Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει
τις υπηρεσίες;


Είναι διαθέσιμες για επιλέξιμους κατοίκους των δήμων
Marrickville και Leichhardt.



Όλες οι υπηρεσίες προϋποθέτουν εύκολη αξιολόγηση
από τηλεφώνου για να διαπιστωθεί η επιλεξιμότητα
πριν από τη λήψη οιασδήποτε υπηρεσίας.

 Γενικώς, οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε ανθρώπους
που είναι μεγαλύτερης ηλικίας ή οι οποίοι έχουν
κάποια ασθένεια ή ανικανότητα που καθιστά την
συνήθη μεταφορά δύσκολη. Τα άτομα που
φροντίζουν τους ηλικιωμένους ταξιδεύουν χωρίς
χρέωση.


Οι υπηρεσίες είναι σχεδιασμένες ώστε να βοηθούν
τους ανθρώπους που δεν ξέρουν ή δεν μπορούν να
οδηγούν, δεν μπορούν να κανονίσουν μεταφορά
μέσω ενός φίλου/συγγενή, δεν μπορούν να
χρησιμοποιούν δημόσια συγκοινωνία ή δεν έχουν την
οικονομική δυνατότητα για ταξί.

Σχετικά με τον Όμιλο Κοινοτικής Μεταφοράς Leichhardt Marrickville

Σημαντικές Πληροφορίες












Οι υπηρεσίες διοργανώνονται και λειτουργούν από την Leichhardt Marrickville Community Transport Group Inc. Παρέχει
υπηρεσίες τόσο στο δήμο Marrickville όσο και στο δήμο Leichhardt.
Η Leichhardt Marrickville Community Transport Group Inc.
είναι τοπικός (με βάση την κοινότητα) οργανισμός, που
παρέχει μη κερδοσκοπική κοινοτική υπηρεσία. Η λειτουργία
του έργου είναι ανεξάρτητη από και για την κοινότητα.
Η Leichhardt Marrickville Community Transport Group Inc.
χρηματοδοτείται από κοινού από την Κυβέρνηση της
Κοινοπολιτείας (Commonwealth Government), το πρόγραμμα
Οικιακής & Κοινοτικής Φροντίδας (Home and Community Care
- HACC) και το Κοινοτικό Πρόγραμμα Μεταφοράς NSW (NSW
Community Transport Program).



Οι υπηρεσίες μας μεταφοράς με λεωφοριάκι
παρέχουν εξυπηρέτηση κατ’ οίκων (πόρταπόρτα), ενεργώντας ως συνδυασμός ανάμεσα
σε υπηρεσία ταξί και λεωφορείου.
Έχετε την επιλογή να σας παραλάβουμε είτε
από ένα συγκεκριμένο σημείο, π.χ. το σπίτι σας,
είτε από τις καθορισμένες στάσεις (οι οποίες
λειτουργούν όπως οι στάσεις λεωφορείων).
Μπορείτε να ζητήσετε οποιονδήποτε προορισμό
εντός της τοπικής περιοχής σας
συμπεριλαμβανομένου νοσοκομείου RPA (Royal
Prince Alfred).
Στο Marrickville, το λεωφοριάκι JetStream
λειτουργεί τις Τετάρτες. Το Leichhardt TigeRider
λειτουργεί Τρίτες και Παρασκευές. Αυτές οι
υπηρεσίες λειτουργούν καθ’ οδόν από περίπου
τις 8.30π.μ. έως τις 3.30μ.μ. Το κόστος είναι $2
για ολοήμερο ταξίδι σε αυτές τις υπηρεσίες.
Όταν γνωρίζετε τις ημερομηνίες των ραντεβού
σας, παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο γραφείο
αμέσως για να εξασφαλίσετε κράτηση.
Βοήθεια στους επιβάτες ενδέχεται να παρέχεται
με τις περισσότερες υπηρεσίες. Οχήματα
τροποποιημένα για πρόσβαση αναπηρικού
αμαξιδίου είναι επίσης διαθέσιμα, ωστόσο
πρέπει να γίνεται κράτηση από πριν.
Οι αμοιβές είναι διαπραγματεύσιμες, εάν
αντιμετωπίζετε οικονομικές δυσχέρειες.

