ပှၤသးပ ှၢ်တဖ ှၢ်အဂ ှၢ် COVID-19 တ ၢ်ဆီ ၢ်ထအ
ွဲ လီက ျိၤ (Older Persons COVID-19 Support Line)
တ ၢ်အျိၤအကါဒ ၢ်၀ွဲဒ ၢ်လ တ ၢ်ကဆီ ၢ်ထပ
ွဲ ျိၤသးပ ၢ်တဖ ၢ်ဖွဲခ ၢ်ရန ၢ်ရျိၤလီျိၤဒးအသးအကတီ ၢ်န ၢ်လီျိၤ.
Older Persons COVID-19 Support Line မျိၤစ ျိၤသးပ ၢ်တဖ ၢ်,ပျိၤလ အအွဲ ၢ်ဘ ၢ်၀ဒ
ွဲ ၢ်တဖ ၢ်ဒးီ ပျိၤ
က ၢ်ထက
ွဲ ဟုကယ ၢ်အျိၤီ တဖ ၢ်ကအ ၢ်ဘ းစွဲအသးဒီးဒၢ်သးကမျိၤန ၢ်တ ၢ်မျိၤစ ျိၤအတ ၢ်ဖးတ ၢ်မျိၤလ အ
၀ွဲသ ၢ်လ ၢ်ဘ ၢ်၀ွဲဒ ၢ်တဖ ၢ်ဆူညါဖွဲတ ၢ်ဆါသတတ ၢ်ရျိၤလီျိၤအသးအကတီ ၢ်န ၢ်လီျိၤ. တ ၢ်မျိၤစ ျိၤအလီက ျိၤ
အျိၤဟ ၢ်၀ွဲဒ ၢ်ကးနျိၤဒွဲးအဂီ ၢ်တ ၢ်မျိၤစ ျိၤဒီးတ ၢ်ဟ ၢ်ကူ ဟ
ၢ်
ၢ်ဖးတဖ န
ၢ် ၢ်လီျိၤ.
နမျိၤလန ၢ်ဘ ၢ်ဃးခ ၢ်ရန ဘ
ၢ် ရ
ွဲ းစၢ်အတ ၢ်ဖီ ၢ်ဃးတဖ ၢ်,မျိၤန ၢ်တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ျိၤဘ ၢ်ဃးဒီးသးပ ၢ်အဂီ ၢ်တ ၢ်က ၢ်
ထက
ွဲ ဟုကယ ၢ်အတ ၢ်မျိၤစ ျိၤအတ ၢ်ဖးတ ၢ်မျိၤတဖ ၢ်မတမ ၢ်ကတျိၤတ ၢ်ဒီးပျိၤတဂျိၤလ အဘ ၢ်ထဒ
ွဲ းီ နီ ၢ်သး
အတ ၢ်အ ၢ်ဆူ ၢ်အ ၢ်ခ ျ့အဂီ ၢ်န ၢ်လီျိၤ. ပျိၤလ အအ ၢ်ဒးီ တ ၢ်ဘ ၢ်ယ ၢ်လ အကစ ၢ်အသး,ဘ ၢ်ယ ၢ်တ ၢ်လ
အတျိၤသကးတဂျိၤအဂီ ၢ်မတမ ၢ်လ ဟ ၢ်ဖဃီဖလ အအ ၢ်ဒးီ တ ၢ်သးပျိၤနီ ၢ်အတ ၢ်ဆါဖွဲသးပ ၢ်ထီ ၢ်အခါတ
ဂျိၤအဂီ ၢ်အခါ,အကတျိၤတ ၢ်ဒီးပျိၤဟ ၢ်ကူ ၢ်တ ၢ်တဂျိၤလ အန ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်မျိၤလဒီးမျိၤသကးဃု ၢ်တ ၢ်ဒီး
Dementia Australia လ တ ၢ်မျိၤစ ျိၤအလီက ျိၤအလျိၤသလီျိၤ.
