အသက်ကကြီးသူမ ြီးအတွ က် COVID-19 ပံ့ ပု ြီးမှု ဖု န်ြီးလု င်ြီး
ကို ရို နာဗို င််းရတ်စ် ကာလအတတာအတွ င််း အသက်ကကီ ်းသူ မ ာ်းအာ်း ကူ ညီ ရန် အတရ်းကကီ ်းပါသည်။ အသက်ကကီ ်းသူ မ ာ်း
COVID-19 အကူ အညီ ဖိုန််းလို င််း (The Older Persons COVID-19 Support Line) သည် အသက်ကကီ ်းသူ မ ာ်း၊
၎င််းတို ို့၏ ခ စ်ခင်ရသူ မ ာ်းနှ ငို့ ် တစာငို့ ်တ ှ ာက်သူမ ာ်းအာ်း အဆက်အသွ ယ် ဆက်လက် ှ တနရန်နှငို့ ်
တရာဂါကပ်တ ်းကကီ ်းအတွ င််း ၎င််းတို ို့ လို အပ်သညို့် ဝန်တဆာင်မှုမ ာ်းကို ဆက်လက် လက်ခံရ ှ တနတစရန်
ကူ ညီ တပ်းပါသည်။ အကူ အညီ ဖိုန််းလို င််းသည် လက်တတွ ို့က က အကူ အညီ နှငို့ ် အကကံ ဉာဏ်ကို တပ်းသည်။
သငို့ ်အတနဖဖငို့ ် ကို ရို နာဗို င််းရတ်စ် ပတ်ပင်ကနို့်သတ်ခ က်မ ာ်းအတကကာင််း၊ သက်ကကီ ်းတစာငို့ ်တ ှ ာက်တရ်း အကူ အညီ
ဝန်တဆာင်မှုမ ာ်းနှ ငို့ ်ပတ်သက်သညို့် သတင််းအခ က်အလက်မ ာ်း ရယူ ဖခင််းအတကကာင််း သို ို့မဟို တ် စတ်ပို င််းဆို င်ရာ
က န််းမာတရ်းနှ ငို့ ်ပတ်သက်ပပီ ်း တစ်စို ံ တစ်တယာက်နှငို့ ်စကာ်းတဖပာဆို ရန်အတကကာင််း တလို့ လာနို င်ပါသည်။
မမတို ို့ကို ယ်တို င်အတွ က် စို ်းရမ်မှုမ ာ်း ှ သညို့်လူမ ာ်း၊ မှ တ်ဉာဏ်ချွတ်ယွင််းမှု တရာဂါဖဖငို့ ် တနထို င်တနရသညို့် မတ်တဆွ
သို ို့မဟို တ် မသာ်းစို ဝင်အတွ က် စို ်းရမ်ပူပန်တနရသညို့်လူမ ာ်းသည် Dementia Australia ဌာနမှ
တလို့ က ငို့ ်ခံထာ်းရသညို့် အတို င်ပင်ခံအရာ ှ နှ ငို့ ် အကူ အညီ ဖိုန််းလို င််းဖဖငို့ ် စကာ်းတဖပာဆို နို င်ပါသည်။
အကူ အညီ ဖိုန််းလို င််းကို အသက်ကကီ ်းသူ မ ာ်း၊ ၎င််းတို ို့၏ တဆွ မ ်းမ ာ်း၊ တစာငို့ ်တ ှ ာက်သူမ ာ်း၊ မတ်တဆွ မ ာ်းနှ ငို့ ်
ပံို့ ပို ်းတပ်းသူ မ ာ်းအာ်း ကူ ညီ တပ်းရန် ရ ှ နို င်ပါသည်။ အဆို ပါ အခမို့ တယ်လီဖိုန််းလို င််း ဝန်တဆာင်မှုကို အမ ာ်းဖပည်သူ
ရံို ်းပတ်ရက်မ ာ်းမှ လွ

တနလာ ာမှ တသာကကာ နံ နက် .၃၀ နာရီ မှ ည

နာရီ အထ ဖွ ငို့်လှစ်ထာ်းသည်။ သင် အဆို ပါ

အကူ အညီ ဖိုန််းလို င််းကို ဖိုန််း 1800 171 866 ဖဖငို့ ်တခေါ်နို င်သည်။
အကယ်

သင် အဂာ လပ်စကာ်း မဟို တ်တသာ အဖခာ်း ာသာစကာ်းဖဖငို့ ် စကာ်းတဖပာလို လျှင် စကာ်းဖပန်တစ်ဦ်းက

