Greek

Welcome to Carrington Health
Το Carrington Health παρέχει αποτελεσματικά, αποδοτικά και καινοτόμα προγράμματα για την υγεία, και συνεργασίες που κάνουν
τη διαφορά σ᾽ εκείνους που βρίσκονται σε κίνδυνο και στην ευρύτερη κοινότητα.
Αυτό σημαίνει ότι:
Εστιάζουμε την προσοχή μας στην υγεία και στην ευημερία των ατόμων,
Δημιουργούμε προγράμματα με κέντρο το άτομο και την οικογένεια, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες,
Συνεταιριζόμαστε με άλλους στον κοινοτικό τομέα και στον τομέα υγείας, για να παραδώσουμε προσιτές υπηρεσίες κοντά
στο σπίτι,
Έχουμε γνώση, ευαισθητοποίηση και αποδοχή των άλλων πολιτισμών, και
Εξοπλίζουμε την κοινότητά μας να οικοδομήσει δεξιότητες για μια πιο υγιή και ευτυχισμένη ζωή, μέσω προγραμμάτων
πρόβλεψης και έγκαιρης παρέμβασης.
Προσφέρουμε τόσο ατομικά, όσο και ομαδικά προγράμματα, για παιδιά και ενήλικους. Έχουμε συμμαχικές υπηρεσίες υγείας,
παιδικής και οικογενειακής υγείας, υπηρεσίες διαβούλευσης και οδοντιατρικές υπηρεσίες. Υπάρχουν, επίσης, υπηρεσίες για το
διαβήτη, ώστε να μάθουν να ζουν οι άνθρωποι με μια χρόνια πάθηση και προγράμματα κοινωνικής υποστήριξης και πρόληψης.

Διατίθενται διερμηνείς
Αν χρειάζεστε διερμηνέα εμείς θα σας παρέχουμε έναν, δωρεάν

Για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας
Τηλεφωνήστε στον αριθμό: 9890 2220 για να συζητήσετε τις ανάγκες της υγείας σας, να κλείσετε ένα
ραντεβού, να μάθετε για τις υπηρεσίες και τα προγράμματά μας.

Μεταφράστε την ιστοσελίδα μας
Select Language

Υποστηρίζεται από το
Translate

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να μεταφραστεί-επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε
χρησιμοποιώντας αυτή τη ράβδο που πάει προς τα κάτω, η οποία βρίσκεται στην αριστερή
πλευρά της αρχικής μας σελίδας.

Τέλη
Δίδεται προτεραιότητα σε άτομα που κατέχουν μια Κάρτα Φροντίδας Υγείας (Health Care Card), ή είναι συνταξιούχοι ή χαμηλού
εισοδήματος. Θα μιλήσουμε μαζί σας σχετικά με τα τέλη που θα πρέπει να πληρώσετε .

Που βρισκόμαστε;
ΣΤΟ:

43 Carrington St, Box Hill.

ΚΟΝΤΑ:

Στο σταθμό τρένου του Box Hill.

ο

Στο Κύριο Ρεσεψιόν στο 2 όροφο

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: Απέναντι από το Εμπορικό Κέντρο του Box Hill (Box Hill Centro Shopping Centre).

Το Carrington Health λαμβάνει χρηματοδότηση από την Αυστραλιανή και τη Βικτωριανή Κυβέρνηση.