တ ၢ်မျိၤစ ျိၤအလီက ျိၤအျိၤအ ၢ်၀ွဲဒ ၢ်လ တ ၢ်ကမျိၤစ ျိၤသးပ ၢ်တဖ ၢ်,အ၀ွဲသ ၢ်အဘူးအတ ၢ်တဖ ၢ်,တျိၤသကး
တဖ ၢ်ဒးီ ပျိၤဆီ ၢ်ထတ
ွဲ
ၢ်တဖ ၢ်န ၢ်လီျိၤ. လီတွဲစအတ ၢ်မျိၤစ ျိၤအတ ၢ်ဖးတ ၢ်မျိၤလ တလ ၢ်ဟ ၢ်အပျိၤန ၢ်အး
ထီ ၢ်အသးစးထီ ၢ် မု ၢ်ဆ ၢ်တုျိၤမု ၢ်ဖီဖးဂီျိၤခီ ၈း၃၀န ၢ်ရ ၢ်တုျိၤ ဟါခီ ၆ န ၢ်ရ န
ၢ် ၢ်လျိၤီ . ကမ ၢ်နျိၤသဘ ျ့တ
ဖ ၢ်န ၢ်တ ၢ်တအးထီ ၢ်အျိၤီ ဘ .ၢ် နကး၀ွဲဒ ၢ်တ ၢ်မျိၤစ ျိၤအလီက ျိၤလ ၁၈၀၀ ၁၇၁ ၈၆၆ န ၢ်သလီျိၤ.
ဖွဲနအွဲ ၢ်ဒးဘ ၢ်သးကတျိၤတ ၢ်လ က ၢ်လ အအါန ၢ်ဒးအွဲးကလးက အ
ၢ် ခါန ၢ်,ပျိၤကတျိၤက းထတ ၢ်တဂျိၤ
မျိၤစ ျိၤသလီျိၤ. ကးဘ ၢ်တ ၢ်က းထဒီးတ ၢ်ကတျိၤက းထအတ ၢ်မျိၤစ ျိၤအတ ၢ်ဖးတ ၢ်မျိၤလ (Translating
and Interpreting Service) ၁၃၁ ၄၅၀ ဒီးဃန ၢ်က လ
ၢ် နကတျိၤအီျိၤန ၢ်တက ၢ်. တွဲထီ ၢ်လ နက စ ၢ်အ
က ၢ်,မ အ၀ွဲသ ၢ်ဘ းစွဲန ၢ်နျိၤဒီး Older Persons Covid-19 Support Line န ၢ်တက ၢ်.
ပှၤတ၀ ပှၤလှၤအ ှၢ်သကးတ ှၢ်တဖ ှၢ်အတ ှၢ်တ ှၢ်က ှၤ (Community Visitors Scheme)
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Community Visitors Scheme ဟ ၢ်၀ွဲဒ ၢ်ပျိၤအီးစတတလယါသး ပ ၢ်တဖ ၢ်ဒးီ တျိၤသကး,ဂျိၤမီ ၢ်ဒးီ ပျိၤဂ ၢ်၀ီ
အတ ၢ်ဘ းစွဲန ၢ်လီျိၤ.တ ၢ်အျိၤဘ းစွဲန ၢ်ပျိၤကမ ၢ်တဖ ၢ်ဒးီ ပျိၤမု ၢ်သးမျိၤကလီတ ၢ်တဖ ၢ်လ ကသူတ ၢ်ဆ က
တီ ၢ်ဃု ၢ်ဒးီ အ၀ွဲသ ၢ်လ အကွဲထီ ၢ်ခွဲအျိၤခွဲအျိၤန ၢ်လီျိၤ. ဖွဲခ ၢ်ရန ၢ်ဘရ
ွဲ းစၢ်ကွဲထီ အ
ၢ် ကတီ ၢ်,တ ၢ်မျိၤအျိၤ
ကွဲထီ ၢ်သခီဖ လီတွဲစမတမ ၢ်တ ၢ်ဂီျိၤမူဖွဲတ ၢ်မျိၤမွဲ ၢ်သကးမွဲ ၢ်တ ၢ်အ ၢ်သကးကွဲထီ တ
ၢ် သအခါမ ၢ်လ တ ၢ်
ဘ ၢ်မျိၤနီ ၢ်ခအတ ၢ်အ ၢ်စီျိၤစုျိၤအဃန ၢ်လီျိၤ.
