Η Πύλη για Άτομα με Αναπηρίες
είναι το σημείο έναρξης που σας
βοηθά να βρείτε πληροφορίες και
να συνδεθείτε με υπηρεσίες σε όλη
την Αυστραλία.
Ο στόχος της Πύλης για Άτομα με
Αναπηρίες είναι να διευκολύνει
τα άτομα με αναπηρίες να
βρουν χρήσιμες και αξιόπιστες
πληροφορίες και υπηρεσίες.
Είναι μια δωρεάν, παναυστραλιανή
υπηρεσία που συμπεριλαμβάνει
ιστότοπο, τηλεφωνική γραμμή
και κανάλια μέσων κοινωνικής
δικτύωσης.

• Επισκεφθείτε το disabilitygateway.gov.au
ή καλέστε το 1800 643 787 Δευτέρα με
Παρασκευή, 8πμ μέχρι 8μμ Κανονική Ώρα
Ανατολικής Αυστραλίας (AEDT/AEST).
• Αν χρειάζεστε πληροφορίες σε κάποια
γλώσσα εκτός Αγγλικής, καλέστε τη
Μεταφραστική και Διερμηνευτική
Υπηρεσία στο 131 450 και ζητήστε να
σας συνδέσουν με την Πύλη για Άτομα             
με Αναπηρίες.
• Αν έχετε κώφωση ή πρόβλημα ακοής ή
ομιλίας, καλέστε την Εθνική Υπηρεσία
Αναμετάδοσης (National Relay Service)
στο 1800 555 677 και ζητήστε να σας
συνδέσουν με την Πύλη για Άτομα             
με Αναπηρίες.

Greek

Τι είναι η
Πύλη για Άτομα
με Αναπηρίες
(The Disability
Gateway);

Μπορώ να κάνω
αναζήτηση στη νέα Πύλη
για Άτομα με Αναπηρίες
(The Disability Gateway).

Οι πληροφορίες στην Πύλη
για Άτομα με Αναπηρίες είναι
οργανωμένες γύρω από 10 θέματα:

Ιστότοπος
Η Πύλη για Άτομα με Αναπηρίες είναι ένας
προσβάσιμος, φιλόξενος και ασφαλής
τόπος για να αναζητήσετε πληροφορίες.
Επισκεφθείτε το disabilitygateway.gov.au

Απασχόληση

Βοηθήματα και
Εξοπλισμό

Μεταφορικά
Μέσα

Χρήματα

Στέγαση

Υγεία και
Ευημερία

Τηλεφωνική γραμμή
Όταν καλέσετε την Πύλη για Άτομα με
Αναπηρίες, θα μιλήσετε σε πραγματικό άτομο
που θα σας δώσει ξεκάθαρες, ελεγμένες
πληροφορίες και θα μπορεί να σας συνδέσει
με μέσα υποστήριξης και υπηρεσίες, όπως
συμβουλευτική ή συνηγορία.
Η τηλεφωνική γραμμή της Πύλης για Άτομα
με Αναπηρίες είναι διαθέσιμη Δευτέρα με
Παρασκευή, 8πμ μέχρι 8μμ Κανονική Ώρα
Ανατολικής Αυστραλίας (AEDT/ΑEST).
Καλέστε το 1800 643 787.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Καθημερινή
Διαβίωση

Εκπαίδευση

Ψυχαγωγία

Δικαιώματα και
Νομικά Θέματα

Η Πύλη για Άτομα με Αναπηρίες είναι
διαθέσιμη στο Facebook και το Twitter
– παρέχοντας αξιόπιστες πληροφορίες
και ειδήσεις και βοηθώντας άτομα με
αναπηρίες να έχουν συμμετοχή στην Πύλη
και την ευρύτερη κοινότητα.
Κάντε αναζήτηση στο Facebook και το Twitter
@Disability Gateway

