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City of Greater Dandenong Services for Older
People and People with a Disability

Υπηρεσίες του Δήμου του Greater Dandenong για
Ηλικιωμένα Άτομα και Άτομα με Αναπηρία

The City of Greater Dandenong provides the following services to
support and assist older people, people with a disability and their
carers living in the community.

Ο Δήμος του Greater Dandenong παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες για να
υποστηρίξει και να βοηθήσει ηλικιωμένα άτομα, άτομα με αναπηρία και τους
φροντιστές τους που ζουν στην κοινότητα.

Community Care
Community Care is a support service to help older residents
and residents with a disability to remain active and supported in their
home. This is done through home care, personal care, respite services
and home maintenance. Council will assess the needs of each person
and create a care package that suits them and their family.

Κοινοτική Φροντίδα
Η Κοινοτική Φροντίδα είναι μια υπηρεσία που βοηθά ηλικιωμένους κατοίκους
και κατοίκους με αναπηρία να παραμένουν δραστήριοι και να υποστηρίζονται
στο σπίτι τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω φροντίδας στο σπίτι, προσωπικής
φροντίδας, υπηρεσιών ανάπαυλας και συντήρησης σπιτιού. Ο Δήμος θα
αξιολογήσει τις ανάγκες κάθε ατόμου και θα δημιουργήσει ένα πακέτο
υπηρεσιών που ταιριάζει στις ανάγκες του και στις ανάγκες της οικογένειάς
του.

Planned Activity Groups
The Planned Activity Groups program provides older people and
disabled people with structured activities to help them maintain their
physical and emotional health, so they are able to live at home and
stay connected to their community. The program caters for people
from diverse backgrounds.

Ομάδες Προγραμματισμένων Δραστηριοτήτων
Το πρόγραμμα Ομάδων Προγραμματισμένων Δραστηριοτήτων παρέχει σε
ηλικιωμένα άτομα και άτομα με αναπηρία δραστηριότητες που τα βοηθούν να
διατηρούν τη σωματική και συναισθηματική τους υγεία, ώστε να είναι ικανά να
ζουν στο σπίτι τους και να είναι συνδεδεμένα με την κοινότητά τους. Το
πρόγραμμα ικανοποιεί τις ανάγκες ατόμων διαφορετικής καταγωγής.

Food Services (Meals on Wheels)
Council’s Food Services provides a range of quality meals to the home
when it becomes difficult for people to cook for themselves. The
service can cater for cultural needs.

Υπηρεσίες Φαγητού (Meals on Wheels)
Οι Υπηρεσίες Φαγητού του Δήμου παρέχουν μια σειρά ποιοτικών γευμάτων
στο σπίτι όταν τα άτομα δυσκολεύονται να μαγειρέψουν για τον εαυτό τους. Η
υπηρεσία μπορεί να προσαρμοστεί σε πολιτισμικές ανάγκες.

Community transport service
Council's Community Transport Service provides transport to the frail,
elderly, and people with poor mobility in the Greater Dandenong
community. An assessment may be required to access this service.

Υπηρεσία κοινοτικών μετακινήσεων
Η Υπηρεσία Κοινοτικών Μετακινήσεων του Δήμου παρέχει μεταφορά σε
αδύναμα, ηλικιωμένα και άτομα με κινητικές δυσκολίες στην κοινότητα του
Greater Dandenong. Για την πρόσβαση στην υπηρεσία ίσως απαιτείται
αξιολόγηση.
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Disabled parking permits
A disabled parking permit allows you to park in special parking bays
around the City of Greater Dandenong. If you or a family member has
a permanent or temporary disability that restricts mobility, you may be
eligible for a disabled parking permit. For more information please call
8571 1000.

Άδειες στάθμευσης αναπήρων
Μια άδεια στάθμευσης αναπήρων σας επιτρέπει να σταθμεύετε σε ειδικές
θέσεις στο Δήμου του Greater Dandenong. Αν εσείς ή κάποιο μέλος της
οικογένειάς σας έχετε μια μόνιμη ή προσωρινή αναπηρία που περιορίζει την
κινητικότητά σας, μπορεί να δικαιούστε άδεια αναπηρικής στάθμευσης. Για
περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε καλέστε το 8571 1000.

If you have any questions, or would like to access one of these
services, contact Community Care on 8571 5503. If you need to
speak to someone in your own language contact TIS on 13 14 50
and ask them to connect you to 8571 5502.

Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, ή θέλετε να απευθυνθείτε κάποια απ’ αυτές
τις υπηρεσίες, απευθυνθείτε στην Κοινοτική Φροντίδα (Community
Care) στο 8571 5503. Αν χρειάζεστε να μιλήσετε με κάποιον στη
γλώσσα σας επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Μετάφρασης και
Διερμηνείας (TIS) στο 13 14 50 και ζητήστε να σας συνδέσουν με το
8571 5502.