ကူ ညီ တပ်းနို င်သည်။
ကို တခေါ်ပပီ ်း သငို့ ်

ာသာဖပန်နှငို့ ် စကာ်းဖပန် ဌာန (Translating and Interpreting Service) ဖိုန််း 131 450
ာသာစကာ်းကို တတာင််းပါ။ သငို့ ် ာသာစကာ်းဖဖငို့ ် သင် သူ တို ို့အာ်း အသက်ကကီ ်းသူ မ ာ်း Covid-19

အကူ အညီ ဖိုန််းလို င််း (Older Persons Covid-19 Support Line) ကို ဆက်ခို င််းနို င်သည်။
လူ မှုအသု င်ြီးအဝု င်ြီး ဧညံ့်သည်မ ြီး အစအစဉ်
လူ မှု အသို င််းအဝို င််း ဧညို့်သည်မ ာ်း အစီ အစဉ် (The Community Visitors Scheme) သည် အသက်ပို မို ကကီ ်းတသာ
ကသစတကတ်းလ န််းလူ မ ာ်းအာ်း မတ်တဆွ ဖွ ို့ဖခင််း၊ အတဖာ်လိုပ်တပ်းဖခင််းနှ ငို့ ် လူ မှု တရ်း အဆက်အသွ ယ်တို ို့ကို
တဆာင်ရွက်တပ်းပါသည်။ ၎င််းသည် လူ မ ာ်းအာ်း တစတနာို့ဝန်ထမ််းမ ာ်းနှ ငို့ ်အတူ ၎င််းတို ို့နှငို့ ်အခ န်ဖဖန််းရန် ပံို မှ န်အာ်းဖဖငို့ ်
ဆက်စပ်တပ်းပါသည်။ ကို ရို နာဗို င််းရတ်စ် ကာလအတွ င််း လူ ခ င််း ခပ်ခွာခွ ာတနရဖခင််းတကကာငို့ ် မ က်နှာခ င််းဆို င်လာတရာက်တတွ ို့ဆံို မှု မ ာ်းမှ ာ မဖဖစ်နို င်