တ ၢ်ဆွဲးက းလ အကွဲထီ ၢ်ခအ
ွဲ ျိၤခွဲအျိၤဃု ၢ်ဒးီ ပျိၤမု ၢ်သးမျိၤကလီတ ၢ်တဖ ၢ်န ၢ်မျိၤစ ျိၤပျိၤကညီတဖ ၢ်လ အ
ကတူ ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ကန ၢ်အျိၤီ ဒီးဆီ ၢ်ထပ
ွဲ ျိၤလ အတူ ၢ်ဘ ၢ်အ ၢ်လီျိၤတွဲ ၢ်သယု ၢ်သညထွဲတဂျိၤမတမ ၢ် အ ၢ်လီျိၤ
ဖ ီ ၢ်ဘ ၢ်တဂျိၤဧျိၤအခါန ၢ်လျိၤီ . Community Visitors Scheme မ ၢ်တ ၢ်မျိၤစ ျိၤအတ ၢ်ဖးတ ၢ်မျိၤလ တ ၢ်
ဟ ၢ်ကလီအျိၤီ ဆူသးပ ၢ်တဖ ၢ်လ ကတီ ၢ်အျိၤမျိၤန ၢ်သူမတမ ၢ်ပတထီ ၢ်ပဒ ၢ်အက စ
ၢ် တ ၢ်မျိၤစ ျိၤလ ကမျိၤ
န ၢ်တုျိၤဟ ၢ်တုျိၤဃီအတ ၢ်က ၢ်ထက
ွဲ ဟုကယ ၢ်မတမ ၢ်လီ ၢ်အ ၢ်လီ ၢ်ဆးတ ၢ်က ၢ်ထက
ွဲ ဟုကယ ၢ်တဖ အ
ၢ် ဂီ ၢ်
န ၢ်လီျိၤ.
ပျိၤသးပ ၢ်တဖ ၢ်ဆ ဃီျိၤအသးဆူ Community Visitors Scheme အအ ၢ်သလီျိၤ. တ ၢ်ဆ ဃီျိၤ တဖ ၢ်ဟွဲ
၀ွဲဒ ၢ်လ ပျိၤဟ ၢ်သးပ ၢ်အတ ၢ်က ၢ်ထက
ွဲ ဟုကယ ၢ်တ ၢ်တဖ ၢ်,ဟ ၢ်ဖဃီဖတဖ ၢ်ဒးီ တျိၤသကးတဖ ၢ်အအ ၢ်
သလီျိၤ. လ တ ၢ်ကဃုသ ၢ်ညါအါထီ ၢ်အဂီ ၢ်,လွဲျိၤအ သ
ၢ် ကး www.health.gov.au/communityvisitors-scheme
န ှၢ်သးအတ ှၢ်အ ှၢ်မ ဆ
ှၢ် းပ ှၤ
ခ ၢ်ရန ၢ်ဘရ
ွဲ းစၢ်ဒးု ကွဲထီ တ
ၢ်
ၢ်လတ ၢ်ဆီတလွဲတဘ းမျိၤလ က ျိၤက လ
ၢ် ပအ ၢ်မအ
ူ ျိၤီ အပူျိၤန ၢ်လီျိၤ. က
တျိၤတ ၢ်ဒီးဟ ၢ်ဖဃီဖဒီးတျိၤသကးတဖ ၢ်မတမ ၢ်နကသ ၢ်သရ ၢ်န ၢ်မျိၤစ ျိၤနျိၤဖွဲနမ ၢ်အ ၢ်ဒးီ တ ၢ်ဘ ၢ်ယ ၢ်,
တူ ၢ်ဘ ၢ်အ ၢ်လီျိၤတွဲ ၢ်ထတ
ွဲ ဂျိၤ,သးဘ ၢ်တ ၢ်တ ၢ်မတမ ၢ်ပ ျိၤတ ၢ်အခါသန ၢ်လီျိၤ. လ တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ျိၤ, တ ၢ်
ဟ ၢ်ကူ ၢ်ဟ ၢ်ဖးဒီးတ ၢ်ဆီ ၢ်ထအ
ွဲ ကလု ၢ်ကလု ၢ်အတ ၢ်မျိၤစ ျိၤအတ ၢ်ဖးတ ၢ်မျိၤတဖ အ
ၢ် ဂီ ၢ်လွဲျိၤအ ၢ်သကး
ဘ ၢ် www.headtohealth.gov.au တက ၢ်.
