ക ോവിഡ്-19 മഹോമോരിക്കോലത്ത്
ജീവനക്കോർക്ക് ആവശ്യമോയ
മോനസി ോകരോഗ്യ പിന്തുണയുും കേമ
പിന്തുണയുും

മോനസി ോകരോഗ്യവുും കേമവുും പ്പധോനമോണ്. നമ്മുടെ മോനസി ോകരോഗ്യും നമ്മുടെ
ഓകരോരുത്തരുടെയുും ഭോഗ്മോണ്. ക ോവിഡ്-19 മഹോമോരിയുും മറ്റ് ടവല്ലുവിളി ളുും
പലർക്കുും ഇനിപ്പറയുന്ന ോരയങ്ങൾ അനുഭവടപ്പെോൻ ഇെയോക്കി:

•
•
•
•
•
•

തോഴ്ന്ന്ന മോനസി

ോവസ്ഥ

ആശ്യക്കുഴ്നപ്പും
നിരോശ്
ഉൽക്കണ്ഠ
വിഷോദും
നിരന്തരും മോറിടക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന സോഹചരയങ്ങടള ുറിച്ച് ആശ്ങ്ക,
ോരയങ്ങൾ സോധോരണ നിലയിലോ ോൻ തീപ്വമോയ ആപ്ഗ്ഹും.

മിക്കവർക്കുും, ക ോവിഡ്-19 നമ്മൾ ഇകപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന രീതിയിലുും കജോലി ടചയ്യുന്ന
രീതിയിലുും വലിയ മോറ്റമോണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ തോമസിക്കുന്ന ഇെവുും
ടചയ്യുന്ന കജോലിയുും ഉൾടപ്പടെ നിരവധി ോരണങ്ങളോൽ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ
വയതയോസടപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ചിലർക്ക് ഈ വയതയോസും അർത്ഥമോക്കുന്നത് വിദൂരമോയി
ഇരുന്നുട ോണ്ട് കജോലി ടചയ്യു എന്നോണ്, മറ്റ് ചിലർക്കോവടട്ട കജോലിസ്ഥലത്ത്
സുരേിതമോയി തുെരോനുള്ള പുതിയ വഴ്നി ൾ ടണ്ടത്തു എന്നതോണ് അടല്ലങ്കിൽ
കവടറ ചിലർക്ക് കജോലിയുും പരിചരണവുമോയി ബന്ധടപ്പട്ട ഉത്തരവോദിത്തങ്ങളിൽ
വന്നിട്ടുള്ള നിയപ്ന്തണങ്ങകളോെ് മല്ലിെൽ ആണ്. നിങ്ങളുടെ പ്പോയകമോ സോഹചരയകമോ എന്ത്
തടന്നയോയോലുും, നിങ്ങളുടെ മോനസി ോകരോഗ്യും നല്ല നിലയിൽ പരിപോലിക്കു യുും
ലഭയമോയ പിന്തുണ എന്തോടണന്ന് അറിയു യുും ടചകയ്യണ്ടത് അതയന്തോകപേിതമോണ്.
പുതിടയോരു കജോലി ടണ്ടത്തുന്നതികനോ പഠനകമോ പരിശ്ീലനകമോ ആരുംഭിക്കുന്നതികനോ
സഹോയും ആവശ്യമോയി വകന്നക്കോും.
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കജോലിസ്ഥലകത്തക്ക് മെങ്ങൽ
ചിലർ വിദൂരമോയി കജോലി ടചയ്യുന്നത് ആസവദിക്കുന്നുണ്ടോ ോും, യഥോർത്ഥ കജോലിസ്ഥലകത്തക്ക്
മെങ്ങുന്നതിടന ുറിച്ച് ആശ്ങ്കടപ്പെുന്നുണ്ടോ ോും. മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹപ്പവർത്ത രുമോയുള്ള
മുഖോമുഖും ണ്ടുട ോണ്ടുള്ള ഇെടപെലു ൾ നഷ്ടമോയതിനോൽ പഴ്നയ രീതിയികലക്ക് മെങ്ങോൻ
അവർ ട ോതിക്കു യോ ോും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്തുതടന്നയോയോലുും, നമ്മുടെ
ടതോഴ്നിലുെമ എങ്ങടനയോണ് ക ോവിഡ് സുരേിതമോയി കജോലിസ്ഥലും പരിപോലിക്കുന്നടതന്നുും
ജീവനക്കോർ പിന്തുെകരണ്ട വയക്തിഗ്ത ടപരുമോറ്റങ്ങൾ എന്തോടണന്നുും നമ്മൾ എല്ലോവരുും
അറിഞ്ഞിരികക്കണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു ക ോവിഡിടന
പ്പതികരോധിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ഉണ്ടോയിരിക്കോും, ആവശ്യടമങ്കിൽ, ഈ പദ്ധതിടയ ുറിച്ച്
നിങ്ങൾക്ക് ടതോഴ്നിലുെമകയോെ് കചോദിക്കോവുന്നതുമോണ്.
ക ോവിഡ്-19 ബോധിക്കു യോടണങ്കിൽ, ചിലർക്ക് ൂെുതൽ തീപ്വമോയ അസുഖും വരുന്നതിനുള്ള
അപ െസോധയതയുണ്ട്. നിങ്ങടള ൂെുതൽ അപ െസോധയതയിലോക്കുടമന്ന് നിങ്ങൾ രുതുന്ന
ഒരു ടമഡിക്കൽ അവസ്ഥയുള്ള സോഹചരയത്തിൽ, കജോലിസ്ഥലകത്തക്ക് മെങ്ങുന്നതിടന ുറിച്ച്
കഡോക്ടറുമോയി സുംസോരിക്കു . നിങ്ങൾ കജോലിയികലക്ക് മെങ്ങിടയത്തുന്നത്
സുരേിതമോകണോടയന്ന് വിലയിരുത്തുന്ന സമയത്ത്, ടതോഴ്നിലുെമ നിങ്ങളുടെ ആകരോഗ്യോവസ്ഥ
പരിഗ്ണികക്കണ്ടതുണ്ട് എന്നതിനോൽ, നിങ്ങൾ ടതോഴ്നിലുെമകയോെ് സുംസോരിക്കു യുും കവണും.
ടതോഴ്നിലുെമ

