പ്രായമായവർക്കുള്ള COVID-19 സപ്പാർട്ട് ലൈൻ
ക

ൊററൊണ വൈറസ് സമയത്ത് പ്രൊയമൊയൈകെ രിന്തുണയ് റേണ്ടത് പ്രധൊനമൊണ്.

പ്രൊയമൊയൈെുും അൈെുകെ പ്രിയകെട്ടൈെുും ക
നിലനിർത്തുന്നതിനുും ര

യറർമൊെുും തമ്മിൽ ബന്ധും

ർച്ചൈയൊധി സമയത്ത് ആൈശ്യമൊയ റസൈനങ്ങൾ

തുെർന്നുും ലഭിേുന്നതിനുും പ്രൊയമൊയൈർേുള്ള COVID-19 സറെൊർട്ട് വലൻ
സഹൊയിേുന്നു. സറെൊർട്ട് വലൻ പ്രൊറയൊഗി
ക

സഹൊയൈുും ഉരറേശ്ൈുും നൽ

ൊററൊണ വൈറസ് നിയപ്ന്തണങ്ങകെേുറിറച്ചൊ ഏജ്ഡ് ക

റസൈനങ്ങകെേുറിച്ചുള്ള ൈിൈെങ്ങൾ റനെുന്നതികന
അകെങ്കിൽ മൊനസി

ഉരറേശ്

യർ സറെൊർട്ട്

ുറിറച്ചൊ രഠിേൊറനൊ

ൊറെൊഗയകത്തേുറിച്ച് ആറെൊകെങ്കിലുും സുംസൊെിേുന്നതിറനൊ.

തങ്ങകെേുറിച്ച് സവയും ആശ്ങ്കയുള്ള ആെു
സുഹൃത്തിറനൊ

ുന്നു.

ൾറേൊ, ഡികമൻഷ്യയുള്ള ഒെു

ുെുുംബൊുംഗത്തിറനൊ, രെിശ്ീലനും ലഭിച്ച ഡികമൻഷ്യ ഓസ് റപ്െലിയ

നുമൊയി സറെൊർട്ട് വലൻ മുറേന സുംസൊെിേൊൻ

പ്രൊയമൊയൈകെയുും അൈെുകെ ബന്ധുേകെയുും രെിചൊെ
സുഹൃത്തുേകെയുും ക

ഴിയുും.

കെയുും

യറർമൊകെയുും സഹൊയിേുന്നതിന് സറെൊർട്ട് വലൻ

ലഭയമൊണ്. സൗജനയ കെലിറ

ൊൺ റസൈനും തിങ്കൾ മുതൽ കൈള്ളി ൈകെ, കരൊതു

അൈധി േിൈസങ്ങൾ ഒഴിക

യുള്ള േിൈസങ്ങെിൽ, െൊൈികല 8:30 മുതൽ

വൈ

ുറന്നെും 6 മണി ൈകെ ലഭയമൊണ്. 1800 171 866 എന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾേ്

സറെൊർട്ട് വലനിൽ ൈിെിേൊൈുന്നതൊണ്.
ഇുംഗ്ലീഷ്് ഒഴിക

യുള്ള ഭൊഷ്യിൽ സുംസൊെിേൊൻ ആപ്ഗഹിേുന്നുകൈങ്കിൽ, ഒെു

േവിഭൊഷ്ിേ് നിങ്ങകെ സഹൊയിേൊനൊ

ുും. 131 450 എന്ന നമ്പറിൽ പ്െൊൻറേറ്ിുംഗ്

ആൻഡ് ഇന്റർകപ്രറ്ിുംഗ് റസൈനത്തിൽ ൈിെിച്ച് നിങ്ങെുകെ ഭൊഷ് ആൈശ്യകെെു

.

നിങ്ങെുകെ ഭൊഷ്യിൽ പ്രൊയമൊയൈർേുള്ള COVID-19 സറെൊർട്ട് വലനിൽ നിങ്ങകെ
ണ

്റ്് കചയ്യൊൻ നിങ്ങൾേ് അൈറെൊെ് ആൈശ്യകെെൊൈുന്നതൊണ്.

കമ്മ്യൂണിറ്റി വിസിപ്റ്റഴ്സ് സ്ക ീം
മ്മയൂണിറ്ി ൈിസിററ്ഴ്സ് സ്
സൗഹൃേങ്ങെുും സൊമൂഹി

ീും പ്രൊയമൊയ ഓസ്റപ്െലിയേൊർേ് നിെന്തെമൊയ

ബന്ധങ്ങെുും നൽ

ുന്നു. ഇത് ആെു

സൗഹൃേ സുംഭൊഷ്ണങ്ങൾേുള്ള അൈസെും നൽ
ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടൊേി നൽ

