ຄວາມຊ່ ວຍເຫຼື ອດ້ ານການເງິນແລະສຸ ຂະພາບທາງຈິດ
ໂຄໂຣນາໄວຣັສໄດ້ ເປັນຈຸ ດໃນການນາເອົາບັນຫາທ້ າທາຍຫຼາຍຢ່ າງມາໃຫ້ ເຮົາ. ບັນຫາເຫົ່ ຼ ານ້ ໄດ້ ເປັນຜົນ
ກະທົບຕ່ ເຮົາທັງ ດ້ ານການເງິນແລະດ້ ານສຸ ຂະພາບທາງຈິດໃຈ ພ້ ອມທັງສະພາບຄວາມຢູ່ ດີຂອງເຮົາ. ທູ່ ານ
ອາດຈະປະສົບກັບບັນຫານອນບູ່ ຫັ ບ, ອາລົມປູ່ ຽນແປງ, ພະລັງງານຕູ່ າຫຼື ມີບັນຫາດ້ ານຄວາມສາພັນ. ໃນສະ
ພາບການທີູ່ຫຍຸ້ ງຍາກyແບບນີ້, ເປັນສິູ່ງສາຄັນທີູ່ທູ່ ານຕ້ ອງຮ້ ວູ່າຈະໄປຂຄວາມຊູ່ ວຍເຫຼື ອໄດ້ ຢູ່ ໃສ.
ບໍລິການອ້ ມຊຕ່ າງໆ
ເມູ່ຼື ອມີການປູ່ ຽນແປງທີູ່ຍິູ່ງໃຫຍູ່ ເຊັູ່ນນີ້ ເປັນທາມະດາທີເຮົາຈະຮ້ ສຶກກັງວົນ, ເປັນຫູ່ ວງ ຫຼື ກົດດັນ. ຈະເປັນ
ການຊູ່ ວຍໄດ້ ຖ້າທູ່ ານໄດ້ ໂອ້ ລົມກັບຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ ເພຼືູ່ອນ, ຫຼື ພົວພັນກັບນັກວິຊາການດ້ ານສຸ ຂະພາບ.
ໄດ້ ມີບລິການຫາຍຮບແບບໄວ້ ຄອຍຊູ່ ວຍເຫຼື ອຜ້ ທູ່ີ ມີຄວາມຮ້ ສຶກກັງວົນຫຼື ໜັກໃຈ. ບລິການຕູ່ າງໆມີດູ່ັ ງນ້ີ :
ກ້ າວໄປສູ່ ສຸຂະພາບ (Head to Health)
ເພູ່ຼື ອຂຂ້ ມນ, ຄາແນະນາ, ແລະບລິການອ້ ມຊຫາຍໆແບບ. ຂໃຫ້ ເຂ້ົ າໄປເບູ່ິ ງ www.headtohealth.gov.au.
ສາຍຊີວິດ (Lifeline)
ສາລັບຂຄວາມຊູ່ ວຍເຫຼື ອແລະເກັດຄວາມຮ້ ໃນການດແລສຸ ຂະພາບຈິດຂອງທູ່ ານໃນລະຫວູ່ າງທີູ່ມີການແພູ່
ລະບາດຂໃຫ້ ເຂ້ົ າໄປເບູ່ິ ງ www.lifeline.org.au ຫຼື ໂທເລກ 13 11 14.
ຂ້ າມຜູ່ ານຄວາມທຸ ກລະທົມ (Beyond Blue)
Beyond blue ມີບລິການອ້ ມຊທີູ່ມີການເອົາໃຈໃສູ່ ເປັນຢູ່ າງດີ ເຊິູ່ງທູ່ ານສາມາດເຂົ້າໃຊ້ ໄດ້ ໂດຍການໂທເລກ
1800 512 348. ນອກນ້ີ ທູ່ ານຍັງສາມາດເຂ້ົ າໄປເບູ່ິ ງ www.coronavirus.beyondblue.org.au
ສາຍຊູ່ ວຍເຫຼື ອເດັກ (Kids helpline)
ໃຫ້ ຄວາມຊູ່ ວຍເຫຼື ອຟຣີ ສາລັບເດັກນ້ ອຍແລະຊາວໜຸ ູ່ ມ. ສາລັບຂ້ ມນເພູ່ີ ມເຕີມ ໃຫ້ ເຂົ້າໄປເບູ່ິ ງທູ່ີ
www.kidshelpline.com.au ຫຼື ໂທເບີ 1800 551 800.
ເຮດສະເປດສ໌ (Headspace)
ທູ່ ານສາມາດເຂ້ົ າໄປເບູ່ິ ງ www.headspace.org.au ໄດ້ ສາລັບຂ້ ມນການບລິການຊາວໜຸ ູ່ ມ.
ສາຍຊູ່ ວຍຜ້ ຊາຍແຫູ່ ງອອສເຕຣເລັຍ (MensLine Australia)
MensLine ໃຫ້ ບລິການອ້ ມຊແລະໃຫ້ ຄາປຶກສາດ້ ານຈິດໃຈຟຣີສາລັບຜ້ ຊາຍ. ໃຫ້ ໂທເລກ 1300 789 978 ຫຼື
ເຂ້ົ າໄປເບູ່ິ ງ www.mensline.org.au ສາລັບຂ້ ມນເພູ່ີ ມເຕີມ.