•

ക

ൾ ഇനിപ്പറയുന്നവ

നെപെി

•

ോരയങ്ങൾ ടചയ്യണും:

ോവിഡ്-19 മഹോമോരിയുടെ വയോപനും തെയോൻ അവർ ക

ആളു

ടള

ൾക്കിെയിൽ ആവശ്യത്തിന് അ

പുനഃപ് മീ രിക്കു
പരിമിതടപ്പെുത്തു
മുൻ

രുതലു

ടക്കോള്ളോൻ ഉകേശ്ിക്കുന്ന

ുറിച്ച് ജീവനക്കോരുടെ അഭിപ്പോയ നിർകേശ്ങ്ങൾ കതെു
ലമുണ്ടോക്കുന്ന തരത്തിൽ ഫർണിച്ചറു

ൾ

കയോ കജോലിസ്ഥലടത്ത ആളു ളുടെ എണ്ണും
കയോ കപോടല ശ്ോരീരി അ ലും പോലിക്കുന്നതിനുള്ള

ൾ നെപ്പിലോക്കു

•

നല്ല ശ്ുചിതവും പോലിക്കോനുും വൃത്തിയുള്ള
സുംവിധോന സൗ രയങ്ങൾ നൽ ോനുും
കജോലിക്കോടര ഓർമ്മിപ്പിക്കു

•

അസുഖമുള്ളകപ്പോൾ വീട്ടിൽ തടന്ന
ഴ്നിയണടമന്ന് കജോലിക്കോകരോെ്
ആവശ്യടപ്പെു

•

കജോലിസ്ഥലും പതിവോയുും
സൂേ്മമോയുും വൃത്തിയോക്കു

•

കജോലിസ്ഥലത്ത് ക ോവിഡ്-19 ഉള്ള
സോഹചരയത്തിൽ, അവർ എന്ത്
ടചയ്യണടമന്നതുമോയി ബന്ധടപ്പട്ട്
ഒരു പദ്ധതി തയ്യോറോക്കു

