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Community Transport
Συγκοινωνίες για τη NSW

Κοινοτικές Συγκοινωνίες

Ασφαλείς, οικονομικά προσιτές συγκοινωνίες από πόρτα σε πόρτα, οι οποίες σας
βοηθούν να κυκλοφορείτε ανεξάρτητα και να ζείτε τη ζωή σας στο έπακρο

Νιώστε ανεξάρτητοι, συνδεδεμένοι με την κοινότητα και
ενδυναμωμένοι

Δυσκολεύεστε να πάτε εκεί που
πρέπει; Νιώθετε απομονωμένοι;
Θα θέλατε να διατηρήσετε την
ανεξαρτησία σας και να βελτιώσετε
την κοινωνική σας ζωή;
Οι Κοινοτικές Συγκοινωνίες είναι μια υπηρεσία που
επιχορηγείται από την κυβέρνηση και σας στηρίζει
ώστε να ζείτε μια ευτυχισμένη, υγιή και πλήρη ζωή,
διευκολύνοντας την δυνατότητά σας να κυκλοφορείτε και
να διατηρείτε τις κοινωνικές σας σχέσεις.
Η υπηρεσία είναι ειδικά σχεδιασμένη για να σας βοηθά
να πηγαίνετε σε ιατρικά ραντεβού, να συμμετέχετε σε
κοινωνικές δραστηριότητες, να καλύπτετε τις ανάγκες σας
για ψώνια και να διατηρείτε ανεξάρτητη τη διαβίωσή σας
στο σπίτι.

Τι υπηρεσίες προσφέρουν οι
Κοινοτικές Συγκοινωνίες;
Οι Κοινοτικές Μεταφορές προσφέρουν μια σειρά
υπηρεσιών, ωστόσο οι υπηρεσίες ποικίλλουν από έναν
φορέα παροχής υπηρεσιών σε άλλον. Επικοινωνήστε
με τον τοπικό σας φορέα παροχής για να ελέγξετε αν οι
υπηρεσίες του θα ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες
σας ανάγκες.
•

Μεταφορά από πόρτα σε πόρτα από και προς τον
προορισμό σας

•

Ευέλικτοι χρόνοι παραλαβής ανάλογα με τις ανάγκες
σας

•

Οχήματα κατάλληλα για αναπηρικές καρέκλες και
άτομα με ειδικές ανάγκες κινητικότητας

•

Πολυθέσια οχήματα κατάλληλα για μικρές ομάδες

•

Εκπαιδευμένοι οδηγοί που μπορούν να σας
βοηθήσουν να ανεβείτε και να κατεβείτε από το
όχημα

•

Βοηθοί που μπορούν να βοηθήσουν μεταφέροντας
τις σακούλες σας με τα ψώνια στο σπίτι σας

•

Πολύγλωσσο προσωπικό ή μέσα για την υποστήριξη
των γλωσσικών σας αναγκών

Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις
Κοινοτικές Συγκοινωνίες;
Οι Κοινοτικές Συγκοινωνίες μπορεί να διατίθενται σε
άτομα που έχουν περιορισμένες δυνατότητες μεταφοράς
και πληρούν ορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας.
Μπορεί να δικαιούστε την υπηρεσία αν:
•

Είστε ηλικιωμένοι και έχετε περιορισμένη
κινητικότητα

•

Έχετε προβλήματα αναπηρίας ή υγείας που
περιορίζουν την κινητικότητά σας

•

Έχετε δυσκολίες στη γλώσσα που περιορίζουν την
πρόσβασή σας σε μεταφορικά μέσα

•

Ζείτε σε μια περιοχή με λίγα ή καθόλου μέσα μαζικής
μεταφοράς και δεν έχετε πρόσβαση σε ιδιωτικές
μεταφορές

•

Αντιμετωπίζετε άλλα σημαντικά προβλήματα που
εμποδίζουν την πρόσβασή σας σε μεταφορικά μέσα

Αν είστε ηλικίας 65 ετών και άνω (50 ετών και άνω για
Αυτόχθονες και κατοίκους των νήσων Torres Strait),
επικοινωνήστε με την υπηρεσία My Aged Care στο 1800
200 422 για να διαπιστωθεί αν δικαιούστε την υπηρεσία
και για να ζητήσετε παραπομπή στον τοπικό σας φορέα
παροχής Κοινοτικών Συγκοινωνιών. Αν δεν είστε σ’ αυτήν
την ηλικιακή ομάδα, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας
φορέα για να μάθετε περισσότερα.
Για άτομα που δεν δικαιούνται Κοινοτικές Συγκοινωνίες,
το πρόγραμμα First Stop Travel Training (Πρώτος
Σταθμός στην Εκπαίδευση Συγκοινωνιών)
μπορεί να φανεί χρήσιμο. Αυτή η δωρεάν υπηρεσία
διδάσκει τους ανθρώπους πώς να χρησιμοποιούν τις
δημόσιες συγκοινωνίες με ασφάλεια και ανεξαρτησία,
διευκολύνοντάς τους να μετακινούνται και να
συμμετέχουν περισσότερο στην κοινότητά τους.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον
ιστοχώρο firststop.transportnsw.info

Πόσο κοστίζουν οι Κοινοτικές
Συγκοινωνίες;
Το κόστος ποικίλλει ανάλογα με τους φορείς παροχής και
τις περιοχές και εξαρτάται από τα διαθέσιμα μέσα, τις
ανάγκες των επιβατών και τις τοποθεσίες παραλαβής και
αποβίβασης.
Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας φορέα Κοινοτικών
Συγκοινωνιών για το κόστος της υπηρεσίας πριν κάνετε
κράτηση.

Πώς μπορείτε να βρείτε Κοινοτικές
Συγκοινωνίες που λειτουργούν στην
περιοχή σας;
Μπορείτε να βρείτε τον τοπικό σας φορέα ακολουθώντας
τα εξής βήματα:
1.	Επισκεφθείτε τον ιστοχώρο
transportnsw.info/operators
2.	Αναζητήστε υπηρεσίες εισάγοντας το προάστιό σας
στο πεδίο αναζήτησης Transport Operators (Φορείς
Παροχής Μεταφορών) ή χρησιμοποιήστε τα φίλτρα
‘mode’ και ‘region’ για να κοιτάξετε τις Κοινοτικές
Μεταφορές στην περιοχή σας.
	Τα αποτελέσματα αναζήτησης, συμπεριλαμβανομένου
του ιστοχώρου και των στοιχείων επικοινωνίας, θα
εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά.
3.	Κάντε κλικ στον ιστοχώρο του φορέα παροχής ή
καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου που εμφανίζεται στην
οθόνη για περισσότερες πληροφορίες.
M1446 - 0719

