
Get there 
with care.
Παρέχουμε κοινοτικές 
μεταφορές στη γεμάτη 
ζωντάνια περιοχή Inner 
West του Σίδνεϊ.

Σας βοηθάμε να φτάσετε 
εκεί που χρειάζεται να πάτε.

Η κοινοτική μεταφορά είναι μια 
υπηρεσία μεταφοράς από πόρτα 
σε πόρτα.
Βοηθάμε τους ηλικιωμένους και τους 
ανθρώπους με αναπηρία που χρειάζονται 
βοήθεια για να βγουν έξω.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν ψώνια από 
πόρτα σε πόρτα, προσωπικές και μεσαίες 
μεταφορές καθώς και ομαδικές εκδρομές.

Βοηθάμε τους ανθρώπους να παραμείνουν 
ανεξάρτητοι και να ζουν μια δραστήρια 
ζωή μέσα στην τοπική τους κοινότητα, 
παρέχοντας ασφαλείς και αξιόπιστες 
υπηρεσίες μεταφοράς.

Προσφέρουμε μια υπηρεσία που είναι 
αποκλειστική και φιλική. Γιορτάζουμε 
την ποικιλομορφία της περιοχής Inner 
West σε όλες της τις μορφές της, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής 
πολυμορφίας, της θρησκευτικής πολυμορφίας, 
του σεξουαλικού προσανατολισμού και της 
ταυτότητας φύλου.

About Connect: Inner West
Connect: Inner West Community Transport 
Group Inc. είναι μια μη κερδοσκοπική υπηρεσία 
που παρέχει υπηρεσίες μεταφορών από το 1983. 
Πιστεύουμε στην ίση πρόσβαση, ώστε όλοι να 
μπορούν να χρησιμοποιούν τις μεταφορικές 
υποδομές και τις υπηρεσίες που χρειάζονται.
Οι υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες σε άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας που χρειάζονται βοήθεια 
για να βγουν έξω, άτομα με αναπηρία και όποιον 
δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τακτικές δημόσιες 
συγκοινωνίες και θεωρείται ότι βρίσκεται «σε 
μειονεκτική θέση για μεταφορά».
Παρέχουμε μεταφορικές υπηρεσίες για τους 
κατοίκους των πρώην περιοχών των Τοπικών 
Αυτοδιοικήσεων του Leichhardt και του Marrick-
ville (που σήμερα αποτελούν μέρος του Inner West, 
όπως τα προάστια Annandale, Balmain, Birchgrove, 
Leichhardt, Lilyfield, Rozelle, τμήματα του Camp-
erdown και του Newtown, Dulwich Hill, Enmore, 
Lewisham, Marrickville, Petersham, Stanmore, 
Sydenham και Tempe.
Connect: Inner West Community Transport Group 
Inc. αναγνωρίζει τους λαούς Gadigal και Wangal του 
έθνους Eora, τους παραδοσιακούς θεματοφύλακες 
αυτής της γης και αποδίδει τα σέβη της στους 
πρεσβύτερους, τόσο στους παρελθόντες όσο και 
στους παρόντες.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με το φιλικό 
προσωπικό στο 9558 6800

ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
στο connectinnerwest.org.au



Ατομική μεταφορά
Εάν χρειάζεται να επισκεφτείτε το γιατρό 
σας ή να πάτε σε κάποιο άλλο ραντεβού, 
συμπεριλαμβανομένης μιας κοινωνικής δέσμευσης, 
μπορούμε να βοηθήσουμε.
Το εκπαιδευμένο μας προσωπικό θα σας βοηθήσει 
από το σπίτι σας έως στο όχημα, εάν το χρειάζεστε. 
Θα σας οδηγήσουν εκεί που πρέπει να πάτε και 
στη συνέχεια θα σας βοηθήσουν να κατεβείτε από 
το όχημα κατά την άφιξη. Όταν τελειώσετε, απλά 
τηλεφωνήστε στο γραφείο μας και εμείς θα έρθουμε 
να σας παραλάβουμε για να επιστρέψετε στο σπίτι 
σας.

Ψώνια
Συνδεθείτε: Το Inner West προσφέρει μια σειρά 
από υπηρεσίες για ψώνια από πόρτα σε πόρτα. Οι 
οδηγοί και οι βοηθοί των λεωφορείων μας θα σας 
βοηθήσουν από πόρτα σε πόρτα με τα ψώνια σας από 
τα σουπερμάρκετ.

Ψώνια στην αγορά Leichhardt Marketplace
Λειτουργούμε μια υπηρεσία για ψώνια τις Τετάρτες 
για τους κατοίκους του Leichhardt, του Lilyfield και 
του Annandale. Αυτή η υπηρεσία από πόρτα σε πόρτα 
εκτελείται κάθε εβδομάδα.