കജോലിക്ക് വരുന്നതിന്
ടപോതുഗ്തോഗ്തും
പ്പകയോജനടപ്പെുത്തൽ
എല്ലോവരുും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് 1.5 മീറ്റർ അ ലും പോലിക്കുന്നത് തുെരണും. നിങ്ങൾ
ോത്തിരിക്കുന്ന
ടപോതുഗ്തോഗ്ത കസവനത്തിൽ ഒരുപോെ് ആളു ളുടണ്ടങ്കിൽ, സോധയടമങ്കിൽ, അെുത്ത കസവനത്തിനോയി
ോത്തിരിക്കു .
തിരടക്കോരു
പതിവ്
പ്പശ്്നമോ ോൻ
സോധയതയുടണ്ടങ്കിൽ,
വീട്ടിൽ
നിന്ന്
കജോലിടചയ്യുന്നകതോ കജോലിക്ക് കനരകത്ത പുറടപ്പെുന്നകതോ കജോലി
ഴ്നിഞ്ഞ് കവ ി കപോ ുന്നകതോ
കപോലുള്ള മോർഗ്ഗങ്ങടള ുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ടതോഴ്നിലുെമയുമോയി ൂെിയോകലോചിക്കു .
ക ോവിഡ്-19 മഹോമോരിയുടെ
ുറഞ്ഞ സമൂഹ വയോപനും ഉള്ള ഇെങ്ങളിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അസുഖടമോന്നുും
ഇടല്ലങ്കിൽ മോസ്ക്ക് ധരിക്കുന്നത് സോധോരണയോയി ശ്ുപോർശ് ടചയ്യടപ്പെുന്നില്ല.
ഉയർന്ന സമൂഹ വയോപനും ഉള്ള ഇെങ്ങളിൽ, നിങ്ങൾടക്കോരു മോസ് ക്ക് ധരിക്കോൻ തീരുമോനിക്കോവുന്നതോണ്
അടല്ലങ്കിൽ ടപോതുജനോകരോഗ്യ അധി ോരി ൾ മോസ്ക്ക് ധരിക്കോൻ നിങ്ങകളോെ് ആവശ്യടപ്പകട്ടക്കോും.
സമൂഹി അ ലും പോലിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടോടണങ്കിൽ, ഉദോഹരണത്തിന് ടപോതുഗ്തോഗ്ത
സുംവിധോനത്തിൽ, മുഖത്ത് മോസ്ക്ക് ധരിക്കുന്നത് ുറച്ച് അധി പരിരേ നൽ ുും. ൂെുതലറിയോൻ
ആകരോഗ്യവ ുപ്പിടെ http://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/how-toprotect-yourself-and-others-from-coronavirus-covid-19/masks‘മോസ്ക്കു ൾ’ ടവബ്കപജ് ോണു . മോസ്ക്കു ളുടെ
ഉപകയോഗ്ടത്ത ുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്ക് ‘കസഫ് വർക്ക് ഓസ്കപ്െലിയ’യുടെ ടവബ്കസറ്റോയ
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സുരേിതമോയി തുെരോൻ ജീവനക്കോർ സവീ

രികക്കണ്ട നെപെി

എല്ലോവരുും കജോലിസ്ഥലത്തോടണങ്കിലുും അടല്ലങ്കിൽ ടപോതുവോയ ഇെങ്ങളിലുും ക

ൾ

ോവിഡ്

സുരേിതരോയിരിക്കണും:

•
•
•
•

നല്ല ശ്ുചിതവും പോലിക്കു
സോധയമോ

ുന്നിെത്ത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് 1.5 മീറ്റർ അ

അസുഖമുടണ്ടങ്കിൽ വീട്ടിൽ തടന്ന
ജലകദോഷകമോ പ

ലും പോലിക്കു

ഴ്നിയു

ർച്ചപ്പനികയോ കപോലുള്ള കരോഗ്ലേണങ്ങൾ ഉടണ്ടങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് നെത്തു

അസുഖമുള്ളകപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് നെത്തുന്നത് ടപോതുജനോകരോഗ്യ അധി ോരി ൾക്ക്
കവഗ്ത്തിൽ കവറസിടന ടണ്ടത്തോനുും വയോപനും തെയുന്നതിനുള്ള നെപെി
എെുക്കോനുും ഴ്നിയുടമന്ന് ഉറപ്പോക്കുന്നു.

.

ൾ

COVIDSafe ആപ്പ് ഉടണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ക ോവിഡ്-19 ബോധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരോളുമോയി അെുത്ത
സമ്പർക്കും പുലർത്തുകമ്പോൾ, നിങ്ങടള കവഗ്ത്തിൽ ബന്ധടപ്പെോൻ ടപോതുജനോകരോഗ്യ
അധി ോരി ടള സഹോയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ കവറസ് പെരുന്നതിനുള്ള
അപ െസോധയത പരിമിതടപ്പെുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമോയ ഉപകദശ്ും കനെോൻ ഇത് നിങ്ങടള
സഹോയിക്കുും.

