خط پشتیبان  COVID-19برای افراد مسن
حمایت از افراد مسن در حی  coronavirusمهم است .خط پشتیبان  COVID-19برای افراد مسن به آنها ،عزیزان و
مراقبان آنها کمک یم کند تا در ارتباط باشند و همچنان خدمات الزم را در یط همه گیی دریافت کنند .خط پشتیبان
کمک و مشاوره عمیل ارائه یم دهد.
شما یم توانید در مورد محدودیت های  coronavirusیادبگیید ،در مورد خدمات پشتیبان مراقبت از افراد مسن
کسب اطالعات کنید یا با کس در مورد بهداشت روان صحبت کنید .افرادی که نگران خود ،یک دوست یا یک از
اعضای خانواده هستند که با زوال عقل (دمانس) زندگ یم کنند ،یم توانند با یک مشاور آموزش دیده دمانس ر
اسیالیا
در خط پشتیبان صحبت کنند.
خط پشتیبان برای کمک به افراد مسن ،بستگان ،مراقبان ،دوستان و حامیان آنها در ر
دسیس است .خدمات تلفن
رایگان از دوشنبه تا جمعه ،به جز تعطیالت رسیم ،از ساعت  8:30صبح تا  6عص باز است .شما یم توانید با خط
پشتیبان به شماره  1800 171 866تماس بگیید.
اگر ترجیح یم دهید به زبان بغی از انگلیس صحبت کنید ،یک ر
میجم شفایه یم تواند به شما کمک کند .با شماره 131
 450با خدمات ترجمه کتن و شفایه تماس بگیید و زبان خود را بخواهید .شما یم توانید از آنها بخواهید که به زبان
خودتان شما را به خط پشتیبان  Covid-19برای افراد مسن وصل کنند.
طرح بازدید کنندگان از جامعه محیل
طرح بازدید کنندگان از جامعه محیل ،برای ر
ر
دوسن ،همرایه و ارتباط اجتمایع فراهم یم کند .این
اسیالیان های مسن
طرح افراد را با داوطلبان متصل یم کند تا به طور منظم با آنها وقت بگذرانند .در یط  ،coronavirusکه به دلیل
فاصله گیی جسیم مالقات حضوری امکان پذیر نیست ،این طرح یم تواند از طریق تلفن یا ویدئو باشد.
تماس مداوم با داوطلبان یم تواند به افراد کمک کند که احساس کنند به حرفشان گوش داده یم شود و از کسان که
احساس انزوا یا تنهان یم کنند ،حمایت یم کند .طرح بازدید کننده های جامعه محیل یک خدمات رایگان برای افراد
دولن ر
ر
دسییس دارند یا متقاض آن
مسن است که در حال حاض به مراقبت در میل یا مراقبت مسکون با بودجه
هستند.
افراد مسن یم توانند خودشان را به طرح بازدید کنندگان جامعه محیل معرف کنند .ارجاع همچنی یم تواند از طرف
مراکز مراقبت از سالخوردگان ،اعضای خانواده و دوستان باشد .برای کسب اطالعات بی ر
شی ،به
 www.health.gov.au/community-visitors-schemeمراجعه کنید.
رفاه روان
معن  Coronavirusاین است که تغییات زیادی در نحوه زندگ ما ایجاد شده است .اگر احساس نگران ،تنهان ،گیج
یا ترس دارید ،صحبت با خانواده و دوستان یا پزشک تان یم تواند به شما کمک کند .برای کسب اطالعات ،مشاوره و
طیف ر
گسیده ای از خدمات پشتیبان ،به  www.headtohealth.gov.auمراجعه کنید.
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اطالعات بیشت
مهم است که از منابع رسیم اطالعات کسب کنید .به  www.health.gov.au/resources/translatedمراجعه
کرده یا با شماره  1800 020 080با خط کمک  Coronavirusتماس بگیید.
برای کمک به ایمن خانواده ،دوستان و جامعه محیل خود ،برنامه  COVIDSafeرا بارگیی کنید .عالوه بر انگلیس،
برنامه  COVIDSafeبه زبان های عرن ،چین ساده شده و ر
سنن ،ویتنایم ،کره ای ،ایتالیان ،یونان ،پنجان و ترگ نی
موجود است .برنامه را یم توان از  Apple Storeیا  Google Playبارگیی کرد .شما یم توانید از خانواده یا دوستان یا
یک از کارمندان مراقبت از سالمندان بخواهید که به شما در بارگیی برنامه کمک کنند.
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