ുന്നു. ക

അകെങ്കിൽ ൈീഡിറയൊ ൈഴി ആ

ൾേ് രതിൈൊയി

ൊൻ സന്നദ്ധപ്രൈർത്ത

െുമൊയി

ൊററൊണ വൈറസ് സമയത്ത്, ഇത് കെലിറ

ൊും, ശ്ൊെീെി

അ

ൊൺ

ലും രൊലിറേണ്ടത് മൂലും

റനെിട്ടുള്ള സന്ദർശ്നങ്ങൾ സൊധയമെ.
സന്നദ്ധപ്രൈർത്ത
ലഭയമൊേു
രിന്തുണയൊ

െുമൊയുള്ള രതിൈ് സമ്പർേും ആെു

യുും ഒറ്കെെു
ു

റയൊ ഏ

ൾേ്

ൊന്തത അനുഭൈിേു

െുതൽ

റയൊ കചയ്യുന്നൈർേ്

യുും കചയ്യുും. സർേൊർ ധനസഹൊയമുള്ള റഹൊും ക

കറസിഡൻഷ്യൽ ക

യറിനൊയി നിലൈിൽ പ്രറൈശ്ിേു

യർ അകെങ്കിൽ

റയൊ അറരക്ഷിേു
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റയൊ

-2കചയ്യുന്ന പ്രൊയമൊയൈർേുള്ള ഒെു സൗജനയ റസൈനമൊണ്
സ്

മ്മയൂണിറ്ി ൈിസിററ്ഴ് സ്

ീും.

മ്മയൂണിറ്ി ൈിസിററ്ഴ്സ് സ്
ഴിയുും. ഏജ്ഡ് ക

ീമിറലേ് പ്രൊയമൊയൈർേ് സവയും റ

യർ േൊതൊേെിൽ നിന്നുും

സുഹൃത്തുേെിൽ നിന്നുും റ

റലു

ൾ സവീ

ർ കചയ്യൊൻ

ുെുുംബൊുംഗങ്ങെിൽ നിന്നുും
െിേുന്നതൊണ്.

ൂെുതൽ

ൈിൈെങ്ങൾേ്, www.health.gov.au/community-visitors-scheme സന്ദർശ്ിേു
മാനസിക പ്േമീം
ക

ൊററൊണ വൈറസ് നമ്മൾ ജീൈിേുന്ന െീതിയിൽ നിെൈധി മൊറ്ങ്ങൾ

ൈെുത്തിയിട്ടുകണ്ടന്ന് നമുേ്
ഏ

ൊണൊൻ

ഴിയുും. നിങ്ങൾേ് ആശ്ങ്കറയൊ

ൊന്തതറയൊ ആശ്യേുഴെറമൊ ഭയറമൊ റതൊന്നുന്നുകണ്ടങ്കിൽ

സുഹൃത്തുേെുമൊയുും അകെങ്കിൽ റഡൊ
സഹൊയ

ുെുുംബൈുമൊയുും

് െറുമൊയുും സുംസൊെിേുന്നത്

െമൊറയേുും. ൈിൈെങ്ങൾേുും ഉരറേശ്ത്തിനുും ൈിരുലമൊയ രിന്തുണൊ

റസൈനങ്ങൾേുും www.headtohealth.gov.au സന്ദർശ്ിേു
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
ഔറേയൊഗി

ഉറൈിെങ്ങെിൽ നിന്ന് ൈിൈെങ്ങൾ റനറെണ്ടത് പ്രധൊനമൊണ്.

www.health.gov.au/resources/translated സന്ദർശ്ിേു

റയൊ അകെങ്കിൽ 1800 020 080 എന്ന

നമ്പറിൽ ക

ൊററൊണവൈറസ് കഹൽെ്വലനിൽ ൈിെിേു

നിങ്ങെുകെ

ുെുുംബകത്തയുും സുഹൃത്തുേകെയുും

റയൊ കചയ്യു

.

മ്മയൂണിറ്ികയയുും

സുംെക്ഷിേൊൻ COVIDSafe അപ്ലിറേഷ്ൻ ഡൗൺറലൊഡ് കചയ്യങ്ക. ഇുംഗ്ലീഷ്ിന് രുററമ,
അറബിേ്, സിമ്പ്ലിവ
ൈിയറ്്നൊമീസ്, ക
ഭൊഷ്

ഡ് വചനീസിലുും രെമ്പെൊഗത വചനീസിലുും,

ൊറിയൻ, ഇറ്ൊലിയൻ, പ്ഗീേ്, രഞ്ചൊബി, െർേിഷ്് എന്നീ

െിലുും COVIDSafe ആെ് ഇറെൊൾ ലഭയമൊണ്. ഈ ആെ് Apple App ററൊറിൽ

നിറന്നൊ Google Play ററൊറിൽ നിറന്നൊ ഡൗൺറലൊഡ് കചയ്യൊൈുന്നതൊണ്.
ആപ്ലിറേഷ്ൻ ഡൗൺറലൊഡ് കചയ്യൊൻ നിങ്ങകെ സഹൊയിേൊൻ
ുെുുംബൊുംഗങ്ങറെൊറെൊ സുഹൃത്തുേറെൊറെൊ ഏജ്ഡ് ക

യർ റൊ

നിങ്ങൾേ് ആൈശ്യകെെൊും.
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് അുംഗറത്തൊറെൊ