നിങ്ങളുടെ മോനസി
പരിരേിക്കൽ

ോകരോഗ്യവുും കേമവുും

കജോലിസ്ഥലടത്ത നിങ്ങളുടെ ശ്ോരീരി സുരേ കപോടല തടന്ന പ്പധോനമോണ് നിങ്ങളുടെ
മോനസി ോകരോഗ്യവുും കേമവുും പരിരേിക്കു എന്നത്. മുടമ്പോരിക്കലുും ടചയ്തിട്ടില്ലോത്ത
തരത്തിൽ കവറസിടനതിടര പ്പതികരോധും ആർജ്ജിക്കോൻ പുതിയ കശ്ഷി ൾ
സൃഷ്െിക്കുന്നതിന് നോടമല്ലോും പ്ശ്മിച്ച് ട ോണ്ടിരിക്കു യോണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആശ്ങ്ക
കതോന്നുന്നുടവങ്കിൽ, സഹോയും കചോദിക്കുന്നത് ശ്രിയോയ മോർഗ്ഗും മോപ്തമല്ല,
അതയന്തോകപേിതവുമോണ്. വയതയസ്ത ടവല്ലുവിളി ൾ കനരിെുന്ന ആളു ൾക്കോയി
ധോരോളും പിന്തുണോ സുംവിധോനങ്ങൾ ലഭയമോണ്, ഈ കപ്ബോഷറിടെ പിന്തുണോ വിഭോഗ്ത്തിൽ
നിങ്ങൾക്ക് ലഭയമോയ പിന്തുണ ളുടെ ലിസ്റ്റ് ടണ്ടത്തോനോ ുും.
ഇതിന ും തടന്ന മോനസി കരോഗ്ും ബോധിച്ചിട്ടുള്ള ആളു ൾക്ക്, സഹോയും ലഭികക്കണ്ടത്
പ്പധോനമോണ്. ചി ിത്സയുും പരിചരണവുും ോലത്തിനനുസരിച്ച് മോറികയക്കോും, അതിനോൽ
നിങ്ങളുടെ പിന്തുണോ ടനറ്റ്വർക്കുമോയി ബന്ധും പുലർത്തുന്നത് നിലനിർത്തോൻ കഫോണുും
ഇെർടനറ്റുും

ഉപകയോഗ്ിക്കു

.

കജോലിസ്ഥലടത്ത ആശ്യവിനിമയും
പല ോരയങ്ങളുും കവഗ്ത്തിൽ മോറുന്നതിനോൽ, നിങ്ങളുടെ
മോകനജരുമോയുും െീമുമോയുും ആശ്യവിനിമയും
പുലർത്തിടക്കോണ്ടിരികക്കണ്ടത് പ്പധോനമോണ്.
കജോലിയികലക്ക് മെങ്ങിവരുന്നതിടന ുറികച്ചോ കജോലിടയ
ുറികച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ആശ്ങ്ക ടള ുറിച്ച്
സുതോരയതയുും സതയസന്ധതയുും പുലർത്തു .
പ്പശ്്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കോനുും കവരുദ്ധയങ്ങൾ
ുറയ്ക്കോനുും മോറ്റങ്ങളുമോയി സമരസടപ്പെോനുും ഇത്
നിങ്ങടള സഹോയിക്കുും.

കജോലിസ്ഥലടത്ത മോറ്റങ്ങൾ
മോറ്റും അസുഖ രമോ ോും, നിങ്ങടള അനിശ്ചിതതവത്തിൽ ആക്കോും. നിങ്ങളുും െീമുും കജോലി
ടചയ്യുന്നതിനുള്ള പുതിയ മോർഗ്ഗങ്ങളുമോയി സമരസടപ്പെോനുും കജോലിസ്ഥലവുമോയി
ടപോരുത്തടപ്പെോനുും പ്ശ്മിച്ച് ട ോണ്ടിരിക്കുന്നതിനോൽ, ഒരൽപ്പും അസുന്തിലോവസ്ഥ
അനുഭവടപ്പെുന്നതിൽ അസവോഭോവി ത ഇടല്ലന്ന് സവയും ഓർമ്മിപ്പിക്കു . ഓകരോ
ദിവസവുും ട ോണ്ടുവരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് എെുക്കു , മോറ്റങ്ങളുമോയി
സമരസടപ്പെോനുള്ള നമ്മുടെ വയതയസ്ത മോർഗ്ഗങ്ങളിൽ പ്ശ്ദ്ധ പുലത്തു .
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പതിവ് സഹോയങ്ങൾ
പുതിടയോരു ദിനചരയ സൃഷ്െിക്കുന്നത് കജോലിസ്ഥലവുമോയി സവയും സമരസടപ്പെോകനോ
പുതിയ COVIDSafe മോർഗ്ങ്ങളുമോയി ടപോരുത്തടപ്പെോൻ പഠിക്കോകനോ സഹോയിക്കുും. ഈ
പുതിയ തുെക്ക കവളയിൽ, നിങ്ങളുടെ പുതിയ ദിനചരയയികലക്ക് ൂട്ടികച്ചർക്കോൻ നിങ്ങൾ
ആപ്ഗ്ഹിക്കുന്ന പ്പവർത്തനങ്ങടള ുറിച്ച് ചിന്തിക്കോനുള്ള ഒരു അവസരും ൂെിയോണിത്.
ആശ്യവിനിമയത്തിനുള്ള പുതിയ വഴ്നി ളുും വയോയോമകമോ ധയോനകമോ വോയനകയോ കപോലുള്ള
പ്പവർത്തനങ്ങളുും ഇതിൽ ഉൾടപ്പെോും.