Λειτουργούμε μια υπηρεσία για ψώνια τις Πέμπτες 
για τους κατοίκους του Leichhardt, του Balmain, του 
Rozelle και του Birchgrove. Αυτή η υπηρεσία από 
πόρτα σε πόρτα, εκτελείται κάθε εβδομάδα.

Ψώνια στο Marrickville Metro
Λειτουργούμε μια υπηρεσία για ψώνια τις Πέμπτες 
για τους κατοίκους νότια του Parramatta Road. Αυτή 
η υπηρεσία από πόρτα σε πόρτα, εκτελείται κάθε 
εβδομάδα.

Υπηρεσίες μεταφοράς με λεωφορείο (Shuttle)
Η υπηρεσία μεταφοράς με λεωφορείο είναι μια 
υπηρεσία μεταξύ ταξί και λεωφορείου. Παρέχουμε 
μεταφορές από πόρτα σε πόρτα για να σας βοηθήσουμε 
να βγείτε στην κοινότητά σας.
Μπορείτε να επιλέξετε να σας πάρουμε από μια 
συγκεκριμένη τοποθεσία, όπως το σπίτι σας, ή από 
μια από τις σταθερές στάσεις των διαδρομών μας. Το 
προσωπικό μας σας βοηθά από πόρτα σε πόρτα, εάν το 
χρειάζεστε.
Μπορείτε να ζητήσετε να πάτε σε οποιονδήποτε 
προορισμό στην περιοχή σας.
•   Στο Marrickville, το λεωφορείο JetStream λειτουργεί 
τις Τετάρτες.
•   Το λεωφορείο Leichhardt TigeRider λειτουργεί τις 
Τρίτες και τις Παρασκευές.
Αυτές οι υπηρεσίες βρίσκονται στο δρόμο από τις 8:30 
π.μ. έως τις 3:30 μ.μ.

Τα ψιλά γράμματα
Οι υπηρεσίες μας χρηματοδοτούνται από το 
Κοινοπολιτειακό Πρόγραμμα Υποστήριξης στο Σπίτι 
(Commonwealth Home Support Program (CHSP) 
και από το Πρόγραμμα Κοινοτικών Μεταφορών της 
ΝΝΟ (Community Transport Program NSW [CTP]). 
Κάθε πρόγραμμα έχει διαφορετικές απαιτήσεις 
επιλεξιμότητας.
Για όσους είναι άνω των 65 ετών, θα χρειαστεί να 
επικοινωνήσετε με το MyAgedCare τηλεφωνώντας στο 
1800 200 422 για να προσδιορίσουν την επιλεξιμότητά 
σας. Εάν είστε κάτω των 65 ετών, τηλεφωνήστε στο 
γραφείο μας.
Οι πελάτες οφείλουν να πληρώσουν τέλη για τη χρήση 
των υπηρεσιών κοινοτικής μεταφοράς. Επικοινωνήστε 
με το γραφείο ή ελέγξτε την ιστοσελίδα μας γι αυτές τις 
λεπτομέρειες.
Έχουμε οχήματα που μπορούν να μεταφέρουν πελάτες 
που χρησιμοποιούν αναπηρικό καροτσάκι. Εάν έχετε 
φροντιστή, μπορεί να έρθει και αυτός μαζί σας.

Κοινωνικές Εκδρομές/ Έξοδοι για Ψώνια 
Έχουμε ένα συναρπαστικό κοινωνικό ημερολόγιο για 
να σας βοηθήσει να εξερευνήσετε το Σίδνεϊ και τις 
γύρω περιοχές. Προσφέρουμε μια ποικιλία από ταξίδια 
με λεωφορεία σε μέρη όπως φυτώρια, πάρκα, μουσεία, 
εστιατόρια και παραστάσεις. Επισκεπτόμαστε 
επίσης διάφορα εμπορικά κέντρα γύρω από το 
Σίδνεϊ, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων 
σε εργοστάσια, καταστημάτων οικιακών ειδών και 
προορισμών όπως το Ikea και τις λαϊκές αγορές.
Σας παραλαμβάνουμε από το σπίτι και σας φέρνουμε 
πίσω στο τέλος της ημέρας. Οι οδηγοί και οι βοηθοί 
λεωφορείων μπορούν να σας βοηθήσουν να ανεβείτε 
και να κατεβείτε από το λεωφορείο, αν χρειαστεί. Οι 
περισσότερες εκδρομές διαρκούν για όλη την ημέρα 
και διατίθενται αρκετές φορές το μήνα.


