વૃદ્ધ સંભાળ ક્ષેત્રમાં COVID-19થી પ્રભાવવત લોકો માટે શોક અને માનવસક આધાતથી બહાર આવવા
ટે કો
ઓસ્ટ્ર ે લિયાના વૃદ્ધ સંભાળ ક્ષેત્રમાં શોક, ખો્ સાિવી અને માનલસક આધાત જેવી બાબતોમાં ્ે કો આપવા
મા્ે ની સેવાઓને ઓસ્ટ્ર ે લિયાની સરકાર ભંડોળ પૂરં પાડી રહી છે . આ સેવાઓ લનવાસી વૃદ્ધ સંભાળ કે ન્દ્રના
રહેવાસીઓ, ઘરમાં સંભાળ પ્રાપ્ત કરનારાઓ, તેમના લપ્રયજનો અને વૃદ્ધ સંભાળ કમમચારીઓ મા્ે ઉપિબ્ધ છે .
તમે જાતે આ સેવાઓનો ઉપયોગ કરી શકો છો અથવા તમારા લપ્રયજનો અને સમુદાયને તેના લવષે જણાવી શકો
છો.
તેનો ઉપયોગ દરેકને મા્ે લન:શુલ્ક છે .
આ તમામ સંસ્ટથાઓ િોકોની સંસ્ટકૃ લત, ધમમ, ઓળખ અને જીવનશૈિીનું સન્દ્માન કરે છે . જો તમારે કે તમારા
લપ્રયજનને દુભાલષયાની જરૂર હોય તો, અનુવાદ અને દુભાલષયા સેવાને ૧૩૧ ૪૫૦ પર ફોન કરો. તમારી ભાષા
અને તમારે જે સેવા સાથે જોડાવવું હોય તે જણાવો.
શોક અને ખોટ (નજીકના વ્યવિને ગુમાવવા)ની લાગણી થતી હોય તો સહાય
ફોન દ્વારા કાઉન્સેવલંગ:
ઓસ્ટ્ર ે લિયન સેન્દ્્ર ફોર ગ્રીફ એન્દ્ડ લબલરવમેન્દ્્, વૃદ્ધ સંભાળ કમમચારીઓને, વૃદ્ધ સંભાળ પ્રદાતાઓને, ધાલમમક
અને સમુદાલયક જૂ થોને COVID-19ને કારણે શોક અને ખો્ની િાગણી અનુભવતાં તેમના સમુદાયોને ્ે કો
આપવામાં મદદ કરે છે . તમારા સમુદાયને કે વી રીતે મદદ કરી શકો તે મા્ે સિાહ મેળવવા ૧૮૦૦ ૨૨૨ ૨૦૦ પર
ફોન કરો.
જ્યારે તમે ફોન કરશો ત્યારે, તમે તમને અથવા તમારા લપ્રયજનોને ્ે કો આપવા શેની જરૂર છે તે લવશે તમે
તેમની સાથે વાત કરી શકો છો. આમાં ્ે લિહેલ્થ દ્વારા (ફોન અથવા લવલડયો કોન્દ્ફરન્દ્સ દ્વારા) અથવા વ્યલિગત
હાજરીમાં વ્યવસાલયક પ્રદાતા સાથે જૂ થમાં અથવા એકિા પરામશમ સત્રોનો સમાવેશ થઇ શકે છે .
ઓસ્ટ્ર ે લિયન સેન્દ્્ર ફોર ગ્રીફ એન્દ્ડ લબલરવમેન્દ્્માં લદ્વભાષી કમમચારીઓ છે જે, અરબી, ચેક, ફારસી, ફ્રે ન્દ્ચ,
ઇ્ાલિયન, જાપાનીઝ, માલલ્્ઝ, લસંહાિી, તલમિ, સ્ટપેનીશ અને લયલદશમાં િોકો સાથે કામ કરી શકે છે . જ્યારે
તમે ફોન કરો ત્યારે તમારી ભાષા મા્ે પૂછો. અન્દ્ય ભાષાઓ મા્ે પહેિાં, અનુવાદ અને દુભાલષયા સેવાને ૧૩૧
૪૫૦ પર ફોન કરો અને ઓસ્ટ્ર ે લિયન સેન્દ્્ર ફોર ગ્રીફ એન્દ્ડ લબલરવમેન્દ્્ મા્ે પૂછો.
મૂક બલધર િોકો મા્ે ઓસ્ટ્ર ે લિયન સેન્દ્્ર ફોર ગ્રીફ એન્દ્ડ લબલરવમેન્દ્્ ઓસ્ટિેનનો પણ ઉપયોગ કરે છે .
વિમેવન્શયા સપોટટ :
લડમેલન્દ્શયા સપો્મ ઓસ્ટ્ર ે લિયા, વષમના ૩૬૫ લદવસ, આખા ઓસ્ટ્ર ે લિયામાં ૨૪ કિાક સહાય પૂરી પાડે છે . તેઓ
લચત્તભ્રંમ થયેિાની સેવા કરતાં િોકોને સિાહ અને ભિામણો પ્રદાન કરે છે . તેમને ૧૮૦૦ ૬૯૯ ૭૯૯ પર ફોન
કરો. જો તમારે કે તમારા લપ્રયજનને દુભાલષયાની જરૂર હોય તો, અનુવાદ અને દુભાલષયા સેવાને ૧૩૧ ૪૫૦ પર
ફોન કરો અને લડમેલન્દ્શયા સપો્મ ઓસ્ટ્ર ે લિયા મા્ે પૂછો.
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વહમાયત:
ધ ઓલ્ડર પસમનસ્ એડવોકસી ને્વકમ આખા ઓસ્ટ્ર ે લિયામાં વૃદ્ધ સંભાળ લહમાયત સેવાઓ પહોંચાડે છે . જો તમે
મેળવી રહેિ વૃદ્ધ સંભાળ સેવાઓમાં તમને સમસ્ટયા થઇ રહી હોય તો તેઓ મદદ કરી શકે છે . ધ ઓલ્ડર પસમનસ્
એડવોકસી ને્વકમ વૃદ્ધો, તેમના કુ ્ુંબીઓ અને પ્રલતલનલધઓને લન:શુલ્ક, ગોપલનય, સ્ટવતંત્ર લહમાયત, માલહતી
અને લશક્ષણ પૂરાં પાડી શકે છે. તેમને ૧૮૦૦ ૭૦૦ ૬૦૦ પર ફોન કરો. જો તમારે કે લપ્રયજનને દુભાલષયાની જરૂર
હોય તો, અનુવાદ અને દુભાલષયા સેવાને ૧૩૧ ૪૫૦ પર ફોન કરો અને ઓલ્ડર પસમનસ્ એડવોકસી ને્વકમ મા્ે
પૂછો.
COVID-19 વવષે વધુ માવહતી
અલધકૃ ત સ્ત્રોતો દ્વારા માલહતગાર રહેવું મહત્વપૂણમ છે . health.gov.auની મુિાકાત િો અથવા રાષ્ટ્રીય
કોરોનાવાયરસ સહાય સેવા (નેશનિ કોરોનાવાયરસ હેલ્પિાઇન)ને ૧૮૦૦ ૦૨૦ ૦૮૦ પર ફોન કરો. અનુવાદ
અને દુભાલષયા સેવા મા્ે ૧૩૧ ૪૫૦ પર ફોન કરો અને નેશનિ કોરોનાવાયરસ હેલ્પિાઇન લવષે પૂછો.
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