നിങ്ങൾക്കോയി സമയും

ടണ്ടത്തു

ഏറ്റവുും പുതിയ വിവരങ്ങളുും മോറ്റങ്ങളുും മുൻഗ്ണന ളുും
എടന്തോടക്കടയന്ന് അറിഞ്ഞുട ോകണ്ടയിരിക്കുന്നത് പ്ശ്മ രമോണ്.
ഈ അധി ഭോരും ക
ോരയും ടചയ്യുന്നതിന് നിങ്ങടള
സഹോയിക്കുന്നതിന് ഉറക്കത്തിനുും വയോയോമത്തിനുും സമയും
ടണ്ടത്തുന്നതുും നിങ്ങടള സവയും പുതുക്കോനുും ഊർജ്ജും
തിരിട പ്പിെിക്കോനുും സമയും ടണ്ടത്തുന്നതുും പ്പധോനമോണ്.

പിന്തുണ കനെു
നിങ്ങൾക്ക് ആശ്ങ്കയുടണ്ടങ്കിൽ പിന്തുണ പ്പകയോജനടപ്പെുത്തുന്നത്,

ോരയങ്ങൾ സവയും

ഒളിപ്പിച്ച് വയ്ക്കുന്നതികനക്കോൾ കവഗ്ത്തിൽ പഴ്നയ സ്ഥിതി പ്പോപിക്കോൻ നിങ്ങടള
സഹോയിക്കുും. ഇത്
പിന്തുണ

ുെുുംബോുംഗ്ങ്ങകളോ സുഹൃത്തുക്കകളോ ടപ്പോഫഷണലു

ളിലൂടെകയോ ആ

കളോ നൽ

ുന്ന

ോും, എന്തോയോലുും നമുടക്കല്ലോവർക്കുും സമയോസമയങ്ങളിൽ

പിന്തുണയുും ഉപകദശ്വുും ആവശ്യമോണ്.

ക

ോൺെോ

്റ്റു

ൾ

ടതോഴ്നിലുെമ ൾക്കുും
ജീവനക്കോർക്കുമോയുള്ള വിവരങ്ങൾ
സേഫ് വർക്ക് ഓേ്സരേലിയ: കജോലിസ്ഥലും സുരേിതമോക്കോൻ
സഹോയിക്കുന്നതിനുള്ള, ടതോഴ്നിലുെമ ൾക്കുും ജീവനക്കോർക്കുമോയുള്ള
വിവരങ്ങളുും വിഭവസോമപ്ഗ്ി ളുും െൂൾ ിറ്റു ളുും

www.safeworkaustralia.gov.au

ൗൺസിലിുംഗ്ുും പിന്തുണയുും നൽ

ുന്ന 24/7 കസവനങ്ങൾ

ആസ ോഗ്യത്തിസലക്ക് മുസേറുക: ഓസ്കപ്െലിയൻ സർക്കോരിടെ ‘ഡിജിറ്റൽ ടമെൽ
ടഹൽത്ത് കഗ്റ്റ്കവ’ നിരവധി വിവരങ്ങളുും ഉപകദശ്ങ്ങളുും കഫോണിലൂടെയുും
ഓൺകലനിലൂടെയുമുള്ള മോനസി ോകരോഗ്യ സൗജനയവുും നിരക്ക് ുറഞ്ഞതുമോയ
കസവനങ്ങളികലക്കുമുള്ള ലിങ്കു

ളുും നൽ

ുന്നു. www.headtohealth.gov.au

ബിസയോണ്ട് ബ്ലൂ: നിരവധി മോനസി ോകരോഗ്യ പ്പശ്്നങ്ങൾക്ക് ട ോകറോണ കവറസ്
മോനസി ോകരോഗ്യ കേമ പിന്തുണോ കസവനും പിന്തുണ നൽ ുന്നു, കഫോകണോ
ഓൺകലകനോ മുകഖനകയോ ചോകറ്റോ ഇടമയികലോ വഴ്നികയോ ഈ കസവനും ലഭയമോണ്

1800 512 348 | https://coronavirus.beyondblue.org.au/
ലലഫ്ലലൻ ഓേ്സരേലിയ: ജീവിതവുമോയി ടപോരുത്തടപ്പെോകനോ സുരേിതമോയി
ഴ്നിയോകനോ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആളു ൾക്ക് എകപ്പോൾ കവണടമങ്കിലുും
പ്പകയോജനടപ്പെുത്തോവുന്ന പ്ഹസവ ോല പിന്തുണ നൽ ുന്ന ഒരു പ്പതിസന്ധി പിന്തുണോ
കസവനും. 13

