
Ми раді вашим відгукам, чи то у формі скарги, подяки або 
коментарю, тому що вони допомагають нам поліпшити наші 
послуги.

Якщо ви хочете зв›язатися з нами щодо вашого досвіду в 
отриманні наших послуг, то ви маєте право вибрати особу, 
яка допоможе вам у цьому або буде діяти від вашого імені.

Ви можете подати скаргу, виразити подяку чи залишити 
коментар наступним чином: 

• заповнити цю форму та відправити за адресою:  
Locked Bag 3001, Hawthorn 3122

чи:

• По електронній пошті alz@alzheimers.org.au
• За телефоном 03 9815 7800
• По факсу 03 9815 7801
• Особисто  працівникам Асоціації  

 Альцгеймер Австралія  
 штату Вікторія

Якщо ви хочете поскаржитись, то завжди краще чимшвидше 
висловити нам ваше занепокоєння, щоб ми могли швидко 
розібратися і зреагувати. Ми розглядаємо всі скарги 
оперативно, справедливо і конфіденційно.

В якості альтернативи ви можете також зв›язатися з:

Уповноваженим з питань медичного обслуговування  
Телефон 1800 136 066
health.vic.gov.au/hsc

Офісом Громадського Захисту
Телефон 1300 309 337  
publicadvocate.vic.gov.au

fightdementia.org.au

Національною лінією допомоги при деменції за номером 
1800 100 500
через Службу письмового та усного перекладу за номером 
131 450

Асоціація Альцгеймер Австралія штату Вікторія прагне 
забезпечити найкращий рівень обслуговування.

Ваші скарги, подяки і коментарі важливі для нас, і ми будемо 
вдячні вашим відгукам стосовно нашої організації і послуг, 
що ми надаємо. Ми будемо використовувати ваші відгуки 
для покращення нашого обслуговування.

ЯК ПОДАТИ  
СКАРГУ ВИРАЗИТИ 
ПОДЯКУ ЧИ ЗАЛИШИТИ 
КОМЕНТАР

ФОРМА ДЛЯ СКАРГ, 
ПОДЯКИ,
АБО КОМЕНТАРЮ

скарга подяка коментар

Назва                Ім’я

Прізвище

Адреса

Район                                                          Індекс

Телефон                               Мобільний

Email

Інформація про юриста/людину, що надає підтримку
Чи ви хочете використовувати послуги юриста або людини, що 
надає підтримку в цій справі (обвести)    ТАК            НІ

Ім'я та контактні дані юриста/людини, що надає 
підтримку

Я хочу залишитися анонімним

Ваші  відгуки

Яким би ви хотіли бачити результати цього відгуку?

Дякуємо, що знайшли час, заповнити цю форму.
До закінчення наступного робочого дня, ви отримаєте 

підтвердження, що ми отримали ваші відгуки, а офіційна 
відповідь надійде протягом семи (7) робочих днів.

Я

 Людина з деменцією

 Доглядач з родини

 Член родини

 Медичний працівник/спеціаліст

 Студент

 Юрист

 Інше будь-ласка, вкажіть

Цей відгук про

 Національну лінію допомоги при 
деменції

 Консультації

 Освітній семінар/курс

 Бібліотеку

 Подію Асоціації Альцгеймер 
Австралія штату Вікторія

 Персонал

 Комунікацію

 Інше будь-ласка, вкажіть
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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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