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Ομάδα Υποστήριξης στο Σπίτι (Home Support Team) 
Κέντρο Γειτονιάς Newtown (Newtown Neighbourhood Centre) 

 
 

Αγαπητέ/ή πελάτη/πελάτισσα, 

Το 2015 η κυβέρνηση εισήγαγε το σύστημα Φροντίδας Ηλικιωμένων «My Aged Care», για να βελτιώσει την πρόσβαση 
των ηλικιωμένων που χρειάζονται υπηρεσίες στο σπίτι. Το My Aged Care μπορεί να βοηθήσει στην εξεύρεση περαιτέρω 
υποστήριξης για να σας βοηθήσει να ζήσετε περισσότερο στο σπίτι σας. Πολλοί από εσάς μπορεί να είστε ήδη 
εγγεγραμμένοι στο My Aged Care αλλά εσείς που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας πριν από το 2015 μπορεί να μην 
είστε εγγεγραμμένοι. 

Έχουμε τώρα καθοδηγηθεί από το χρηματοδότη μας - το Υπουργείο Υγείας, ότι όλοι οι πελάτες μας θα πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένοι στο σύστημα My Aged Care. Δεν μπορούμε να σας παράσχουμε άλλες υπηρεσίες εκτός κι εάν εγγραφείτε 
στο σύστημα My Aged Care. 

 

Για να το κάνετε αυτό μπορείτε απλά να τηλεφωνήσετε στο 1800 200 422.  

 

Μπορείτε να ζητήσετε από ένα μέλος της οικογένειας, ένα φίλο ή το γιατρό σας να σας βοηθήσει να εγγραφείτε στο My 
Aged Care, αν δεν μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας. Επίσης, όταν τηλεφωνήσετε στο My Aged Care θα υπάρχουν 
δωρεάν διαθέσιμοι διερμηνείς. 

Η εγγραφή στο σύστημα My Aged Care δεν θα σας κοστίσει τίποτα. 

 

Όταν τηλεφωνήσετε στο My Aged Care, μπορείτε απλά να τους πείτε τα στοιχεία σας και τις υπηρεσίες που λαμβάνετε 
αυτήν την περίοδο ή ένας υπάλληλος αξιολόγησης μπορεί να έρθει στο σπίτι σας για να δει αν λαμβάνετε την  
κατάλληλη υποστήριξη. 

Σας παρακαλούμε πείτε τους για τις υπηρεσίες που λαμβάνετε ήδη από το Newtown Neighborhood Center και αυτοί 
μπορούν να στείλουν την παραπομπή σε μας για να διασφαλίσουμε το ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε 
την υπηρεσία. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εσωκλειόμενο ενημερωτικό φυλλάδιο «Find the Help You Need with  
My Aged Care». 

 

Αν έχετε τυχόν ερωτήσεις, μπορείτε ευχαρίστως να μιλήσετε στην υπεύθυνο της ομάδας της υπηρεσίας που 
χρησιμοποιείτε. 

 

Στην Dushanka Dobrich-9564 7305-Ομάδα Κοινωνικής Υποστήριξης για τις Κοινότητες από την πρώην Γιουγκοσλαβία. 

Στην Marie Kostov-9564 7304-Ομάδα Κοινωνικής Υποστήριξης Ελληνόφωνων. 

Στην Kerry Muldoon-9564 7303- Κοινωνική Υποστήριξη Συνοδευτικές Δραστηριότητες π.χ: Ψώνια 

Στην Susan Kennett-9564 7319- Κοινωνική Υποστήριξη Συνοδευτικές Δραστηριότητες π.χ: Επισκέψεις. 

 

Με εκτίμηση, 

Ομάδα Υποστήριξης στο Σπίτι (Home Support Team) 

Κέντρο Γειτονιάς Newtown (Newtown Neighbourhood Centre) 

9564 7333 

 