11 14 | www.lifeline.org.au

കിഡ്േ് ഹെൽപ്പ്ലലൻ: 5 മുതൽ 25 വയസ്സ് വടര പ്പോയമുള്ള ടചറുപ്പക്കോർക്ക്
സൗജനയമോയുും സവ ോരയമോയുും രഹസയസവഭോവകത്തോടെയുും, കഫോൺ വഴ്നിയുും
ഓൺകലൻ വഴ്നിയുും

ൗൺസിലിുംഗ്് നൽ

ുന്ന കസവനും 1800

55 1800 |

www.kidshelpline.com.au
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േൂയിലേഡ് സകോൾ-ബോക്ക് സേവനം: ആത്മഹതയടയ
ുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവകരോ
ആത്മഹതയോ
ചിന്തയുമോയി
നെക്കുന്നവർടക്കോപ്പും
ജീവിക്കുന്നവകരോ
ആത്മഹതയ
ോരണമുണ്ടോയ വികയോഗ്ത്തിൽ നിന്ന്
ര യറോത്തവകരോ ആയ ആർക്കുും സൂയികസഡ്
ക

ോൾ-ബോക്ക് കസവനും ലഭയമോണ്.

1300 659 467 | www.suicidecallbackservice.org.au

ഹമൻേ്ലലൻ ഓേ്സരേലിയ: പുരുഷന്മോർക്ക് ടെലികഫോൺ വഴ്നിയുും ഓൺകലൻ
വഴ്നിയുും

ൗൺസിലിുംഗ്് നൽ

ുന്ന കസവനും.

1300 78 99 78 | www.mensline.org.au

ഓപ്പൺ ആംേ്: ടവറ്ററൻമോർക്കുും ുെുുംബോുംഗ്ങ്ങൾക്കുമുള്ള ൗൺസലിുംഗ്്: നിലവിൽ
കസവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന സോയുധ കസനോുംഗ്ങ്ങൾ, ടവറ്ററൻമോർ, അവരുടെ ുെുുംബോുംഗ്ങ്ങൾ
എന്നിവർക്ക് സൗജനയവുും രഹസയസവഭോവവുമുള്ള ൗൺസിലിുംഗ്ുും പ്ഗ്ൂപ്പ് പ്െീറ്റ്ടമെ ്
കപ്പോപ്ഗ്ോമു ളുും മ്മയൂണിറ്റി - പിയർ ടനറ്റ്വർക്കു ളുും നൽ ുന്നു.

1800 011 046 | www.openarms.gov.au

മുഖോമുഖമുള്ള പിന്തുണ
നിങ്ങളുഹേ ജനറൽ രരോക്േീഷണർ
നിങ്ങൾകക്കോ നിങ്ങളുടെ ുെുുംബോുംഗ്ങ്ങകക്കോ നിരന്തരമോയ ആശ്ങ്ക ൾ
അനുഭവടപ്പെുന്നുടണ്ടങ്കിൽ, മോനസി ോകരോഗ്യത്തികലക്കുും മറ്റ് ആകരോഗ്യ
കസവനങ്ങളികലക്കുമുള്ള നിങ്ങളുടെ വോെമോയ നിങ്ങളുടെ പ്പോകദശ്ി ജനറൽ
പ്പോ

്െീഷണറുടെ ഉപകദശ്ും കതെു

. www.healthdirect.gov.au/australian-health-

services
കൗൺേിലർമോർ
ടെലിടഹൽത്ത് വഴ്നി നിങ്ങളുടെ പ്പകദശ്ടത്ത ഒരു മനഃശ്ോസ്പ്തജ്ഞനുമോയി ബന്ധടപ്പെോൻ
ഓസ്കപ്െലിയൻ കസകക്കോളജിക്കൽ ടസോകസറ്റി ലളിതമോടയോരു തിരയൽ െൂൾ
നൽ ുന്നു. ട ോകറോണ കവറസ് മഹോമോരിയുടെ സമയത്ത് ടമഡിട യർ കയോഗ്യതയുള്ള
ഓസ്കപ്െലിയക്കോർക്ക് ടെലിടഹൽത്ത് ൺസൾകട്ടഷനു ൾ ആ സസ്
്
ടചയ്യോവുന്നതോണ്.
നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുകയോജയമോയ രീതിയിൽ ഇവിടെ തിരയു :

