetleriniz, övgüleriniz ve yorumlarınız bizim için 
önemlidir ve sizlerin düşünceleri kurumumuz ve sunduğumuz 
hizmetler açısından memnunlukla karşılanır, bu bilgiler 
hizmetlerimizi geliştirmek için kullanılır.

ŞİKAYET,  
ÖVGÜ, YORUM 
NASIL YAPILIR

ŞİKAYET, ÖVGÜ, VE 
YORUM FORMU

şikayet övgü yorum

Ünvan                İsim

Soyad

Adres

Semt                                                          Posta kodu

Tel                               Cep

Email

Savunmanın/Destek verenin kişisel bilgileri 

Bu konuyla ilgili bir savunman/destek olan bir kişi kullanmak istiyor 

musunuz (daire içine alınız)    EVET               HAYIR

Savunmanın/destek olan kişinin adı ve bağlantı bilgileri 

Adımın belli olmasını istemiyorum

Söylemek istedikleriniz

Bu başvuru ile ne elde etmeyi arzu ediyorsunuz

Bu formu doldurmak için ayırdığınız zamana  
teşekkür ederiz

Şikayetiniz elimize geçtiğinde alındı bilgisi bir sonraki iş  
günü bitmeden, şikayetiniz ile ilgili resmi cevap ise  

yedi (7) işgünü içerisinde elinize geçecektir.

Ben
 Demanslı bir kişiyim

 Ailenin bakıcısıyım

 Aile üyesiyim

 Sağlık çalışanı/uzmanıyım

 Öğrenciyim

 Savunmanım

 Diğer lütfen belirtin

Söylediklerim şununla ilgili 
 Ulusal Demans Yardım Hattı

 Danışmanlık

 Eğitim işliği/kursu

 Kütüphane

 Alzheimer’s Australia Vic etkinliği

 Görevli

 İletişim

 Diğer lütfen belirtin

TURKISH/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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