၎င််းမှ ာ တယ်လီဖိုန််း သို ို့မဟို တ် ဗီ ဒီယို အာ်းဖဖငို့ ် ဖဖစ်နို င်ပါသည်။

တစတနာို့ဝန်ထမ််းမ ာ်းနှ ငို့ ် ပံို မှ န် ဆက်သွယ်မှုအာ်းဖဖငို့ ် လူ မ ာ်းသည် ၎င််းတို ို့အာ်း ဂရို စို က်နာ်းတထာင်တကကာင််း
ခံ စာ်းတစနို င်ပပီ ်း အထီ ်းက န်တနတကကာင််း သို ို့မဟို တ် အထီ ်းတည််းဖဖစ်တနတကကာင််း ခံ စာ်းရသူ တို ို့အာ်း ပံို့ ပို ်းတပ်းပါသည်။
လူ မှု အသို င််းအဝို င််း ဧညို့်သည်မ ာ်း အစီ အစဉ် (The Community Visitors Scheme) မှ ာ အစို ်းရ ရန်ပို ံ တငွ
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တထာက်ပို့ံ ထာ်းသညို့် သက်ကကီ ်းတစာငို့ ်တ ှ ာက်တရ်းဌာန သို ို့မဟို တ် သက်ကကီ ်းတဂဟာ တစာငို့ ်တ ှ ာက်တရ်းကို လက် ှ
ရ ှ တနသညို့် သို ို့မဟို တ် တလျှာက်ထာ်းသညို့် အသက်ကကီ ်းသူ မ ာ်းအတွ က် အခမို့ ဝန်တဆာင်မှု တစ်ခိုဖဖစ်သည်။
အသက်ကကီ ်းသူ မ ာ်းသည် လူ မှု အသို င််းအဝို င််း ဧညို့်သည်မ ာ်း အစီ အစဉ် (Community Visitors Scheme) သို ို့
မမကို ယ်မမ ညွှ န််းပို ို့နို င်ပါသည်။ လွှ ပို ို့မှုမ ာ်းမှ ာ သက်ကကီ ်းတစာငို့ ်တ ှ ာက်တရ်း ဌာနမ ာ်း၊ မသာ်းစို ဝင်မ ာ်းနှ ငို့ ်
မတ်တဆွ မ ာ်းထံ မှ လည််း တရာက် ှ လာနို င်ပါသည်။ ပို မို သ ှ လို တသာ အခ က်အလက်မ ာ်းကို
www.health.gov.au/community-visitors-scheme တွ င်ကကညို့်ပါ။
စတ်ပု င်ြီးဆု င်ရ သ ယ ကက င်ြီးမွ န်ကရြီး
ကို ရို နာဗို င််းရတ်စ်သည် ကျွန်ိုပ်တို ို့ တနထို င်သညို့် နည််းလမ််းကို တဖပာင််းလခ က် အမ ာ်းအဖပာ်း လို ပ်ခို့ သည်။ အကယ်
သင်သည် စို ်းရမ်ပူပန်မှု၊ အထီ ်းက န်မှု၊ စတ်ရှု ပ်တထွ ်းမှု သို ို့မဟို တ် တကကာက်ရွံ ို့မှု ခံ စာ်းတနရလျှင်
မသာ်းစို နှ ငို့ ်မတ်တဆွ မ ာ်း သို ို့မဟို တ် သငို့ ် ဆရာဝန်နှငို့ ် စကာ်းတဖပာဆို ဖခင််းအာ်းဖဖငို့ ် သက်သာတစနို င်ပါသည်။
သတင််းအခ က်အလက်မ ာ်း၊ အကကံ ဉာဏ်နှငို့ ် အမ ်းမ ်းတသာ ပံို့ ပို ်းတရ်း ဝန်တဆာင်မှုမ ာ်းအတွ က်
www.headtohealth.gov.au တွ င်ကကညို့်ပါ။
ပု မု ကသ အခ က်အလက်မ ြီး
သတင််းအခ က်အလက်မ ာ်းကို တရာ်းဝင် သတင််းရရာဇာစ်ဖမစ်မ ာ်းမှ ရယူ ရန် အတရ်းကကီ ်းပါသည်။
www.health.gov.au/resources/translated တွ င်ကကညို့်ပါ သို ို့မဟို တ် ကို ရို နာဗို င််းရတ်စ် အကူ အညီ ဖိုန််းလို င််း 1800
020 080 ကို တခေါ်ပါ။
သငို့ ် မသာ်းစို ၊ မတ်တဆွ မ ာ်းနှ ငို့ ် လူ မှု အသို င််းအဝို င််းအာ်း တ ်းကင််းလံို ဖခံ တနတစတအာင် ထာ်း ှ ရန်အတွ က် COVIDSafe
app ကို တဒါင််းလို ဒ်ဆွပါ။ COVIDSafe app ကို အဂာ လပ်စာဖဖငို့ ် အဖပင် အာရတ်၊ ရို ်းရို ်းတရို တ်စာနှ ငို့ ် ဓတလို့ သံို ်း
တရို တ်စာ၊ ဗီ ယက်နမ်နှငို့ ် ကို ရီ ်းယာ်း၊ အီ တလီ၊ ဂရ၊ ပန်ခ ာပီ နှငို့ ် တူ ရကီ

ာသာစာမ ာ်းဖဖငို့ ် ယခို ရ ှ နို င်ပါသည်။

အက်ဖ် (The App) ကို Apple App store သို ို့မဟို တ် Google Play store တို ို့မှ တဒါင််းလို ဒ်ဆွယူ နို င်သည်။
သငို့ ်အတနဖဖငို့ ် အက်ဖ် (app) ကို တဒါင််းလို ဒ်ဆွယူ ရန်အတွ က် မသာ်းစို သို ို့မဟို တ် မတ်တဆွ မ ာ်း သို ို့မဟို တ် သက်ကကီ ်း
တစာငို့ ်တ ှ ာက်တရ်း ဝန်ထမ််းတစ်ဦ်းအာ်း သငို့ ်အာ်းကူ ညီ တပ်းရန် တတာင််းဆို နို င်ပါသည်။
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