ਬਜ਼ੁ ਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ COVID-19 ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ
COVID-19 ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਕਾਾਂ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਵਪਆਵਰਆਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁੜੇ ਰਵਹਣ
ਾਂ
ਅਤੇ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋ ੜੀਦੀਆਾਂ
ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ
ਵਵਹਾਰਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤ਼ੁ ਸੀ ਾਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀਆਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭ਼ੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵਬਮਾਰੀ
ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਸਤ ਜਾਾਂ ਪਵਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਚੰਤਾਵਾਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ, ਵਿਮੈਂਸ਼ੀਆ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਕਾਾਂ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਾਂ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆਾਂ, ਦੋਸਤਾਾਂ ਅਤੇ ਸਵਹਯੋਗੀਆਾਂ ਦੀ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮ਼ੁਫ਼ਤ ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6
ਵਜੇ ਤੱਕ ਖ਼ੁਲ
ੱ ਹ ੀ ਹੈ, ਵਸਵਾਏ ਜਨਤਕ ਛ਼ੁੱਟ੍ੀਆਾਂ ਦੇ। ਤ਼ੁ ਸੀ ਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1800 171 866 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ।
ਜੇ ਤ਼ੁ ਸੀ ਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਵਹਲ ਵਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਦ਼ੁਭਾਸ਼ੀਆ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨ਼ੁ ਵਾਦ ਅਤੇ ਦ਼ੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਨੂੰ 131 450 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪ਼ੁੱਛੋ। ਆਪਣੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਵਵੱਚ, ਤ਼ੁ ਸੀ ਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ Covid-19 ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ
ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਭਾਈਚਾਰਕ ਪ੍ਰਾਹ਼ੁਣੇ (ਕਵਿਊਵਨਟੀ ਵਿਜਟਰਜ) ਸਕੀਿ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਰਾਹ਼ੁਣੇ ਸਕੀਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਨਵਾਸੀਆਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀ, ਸਾਥ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਬੰਧ ਪਰਦਾਨ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਸੇਵਕਾਾਂ (ਵਲੰ ਟ੍ੀਅਰਾਾਂ) ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਾਂ
ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਜਾਾਂ ਵੀਿੀਓ ਦ਼ੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਜੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਾਂ ਮ਼ੁਲਾਕਾਤਾਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਾਂ ਹ਼ੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਸਵੈਸੇਵਕਾਾਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਸੰਪਰਕ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਵੱਚ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਜਾਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਰਾਹ਼ੁਣੇ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਕਾਾਂ
ਵਾਸਤੇ ਮ਼ੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘਰ ਵਵੱਚ ਸੰਭਾਲ ਜਾਾਂ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਭਾਲ
ਵਾਸਤੇ ਪਹ਼ੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਅਰਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
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ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਰਾਹ਼ੁਣੇ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਸਫਾਰਸ਼ਾਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਾਂ ਦੀ
ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਦਾਵਤਆਾਂ, ਪਵਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ, www.health.gov.au/community-visitors-scheme ਉੱਤੇ ਜਾਓ।
ਿਾਨਵਸਕ ਭਲਾਈ
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਸਾਿੇ ਰਵਹਣ ਸਵਹਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਵੱਚ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ
ਹਨ। ਜੇ ਤ਼ੁ ਸੀ ਾਂ ਵਚੰਤਤ, ਇਕੱਲੇ, ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਵੱਚ ਜਾਾਂ ਿਰੇ ਹੋਏ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਵਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਾਂ ਜਾਾਂ
ਆਪਣੇ ਿਾਕਟ੍ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ, ਅਤੇ ਕਈ ਤਰਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਹਾਇਤਾ
ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਵਾਸਤੇ, www.headtohealth.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ।
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।
www.health.gov.au/resources/translated ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਜਾਾਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1800
020 080 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਪਵਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ COVIDSafe ਐਪ ਨੂੰ
ਿਾਊਨਲੋ ਿ ਕਰੋ। ਅੰਗਰੇਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, COVIDSafe ਐਪ ਹ਼ੁਣ ਅਰਬੀ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਰਵਾਇਤੀ ਚੀਨੀ,
ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਕੋਰੀਆਈ, ਇਤਾਲਵੀ, ਯੂ ਨਾਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਤ਼ੁ ਰਕੀ ਵਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਐਪ ਨੂੰ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟ੍ੋਰ
ਜਾਾਂ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਅ ਸਟ੍ੋਰ ਤੋਂ ਿਾਊਨਲੋ ਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤ਼ੁ ਸੀ ਾਂ ਪਵਰਵਾਰ ਜਾਾਂ ਦੋਸਤਾਾਂ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੰਭਾਲ
ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪ਼ੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂੰ ਐਪ ਨੂੰ ਿਾਊਨਲੋ ਿ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਤ਼ੁ ਹਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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