www.psychology.org.au/Find-a-Psychologist
ഹെഡ്േ്സരേ്
12 മുതൽ 25 വയസ് വടര പ്പോയമുള്ള ടചറുപ്പക്കോർക്കുും അവരുടെ ുെുുംബങ്ങൾക്കുും
സുഹൃത്തുക്കൾക്കുും സൗജനയവുും നിരക്ക് ുറഞ്ഞതുമോയ കസവനങ്ങൾ ടഹഡ്സ്കപസ്
നൽ ുന്നു. മോനസി ോകരോഗ്യും, ബന്ധടപ്പട്ട ശ്ോരീരി ആകരോഗ്യും, മദയത്തിടെയുും മറ്റ്
മയക്കുമരുന്നിടെയുും ഉപകയോഗ്ും, സോമൂഹി വുും ടതോഴ്നിൽപരവുമോയ പിന്തുണ
എന്നിങ്ങടന നോല് പ്പധോന കമഖല ളിൽ ടഹഡ്സ്കപസ് സമപ്ഗ് പരിചരണും നൽ ുന്നു.
ടഹഡ്സ്കപസ് ടവബ്കസറ്റിൽ ടഹഡ്സ്കപസ് കസറ്റു ളുടെ മോപ്പ് ലഭയമോണ്.

www.headspace.org.au
ഓേ്സരേലിയൻ ഇൻഡിഹജനേ് ഹമന്ററിംഗ്് എക്േ്രീ ിയൻേ് (AIME)
ടചറുപ്പക്കോരോയ ആദിമനിവോസി ടളയുും കെോറസ് സ്ടപ്െയിറ്റ് ദവീപുവോസി ടളയുും
വിദയോഭയോസത്തിൽ ഏർടപഉത്തോനുും അവരുടെ അഭിലോഷങ്ങൾ ക വരിക്കോനുും
ലേയമിെുന്ന ഒരു വിഭോവന വിദയോഭയോസപദ്ധതിയുും പിന്തുണയുും നൽ ുന്ന
കപ്പോപ്ഗ്ോമോണ് AIME.
ഓൺകലൻ വഴ്നിയുും 250 സ് ൂളു ളുടമോത്തുള്ള സഹ രണത്തിലൂടെയുും, 33
ടലോകക്കഷനു ളിലുെനീളും, ടമെർഷിപ്പ്, െയൂട്ടറിുംഗ്് ടസഷനു ൾ, വർ ്കേോപ്പു ൾ, ഒരു
സ്ഥോപിത പോഠയപദ്ധതി എന്നിവയിലൂടെ യൂണികവഴ്ന്സിറ്റി വിദയോർത്ഥി ൾക്കുും മ്മയൂണിറ്റി
അുംബോസഡർമോർക്കുും പരിശ്ീലിക്കുന്നതിന് AIME ഒരു കവദി നൽ ുന്നു.

https://aimementoring.com/
സരോേിറ്റീവ് രോർട്്ണർഷിപ്പ് സരരോരഗ്ോം
ഓട്ടിസും ബോധിച്ച വിദയോർത്ഥി ളുടെ വിദയോഭയോസ ഫലങ്ങൾ ടമച്ചടപ്പെുത്തുന്നതിന് ഈ
കപ്പോപ്ഗ്ോും സ് ൂളു ൾക്കുും രേിതോക്കൾക്കുും പരിചരണദോതോക്കൾക്കുും ഇെയിൽ
പങ്കോളിത്തങ്ങൾ സൃഷ്െിക്കുന്നു. ഇത് വർക്ക്കഷോപ്പു ളിലൂടെയുും ഓൺകലൻ
വിഭവസോമപ്ഗ്ി ളിലൂടെയുും നിലവിലുള്ളതുും പ്പസക്തവുും ടതളിവു ൾ
അെിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ളതുമോയ വിവരങ്ങൾ നൽ ുന്നു.

www.positivepartnerships.com.au/
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ഓൺകലൻ വിഭവസോമപ്ഗ്ി

ൾ

സ്റ്റുഡന്റ ഹവൽബീയിംഗ്്
്
െബ്
വിദയോഭയോസ രുംഗ്ത്ത് പ്പവർത്തിക്കുന്നവർക്കുും രേിതോക്കൾക്കുും
വിദയോർത്ഥി ൾക്കുമോയി ഓൺകലൻ പ്പോയ നിർേിഷ്െവുും അനുകയോജയവുമോയ
വിവരങ്ങൾ സ്റ്റുഡെ ടവൽബീയിുംഗ്്
്
ഹബ് നൽ ുന്നു. ുട്ടി ളിലുും ടചറുപ്പക്കോരിലുും
ഉത് ണ്ഠയുടെയുും വിഷോദത്തിടെയുും അപ െസോധയത ുറയ്ക്കോൻ സഹോയിക്കുന്നതിന്
നിങ്ങൾക്ക് പ്പോകയോഗ്ി വുും ടതളിവു ൾ അെിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ളതുമോയ തപ്ന്തങ്ങൾ
സോധോരണ ഭോഷയിൽ ലഭയമോക്കടപ്പെുും.

