
Phản hồi của  
khách hàng

Phản hồi 
bao gồm: 

Quý vị có thể đưa ra 
phản hồi bằng cách:

Một ý tưởng  
về khía cạnh  
chúng tôi có  
thể làm tốt hơn

Gửi khiếu nại

Nói với chúng  
tôi điều khiến  
quý vị hài lòng

 z Nói chuyên với nhân viên

 z Hoàn thành mẫu đơn 
Ý Kiến của Quý Vị tại các 
trung tâm y tế hoặc trên 
trang mạng của chúng tôi

 z Gọi cho Nhân Viên Tiếp 
Nhận Khiếu Nại theo số 
(03) 8470 1111

 z Viết thư cho  
Nhân Viên Tiếp 
Nhận Khiếu Nại 
Your Community Health 
25 Blake Street

 z East Reservoir, VIC 3073

Chúng tôi muốn nghe  
ý kiến của quý vị.
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Nếu quý vị phản hồi 
với chúng tôi

Nếu quý vị không hài lòng với phản hồi cùa 
chúng tôi, quý vị có thể liên lạc:

Nếu quý vị có khiếu 
nại:

Chúng tôi sẽ tiếp  
nhận phản hồi một  
cách nghiêm túc

Quý vị có  
thể ẩn danh

 z Chúng tôi sẽ cho quý vị 
biết ai đang giải quyết 
khiếu nại của quý vị 
trong 2 ngày làm việc

 z Chúng tôi sẽ điều tra 
khiếu nại của quý vị

 z Chúng tôi sẽ gửi cho 
quý vị thư phản hồi 
trong vòng 28 ngày.

Ủy Viên Khiếu Nại  
về Sức Khỏe 
Số điện thoại: 1300 582 113 
Trang mạng: www.hcc.vic.gov.au

Ủy Ban Chất Lượng và An  
Toàn về Chăm Sóc Người Cao Niên 
Số điện thoại: 1800 951 822 
Trang mạng: www.agedcarequality.gov.au

Ủy Ban Bảo Vệ An Toàn và  
Chất Lượng NDIS 
Số điện thoại: 1800 035 544 
Trang mạng: www.ndiscommission.gov.au

Ủy Viên 
Khiếu Nại 
về Sức Khỏe

Chúng tôi sẽ xử lý phản  
hồi một cách bí mật Riêng tư

Số điện thoại: (03) 8470 1111     
www.yourcommunityhealth.org.au

Dịch Vụ 
Tiếp Âm 
Quốc Gia