လ တ ှၢ်ဂ ှၢ်တ ှၢ်က ှၤဆူညါအဂ ှၢ်
အရဒ ၢ်၀ွဲဒ ၢ်လ တ ၢ်မျိၤန ၢ်တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ျိၤလ ပဒ ၢ်ပပ ၢ်အတ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ျိၤအဂ ၢ်ထးတဖ ၢ်အအ ၢ်န ၢ်လီျိၤ.
လွဲျိၤအ ၢ်သကးwww.health.gov.au/resources/translated မတမ ၢ်ကးဘ ၢ်ခ ၢ်ရန ၢ်ဘရ
ွဲ းစၢ်တ ၢ်မျိၤ
စ ျိၤအလီ က ျိၤလ 1800 020 080န ၢ်တက ၢ်.
ထုးန ၢ် COVIDSafe အအွဲးဖၢ်လ တ ၢ်ကမျိၤစ ျိၤပ ၢ်ဃ ၢ်နဟ ၢ်ဖဃီဖ,န တျိၤသကးတဖ ၢ်ဒးီ နပျိၤတ၀ ပူျိၤပူျိၤ
ဖ ွဲးဖ ွဲးအဂီ ၢ်န တ
ၢ် က ၢ်. အ ၀
ၢ် ွဲဒ ၢ်လ အွဲးကလးအက အ
ၢ် မွဲ ၢ်ညါ, COVIDSafe အွဲးဖၢ်အျိၤအခွဲအျိၤ အ ၢ်၀ွဲ
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ဒ ၢ်လ အ ၢ်ရးဘး,တရူ းက ၢ်အလီ ၢ်လျိၤဒီးအသီခမျိၤလ ၢ် ,ဘ ၢ်ယွဲးန ၢ်မး,ခ ရ
ၢ် ယါ,အ ၢ်ထါလ ၢ်ယ ၢ်,
ဟလ ၢ်,ပ ၢ်က ၢ်ဘ ၢ်ဒးီ ထ ကးအက တ
ၢ် ဖ ၢ်န လ
ၢ် ီျိၤ. အွဲးဖၢ်အျိၤတ ၢ်ထုးန ၢ်အီျိၤလ Apple App store
မတမ ့ၢ် Google Play store အအ ၢ်သလီျိၤ. နမ ဟ ၢ်ဖဃီဖဒီးတျိၤသကးတဖ ၢ်မတမ ၢ်ပျိၤမျိၤတ ၢ်ဖက ၢ်ထွဲ
သူ ၢ်ကသးပ ၢ်တဖ ၢ်လ ကမျိၤစ ျိၤနျိၤဒၢ်သးနကထုးန ၢ်အွဲးဖၢ်အျိၤအဂီ ၢ်တက ၢ်.
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