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ຖ້ າທູ່ ານເອງຫຼື ໃຜຜ້ ໜູ່ຶ ງທູ່ີ ທູ່ ານຮ້ ກາລັງຕົກຢູ່ ໃນສະພາບວິກິດແລະຕ້ ອງການການຊູ່ ວຍເຫຼື ອໃນເວລານ້ີ , ຂ
ໃຫ້ ທູ່ານໂທເລກ 000.
ການອ້ ມຊດ້ ານການເງິນ
ລັດຖະບານອອສເຕຣເລັຍໃຫ້ ການຊູ່ ວຍເຫຼື ອດ້ ານການເງິນແກູ່ ປະຊາຊົນ, ທຸ ລະກິດ ແລະ ຜ້ ຄ້ າຂາຍ ແບບ
ເປັນເຈົ້າຂອງດູ່ ຽວ ທີູ່ໄດ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄໂຣນາໄວຣັສ.
ການຊູ່ ວຍເຫຼື ອມີໃຫ້ ຜູ່ານພະແນກບລິການແຫູ່ ງອອສເຕຣເລັຍ (Services Australia) ເຊູ່ີ ງລວມມີ ການ
ອ້ ມຊດ້ ານລາຍໄດ້ ແລະການອ້ ມຊຄອບຄົວ. ຈູ່ົ ງເຂ້ົ າໄປເບູ່ິ ງຂ້ ມນເພູ່ີ ມເຕີມກູ່ ຽວກັບການບລິການຕູ່ າງໆທູ່ີ
www.servicesaustralia.gov.au/covid19 ຫຼື ໂທເລກ 131 202.
ຫ້ ອງການພາສີອາກອນແຫູ່ ງອອສເຕຣເລັຍ ໄດ້ ໃຫ້ ຄວາມຊູ່ ວຍເຫຼື ອເຊູ່ິ ງລວມເຖິງການໃຫ້ ຖອນເງິນຊຸບເປີ
ໄວກູ່ ອນການົດແລະທາງເລຼືອກອັດຕາການຖອນແບບຕູ່ າສາລັບຜ້ ກິນບານານ. ນອກນີ້ ຍັງມີການຊູ່ ວຍ
ເຫຼື ອກຸ ູ່ ມທຸ ລະກິດທູ່ີ ມີສິດໄດ້ ຮັບ, ລວມເຖິງການສົູ່ງເສີມການໝນວຽນເງິນສົດແລະການຈູ່ າຍເບ້ັ ຍລ້ ຽງໃຫ້ ຜ້
ຮັກສາວຽກໄວ້ . ທູ່ ານສາມາດເບູ່ິ ງຂ້ ມນກູ່ ຽວເລູ່ຼື ອງນ້ີ ໄດ້ ຕູ່ຼື ມທູ່ີ www.ato.gov.au/coronavirus.
ນອກນ້ີ ທູ່ ານຍັງສາມາດຂເອົາຄາແນະນາຟຣີໄດ້ ຈາກຜ້ ໃຫ້ ຄາແນະນາດ້ ານການເງິນເອກະຊົນທີູ່ເປັນ ເອກະ
ລາດ. ທູ່ ານສາມາດເຂ້ົ າໄປໃຊ້ ບລິການນ້ີ ໂດຍຕິດຕູ່ ຫາ ສາຍຊູ່ ວຍເລູ່ຼື ອງໜ້ີ ແຫູ່ ງຊາດ ທູ່ີ ເລກໂທ 1800 007
007.
ບໍລິການແປເອກະສານແລະແປພາສາ
ຖ້ າທູ່ ານປາກພາສາອັງກິດບູ່ ໄດ້ ທູ່ ານສາມາດຕິດຕູ່ ຫາບລິການແປເອກະສານແລະແປພາສາ ທີູ່ເລກ
ໂທ 131 450.
ເຂົາເຈ້ົ າຈະຕູ່ ສາຍໃຫ້ ທູ່ານໄປຫາຍພາສາທູ່ີ ປາກພາສາຂອງທູ່ ານ. ຫັ ງຈາກນ້ັ ນເຂົາເຈ້ົ າກຈະຖາມຊູ່ຼື ແລະເລກ
ໂທລະສັບຂອງຫ້ ອງການທີູ່ທູ່ ານຢາກຕິດຕູ່ ຫາ.
ຢູ່ າຟ້ າວປົງສາຍໃນລະຫວູ່ າງທູ່ີ ໂອປາເຣເຕີກາລັງຕູ່ ສາຍໃຫ້ ທູ່ານລົມກັບນາຍພາສາຜູ່ ານຫ້ ອງການນ້ັ ນ.
ຂ້ໍ ມນເພ່ ມເຕມ
ເປັນສິູ່ງສາຄັນທີູ່ທູ່ ານຕ້ ອງເອົາຂ້ ມນຈາກແຫູ່ ງທີູ່ເປັນທາງການ.ໃຫ້ ເຂົ້າໄປເບິູ່ງ www.australia.gov.au
ສາລັບຄາແນະນາລູ່ າສຸ ດ, ແລະລ້ີ ງຄ໌ ທູ່ີ ຈະນາທູ່ ານໄປຫາຂ້ ມນຂອງແຕູ່ ລັດແລະເຂດປົກຄອງພິເສດ.
ນອກນ້ີ ທູ່ ານກຄວນ ຈະພິຈະລະນາໃນການດາວໂຫດ COVIDSafe ເພຼືູ່ອຊູ່ ວຍຄອບຄົວ, ໝູ່ ເພຼືູ່ອນ ແລະ
ຊຸມຊົນຂອງທູ່ ານໃຫ້ ປອດໄພ.
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