Leichhardt Marrickville Community Transport
Group
Unit C, 6 Carrington Rd, Marrickville NSW 2204

Τηλ : 9558 6800, Fax: 9558 8292
Ιστοσελίδα : www.lctg.net.au
Email: admin@lctg.net.au

Κοινότητα
Leichhardt Marrickville
Transport Group

inc

‘Μετακινηθείτε με Ασφάλεια & Φροντίδα’

Συνοπτικός Οδηγός
Υπηρεσιών
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ LEICHHARDT & MARRICKVILLE

Αγορές

Ραντεβού

Κοινωνικές Εκδρομές / Αγορές

Εάν μένετε στο Δήμο Leichhardt, ίσως να

Χρειάζεστε μέσο μεταφοράς για να παραβρεθείτε
σε ιατρικό ραντεβού; Πρέπει να μεταβείτε σε
νοσοκομείο ή να επισκεφθείτε ένα φίλο σε
θεραπευτήριο; Τα ταξί είναι υπερβολικά ακριβά
και τα λεωφορεία ανυπόφορα;

Σας αρέσει να βγαίνετε έξω και ίσως να βλέπετε κάποια
φυσικά τοπία, ίσως και να έχετε και γεύμα; Πηγαίνετε σε
κάποιον σύλλογο ή κάνετε κάποιες αγορές κυνηγώντας
προσφορές, αλλά δεν μπορείτε να βγείτε από το σπίτι;

θέλετε να γνωρίζετε ότι η Κοινοτική Μεταφορά του
Leichhardt Marrickville προσφέρει υπηρεσία
αγορών κατ’ οίκον (πόρτα-πόρτα).
Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
 2 υπηρεσίες αγορών ανά εβδομάδα στο Χώρο

Αγοράς (MarketPlace) στο Leichhardt.
 Ταξίδι στις Ψαραγορές (Fish Markets), την

πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα, το οποίο επίσης
περιλαμβάνει επίσκεψη στο IGA και το Norton
Plaza.
Σας παίρνουμε με το αυτοκίνητο και σας
επιστρέφουμε μέχρι την πόρτα του σπιτιού σας.
Το ταξίδι της επιστροφής θα σας κοστίσει μόνον $5.

Εάν μένετε στο Δήμο Marrickville:
Η Κοινοτική Μεταφορά του Leichhardt Marrickville
προσφέρει ένα ταξίδι στις Ψαραγορές (Fish Markets), την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα, το οποίο
περιλαμβάνει επίσης επίσκεψη στο IGA και το Norton Plaza. Το κόστος είναι $5 για το ταξίδι
επιστροφής.

Διαθέτουμε εκπαιδευμένους οδηγούς, οι οποίοι
θα σας βοηθήσουν από το σπίτι σας μέχρι το
αυτοκίνητο, θα σας μεταφέρουν όπου πρέπει να
πάτε και στη συνέχεια θα σας βοηθήσουν από το
αυτοκίνητο ως τον προορισμό σας. Όταν είστε
έτοιμοι, εσείς (ή ο υπάλληλος υποδοχής) απλώς
πρέπει να τηλεφωνήσετε στο γραφείο μας και θα
σας παραλάβουμε για την επιστροφή σας.
Μπορούμε να σας πάμε οπουδήποτε στην
ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή του Σύδνεϋ. Το
κόστος εξαρτάται από το πόσο μακριά είναι ο
προορισμός σας από το σπίτι σας και την ώρα
του ραντεβού σας.
Με Ιδιωτικό Μέσο Μεταφοράς υπάρχει ένα
σταθερό κόστος για ταξίδια απλής μετάβασης και
μετ’ επιστροφής ($5 απλή μετάβαση και $8 μετ’
επιστροφής). Για τα Ευέλικτα Μέσα Μεταφοράς,
οι τιμές εξαρτώνται από την απόσταση και τον
χρόνο του ταξιδιού.

Δοκιμάστε τις Κοινωνικές Εκδρομές μας δύο φορές το
μήνα ή την μηνιαία υπηρεσία Εξόδων για Αγορές.
Πηγαίνουμε σε μια μεγάλη ποικιλία από μέρη – κήπους,
γραφικές διαδρομές, ειδικές εκδηλώσεις, εμπορικά
κέντρα, συλλόγους και περισσότερα. Επιπλέον, σας
παίρνουμε από το σπίτι και σας γυρίζουμε πίσω στο
τέλος της μέρας.
Και δεν είναι ακριβό. $8 ανά ταξίδι είναι το κόστος
μεταφοράς και οι περισσότερες εκδρομές διαρκούν για
το μεγαλύτερο μέρος της μέρας. Επιπρόσθετες
δαπάνες περιλαμβάνουν γεύμα ημέρας και
περιστασιακά τέλη εισόδου σε συγκεκριμένα μέρη. Εάν
υπάρχουν τέλη εισόδου, αυτά θα περιγράφονται στο
Ημερολόγιο Εκδρομών που σας αποστέλλεται.
Προσπαθούμε και επιλέγουμε τους best value
προορισμούς.
Εάν ενδιαφέρεστε, καλέστε στο γραφείο μας και θα σας
στείλουμε
το
τρέχον
Ημερολόγιο
Εκδρομών
παρέχοντάς
σας
όλες
τις
λεπτομέρειες,
συμπεριλαμβανομένων
των
δαπανών
για
συγκεκριμένες εκδρομές.

