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Υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία 
Η Πολιτική και Διοικητική Δικαστική Επιτροπή ΝΝΟ (NCAT) μπορεί να παρέχει υπηρεσίες σε 
άτομα με αναπηρία κατόπιν αιτήματος. Αυτές πρέπει να οργανωθούν εκ των προτέρων. 

Προσβασιμότητα χώρων 
Οι περισσότεροι από τους χώρους ακρόασης είναι προσβάσιμοι σε αναπηρικά αμαξίδια. 
Διατίθεται χώρος στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες σε ορισμένες τοποθεσίες. 
Επικοινωνήστε μαζί μας (Contact us) για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την 
πρόσβαση σε εγκαταστάσεις ακρόασης της NCAT. 

Μπορούμε να κανονίσουμε ακρόαση μέσω τηλεφώνου ή βίντεο αν δεν μπορείτε να έρθετε 
αυτοπροσώπως στην ακρόαση NCAT. 

Κωφά ή βαρήκοα άτομα 
Εάν χρησιμοποιείτε Auslan για να επικοινωνείτε, μπορούμε να κανονίσουμε και να 
πληρώσουμε για διερμηνέα Auslan στην ακρόασή σας NCAT. Μάθετε περισσότερα για τις 
υπηρεσίες διερμηνέων και μεταφραστών (interpreters and translator services). 

Δυσκολεύεστε στην ακοή ή χρησιμοποιείτε ακουστικό βαρηκοΐας; Επικοινωνήστε μαζί μας 
(Contact us) για να οργανώσουμε μια βοηθητική συσκευή ακρόασης ή ακουστικό κύκλωμα για 
την ακρόασή σας NCAT. 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την NCAT μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας Αναμετάδοσης 
(National Relay Service) εάν έχετε προβλήματα ακοής ή ομιλίας. 

Τυφλοί και άτομα με μειωμένη όραση 
Μπορούμε να παρέχουμε τα έντυπα και τις δημοσιεύσεις μας σε εναλλακτικές μορφές. Στείλτε 
το αίτημά σας μέσω email στην NCAT Communications Team. 

  

https://ncat.nsw.gov.au/content/dcj/ctsd/ncat/ncat/about-ncat/contact-us.html
https://ncat.nsw.gov.au/content/dcj/ctsd/ncat/ncat/help-and-support/interpreters-and-translators.html
https://ncat.nsw.gov.au/content/dcj/ctsd/ncat/ncat/about-ncat/contact-us.html
https://www.communications.gov.au/what-we-do/phone/services-people-disability/accesshub/national-relay-service
mailto:communications@ncat.nsw.gov.au
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Εύκολη Ανάγνωση 
Η NCAT διαθέτει μια σειρά ενημερωτικών φυλλαδίων Εύκολης Ανάγνωσης (Easy Read fact 
sheets) για άτομα με γνωστική αναπηρία. 

Αυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία 
Η Αυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία (AAC) είναι μια αποδεκτή μέθοδος επικοινωνίας στην 
NCAT. Τα άτομα που χρησιμοποιούν AAC ενθαρρύνονται να φέρουν τις συσκευές ή τα βιβλία 
τους στην ακρόαση. 

Επικοινωνήστε μαζί μας (Contact us) αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε AAC, ώστε να 
προγραμματίσουμε περισσότερο χρόνο για την ακρόασή σας.  

https://ncat.nsw.gov.au/content/dcj/ctsd/ncat/ncat/publications-and-resources/fact-sheets/guardianship-division-fact-sheets.html
https://ncat.nsw.gov.au/content/dcj/ctsd/ncat/ncat/publications-and-resources/fact-sheets/guardianship-division-fact-sheets.html
https://ncat.nsw.gov.au/content/dcj/ctsd/ncat/ncat/about-ncat/contact-us.html
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