ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κάνουμε επιλογές και βρίσκουμε λύσεις

4 Τέσσερεις τρόποι με τους οποίους μπορούμε να σας
βοηθήσουμε.

1 Επικοινωνήστε μαζί μας διαμέσου τηλεφώνου.
Τηλεφωνήστε μεταξύ

Τηλεφωνήστε μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής από τις 8:30 π.μ.−4:30
μ.μ.
για να μιλήσετε με έναν από τους επαγγελματικούς συμβούλους υγείας

2 Επισκεφθείτε το κέντρο υπηρεσίας.
Πρέπει να κλείσετε ένα ραντεβού οσότου το προσωπικό να έχει τα εξαρτήματα που ϑέλετε να δοκιμάσετε έτοιμα όταν μας επισκεφτείτε.

3 Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύϑυνση www.ilc.com.au
Δια μέσου της
ιστοσελίδας μας, μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα εξαρτήματα αυ
-

τονομίας που διαθέτουμε στα αρχεία μας και επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας διαμέσου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

4 Επικοινωνήστε μαζί μας διαμέσου βιντεοσκόπησης
Έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας για να σας δείξουμε πως λειτουργούν τ
α εξαρτήματα μας.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ:
• Εξαρτηματα βοηθειας

Πληροφορίες και συμβουλές για το πως να σας βοηθήσουμε στην καθημερινή σας ζωή.
• Η Επαρχιακή Υπηρεσία μας

Η πληροφοριακή υπηρεσία μας επισκέπτεται και την επαρχία, διαμέσου
του φορητού τροχοσπιτιού μας.
• Αυτόνομο κέντρο κατοικίας και δανεισμού

Δανείζουμε για μικρό χρονικό διάστημα ή μπορείτε να ενοικιάσετε κάποια εξαρτήματα πριν αγοράσετε το προϊόν. Κάποιο μικρό χρηματικό πο
σό θα χρειαστείτε να καταβάλλετε.
• Αυτόνομο κέντρο κατοικίας και τεχνογνωσίας

Πληροφορίες διαμέσου υπολογιστών, επικοινωνία και εκπαίδευση για
καινούριες τεχνολογίες
• Ενημέρωση και εκπαίδευση

Διαθέτουμε ομαδική και προσωπική εκπαίδευση. Επίσης συμβουλή και
γνωστοποίηση για το πως να μετακινηθείτε με ασϕάλεια. Τηλεϕωνήστε
για να σας διαθέσουμε περισσότερες πληροφορίες για το κόστος.

• Πρόγραμμα επιδότησης για εξαρτήματα αναπηρίας

Το αυτόνομο κέντρο κατοικίας μπορεί να σας βοηθήσει σε ορισμένες περιπτώσεις ώστε να χορηγηϑείτε κρατικού επιδόματος και να μπορέσετε
να αγοράσετε εξαρτήματα τα οποία είναι πολύ ακριβά και δεν μπορείτε
να τα αγοράσετε από μόνη σας. Είναι μόνο για όσους έχουν μόνιμη αναπηρία.
• Κοινοπολιτειακή Ανάπαυλα και Κέντρο της πόλεως της Πέρθης.

Αυτή η υπηρεσία χορηγεί πληροφορίες, βοήθεια προς την κοινωνία, και
προσϕέρει υπηρεσίες για ξεκούραση και ανάπαυλα για ηλικιωμένους,
ανθρώπους με αναπηρίες, ψυχασθένειες και για τα μέλη οικογενείας
τα οποία ϕροντίζουν τους συνανθρώπους μας.
Λίγα λόγια για εμάς

Το αυτόνομο κέντρο κατοικίας της Δυτικής Αυστραλίας είναι χρηματοδοτούμενο από το κράτος και προσϕέρει τις υπηρεσίες του δωρεάν. Είναι
σχεδιασμένο οσότου να σας βοηθήσει να επιλέξετε το πιο κατάλληλο
εξάρτημα βοηθείας.
Το κέντρο έχει χιλιάδες προϊόντα στη διάθεσή του και το προσωπικό
του αποτελείται από έμπειρους ειδικευμένους συμβούλους υγείας.
Τα Εξαρτήματα Βοηθείας μπορούν να σας βοηθήσουν στους παρακάτω
τομείς:

− Μετακίνησης/Μεταϕοράς

− Προσωπική Ασϕάλεια

− Αυτονομία

− Επικοινωνία

και πολλά περισσότερα........

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεϕωνήστε και κλείστε ένα ραντεβού
μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής από τις 8:30π.μ.−5:00μ.μ.
Το κέντρο μας είναι για ανθρώπους όλων των πηλικίων και ικανοτήτων

ILC Head Office & ILC Rockingham:
The Niche Suite A 11 Aberdare Road
Nedlands WA 6009
Fax: 08 9381 0608
Email: general@ilc.com.au

1300 885 886
ILC North:
Respite & Carelink Centre
Unit 13 386 Wanneroo Road Westminster WA 6061
Fax: 08 9381 0688 Email: comcarelink@ilc.com.au

1800 052 222
www.ilc.com.au

