Δωρεάν είσοδος για
τον φροντιστή σας
1800 893 044
www.companioncard.nsw.gov.au

Τι είναι η Κάρτα Συνοδού
(Companion Card);
Η Κάρτα Συνοδού προορίζεται για άτομα με σοβαρή και
μόνιμη αναπηρία, τα οποία έχουν ανάγκη εφ’ όρου ζωής
για υποστήριξη από συνοδό φροντιστή προκειμένου
να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις της κοινότητας και
δραστηριότητες αναψυχής.
Η κάρτα μπορεί να επιδεικνύεται κατά την κράτηση ή την
αγορά εισιτηρίου για συμμετοχή σε εκδηλώσεις και παρέχει
στον κάτοχο της κάρτας ένα εισιτήριο για το συνοδό του.

Ποιος έχει δικαίωμα για κάρτα;
Ενδέχεται να δικαιούστε Κάρτα Συνοδού εάν:
1. είστε Αυστραλός υπήκοος ή κάτοικος Αυστραλίας και
ζείτε στη Νέα Νότια Ουαλία, και
2. είστε άτομο με σοβαρή και μόνιμη αναπηρία, και
3. δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στις περισσότερες
εκδηλώσεις ή δραστηριότητες της κοινότητας χωρίς
υποστήριξη από συνοδό φροντιστή, και
4. τα βοηθήματα και άλλες τεχνολογίες δεν πληρούν τις
ανάγκες σας για συνοδό φροντιστή, και
5. η ανάγκη σας για αυτό το επίπεδο συνοδού φροντιστή
θα είναι εφ’ όρου ζωής.

Τρόπος αίτησης για κάρτα
1.	

2.

	
Επισκεφθείτε τον ιστότοπο
www.companioncard.nsw.gov.au
για να εκτυπώσετε ένα έντυπο της αίτησης
ή ζητήστε ένα εκτυπωμένο αντίγραφο
τηλεφωνικά, μέσω email ή ταχυδρομικά.
	
Επιστρέψτε το έντυπο αίτησης ταχυδρομικά
στη διεύθυνση:
Companion Card
Locked Bag 4028
Ashfield NSW 1800

Ποιες πληροφορίες πρέπει να δώσω
μαζί με την αίτησή μου;
Στο έντυπο της αίτησης για Κάρτα Συνοδού ζητούνται τα
εξής στοιχεία:
» πληροφορίες σχετικά με την αναπηρία σας
» πληροφορίες σχετικά με την ανάγκη σας για συνοδό
φροντιστή εφ’ όρου ζωής
» βεβαίωση από επαγγελματία υγείας ή πάροχο
υπηρεσιών που επιβεβαιώνει ότι πληροίτε όλα τα
κριτήρια καταλληλότητας για Κάρτα Συνοδού
» δύο υψηλής ποιότητας, έγχρωμες φωτογραφίες
διαβατηρίου υπογεγραμμένες από το άτομο που
βεβαίωσε την αίτησή σας.

Πώς χρησιμοποιώ την Κάρτα
Συνοδού;
Η Κάρτα Συνοδού μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε
συμμετέχουσες επιχειρήσεις,
εκδηλώσεις και εγκαταστάσεις σε
ολόκληρη τη Νέα Νότια Ουαλία
και σε ολόκληρη την Αυστραλία.
Εσείς ή ο συνοδός σας επιδεικνύετε την Κάρτα Συνοδού
κατά την κράτηση ή την αγορά εισιτηρίων από κάποια
συνδεόμενη επιχείρηση. Η συνδεόμενη επιχείρηση παρέχει
ένα ΔΩΡΕΑΝ εισιτήριο για το συνοδό σας.

Η Κάρτα Συνοδού μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε εκδηλώσεις σε
ολόκληρη την πολιτεία
Taronga
Western Plains Zoo
Dubbo

Rosehill races
Rosehill

The Dish
Parkes

Victoria Park
Sydney

Για περισσότερες πληροφορίες
T: 1800 893 044
E: info.companioncard@facs.nsw.gov.au
W: www.companioncard.nsw.gov.au

