
Bizimle konuşmak için 
yardıma ihtiyacınız var mı?
Sağırsanız veya duyma veya konuşma 
engelliliğiniz varsa, bizimle Ulusal İletişim Servisi 
aracılığıyla ilişkiye geçin:

TTY kullanıcılar 
133 677’yi arayın ve  
1300 488 226’yı isteyin
Speak and Listen kullanıcıları 
1300 555 727’yi arayın ve  
1300 488 226’yı isteyin
SMS iletişimi kullanıcıları 
131 450’yi arayın
Bir tercümana ihtiyacınız var mı? 
131 450’yi arayın

www.intereach.com.au 
intereach@intereach.com.au 

Ofisler
Deniliquin  
03 5890 5200
Albury  
02 6051 7800
Buronga  
03 5051 7300
Cootamundra  
02 6942 8800
Corowa  
02 6044 2800
Finley  
03 5890 6200
Griffith 
02 6969 7200

Hay  
02 6997 2500
Wagga Wagga  
02 6932 8300
Bendigo 
03 5446 6500
Kyneton 
03 5423 3100
Echuca 
03 5480 8400
Maryborough 
03 5461 6300

Telefon  
1300 488 226

Turkish / Türk



 Yükümlülüklerimiz:
Sizi dinleyeceğiz.

Gizliliğinize saygı duyacağız, haklarınızı 
tanıyacağız ve sorumluluklarınızı anlatacağız.

Yerel halkla ve toplumlarla ilgileniyoruz ve sizin 
en iyisini bildiğinizi kabul ediyoruz.

 Biz kimiz
NSW’in Riverina Murray bölgesinde ve kuzey 
Victoria’da bölgesel, kırsal ve uzak toplumlara 
hizmetler sağlayan ve kâr amacı gütmeyen bir 
toplum kuruluşuyuz.

1973’te Deniliquin Sosyal Gelişme Konseyi olarak 
kurulan örgüt, sağladığımız desteğin kapsamı 
içinde büyüdü ama insanları iyi yaşamaları ve 
yerel toplumda başarılı olmaları için destekleme 
değerlerine yükümlülüğünü sürdürdü.

 Bir aile üyeniz veya kendiniz için 
desteğe ihtiyacınız var mı?

Ne gibi bir desteğin mevcut olduğunu ve bunun nasıl 
çalıştığını bilmek bazen zordur.  

Bir sohbet için bizi arayın veya uğrayın. Durumunuza 
ilişkin bir anlayış geliştiririz ve şunlar gibi bazı 
seçenekler öneririz:  

•  size uygun bir Intereach hizmeti

•  yararlı olabilecek diğer hizmetler hakkında bilgi 
ve/veya

•  desteğe veya yerel topluma erişmek için yardım.

Telefon  
1300 488 226

Intereach, seçtiğiniz 
yaşamı sürdürmeniz 
ve yaşadığınız yere 
bağlı olmanız için 
sizinle birlikte çalışır.

Geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki Yaşlılara, 
Aborijinlerin anılarını, geleneklerini, kültürlerini ve 
arzularını yaşattıkları için saygılarımızı sunuyoruz.

Intereach özellikle ofislerimizin bulunduğu 
toprakların ve çalıştığımız yerlerin geçmişteki ve 
gelecekteki tüm geleneksel sahiplerini ve Yaşlıları 
kabul eder.

Ülke kabul 
  ediliyor