www.studentwellbeinghub.edu.au
റീച്ച്ഔട്്
ഈ പ്പതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ കദനുംദിന ടവല്ലുവിളി ടള കനരിെോൻ 25 വയസ്സിന്
തോടഴ്നയുള്ളവടര റീച്ച്ഔട്ട് സഹോയിക്കുന്നു. ടവബ്കസറ്റിൽ വിവര വിഭവസോമപ്ഗ്ി ളുും
സവയും-സഹോയത്തിനുള്ള െൂളു ളുും ഉള്ളതിനോൽ യുവോക്കൾക്ക് സവന്തും മോനസി ോകരോഗ്യും
മനസ്സിലോക്കുന്നതിനുും നിയപ്ന്തിക്കുന്നതിനുും പ്പോകയോഗ്ി നെപെി ൾ ക ടക്കോള്ളോൻ
ഴ്നിയുും. ടചറുപ്പക്കോർക്ക് മറ്റുള്ളവരുമോയി സുംസോരിക്കോനുും എന്തിലൂടെടയോടക്കയോണ്
അവർ െന്നുകപോ ുന്നടതന്ന് പങ്കിെോനുും സുരേിതവുും പിന്തുണയുള്ളതുും
രഹസയസവസഭോവും പുലർത്തുന്നതുമോയ ഒരിെവുും ടവബ്കസറ്റിൽ ഉൾടപ്പെുന്നു.

www.au.reachout.com
TEN - ദ എഹേൻഷയൽ ഹനറ്റ്വർക്ക്
ക ോവിഡ്-19 മഹോമോരി സമയത്ത് ജീവിതും നയിക്കുന്നതിനുും കജോലി
ടചയ്യുന്നതിനുും, ആകരോഗ്യും, വൃദ്ധ പരിചരണും, ഭിന്നകശ്ഷി എന്നിവയുമോയി
ബന്ധടപ്പട്ട കസവനങ്ങളിൽ പ്പവർത്തിക്കുന്ന ആകരോഗ്യ ടപ്പോഫഷണലു ടള
പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു ആപ്പോണിത്.
ആപ്പിളിനോയി ആപ്പ് ഡൗൺകലോഡ് ടചയ്യു | ആൻകപ്ഡോയിഡിനോയി ആപ്പ് ഡൗൺകലോഡ് ടചയ്യു

രിയർ പിന്തുണയുും വിവരങ്ങളുും
നോഷണൽ ക ിസയഴ്േ് ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്്
സ്

ൂൾ പൂർഹ്തിയോക്കിയ

ൗമോര പ്പോയക്കോർക്കുള്ള പിന്തുണ

www.nci.dese.gov.au എന്ന ടവബ്കസറ്റിൽ ലഭയമോണ്.
സകോഴ്േ് േീക്കർ
ആയിരക്കണക്കിന് ഓൺകലൻ ക ോഴ്ന്സു ടളയുും യോമ്പസ് ക ോഴ്ന്സു ടളയുും
ുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സുസ്ഥിരവുും തോരതമയടപ്പെുത്തോവുന്നതുമോയ രീതിയിൽ

www.courseseeker.edu.au. എന്ന ടവബ്കസറ്റിൽ നൽ ിയിരിക്കുന്നു.
ക ിയർ ആേൂരരണം
രിയർ ആസൂപ്തണും,

രിയർ പോത

ൾ, വർക്ക് പ്െോൻസിഷനു

ുറിച്ചുള്ള പേപോതമില്ലോത്ത വിവരങ്ങൾ

ൾ എന്നിവടയ

www.myfuture.edu.au എന്ന

ടവബ്കസറ്റിൽ ലഭയമോണ്.

ക ിയർ ഹമന്ററിംഗ്്
15-25 വയസ് പ്പോയമുള്ള ടചറുപ്പക്കോടര ഒരു രിയർ ആസൂപ്തണും ടചയ്യോകനോ
ടതോഴ്നിൽ ടണ്ടത്തോകനോ തുെർവിദയോഭയോസും കനെോകനോ സഹോയിക്കുന്നതിനുള്ള
ടഹഡ്സ്കപസ് ഡിജിറ്റൽ വർക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റഡി കപ്പോപ്ഗ്ോും, രിയർ ടമെറിുംഗ്്
കപ്പോപ്ഗ്ോും എന്നിവടയ

ുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ https://headspace.org.au/our-

services/digital-work-and-study-service/ എന്ന ടവബ്കസറ്റിൽ ലഭയമോണ്.
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