ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱ ਚ COVID-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤ ਲੋ ਕਾਂ ਾਸਤੇ ਸੋਗ ਅਤੇ ਸਦਮਾ ਸਹਾਇਤਾ
ਆਸਟ੍ਰਲ
ੇ ੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਾਲੇ ਖੇਤਰ ਾਸਤੇ ਸੋਗ, ਘਾਟ੍ੇ ਅਤੇ ਸਦਮਾ ਸਹਾਇਤਾ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਸੇ ਾ ਾਂ ਾਸਤੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇ ਾ ਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਹਾਇਸੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ
ਸਨੀਕਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਾਵਲਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪ੍ਆਵਰਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਾਸਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਵਪ੍ਆਵਰਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨੂੰ
ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਹਰ ਵਕਸੇ ਦੇ ਰਤਣ ਾਸਤੇ ਮ਼ੁਫ਼ਤ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾ ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸਵਭਆਚਾਰ, ਧਰਮ, ਪ੍ਛਾਣ ਅਤੇ ਜੀ ਨ ਸੈਲੀਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ
ਂ ਇੰ ਟ੍ਰਪ੍ਰੈਵਟ੍ੰ ਗ ਸਰਵ ਸ ਨੂੰ 131 450 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਵਪ੍ਆਰੇ ਨੂੰ ਦ਼ੁਭਾਸੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇ ਵਟ੍ੰ ਗ ਐਡ
ਆਪ੍ਣੀ ਭਾਸਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸੇ ਾ ਾਸਤੇ ਵਜਸ ਨਾਲ ਤ਼ੁਸੀਂ ਜ਼ੁੜਨਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ਼੍ੁਿੱ ਛੋ।
ਸੋਗ ਅਤੇ ਘਾਟ੍ੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ ਰਾ:
ਂ ਬਰੀ ਮੈਂਟ੍, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਾਵਲਆਂ, ਧਾਰਵਮਕ ਅਤੇ
ਆਸਟ੍ਰਲ
ੇ ੀਅਨ ਸੈਂਟ੍ਰ ਫਾਰ ਗਰੀਫ ਐਡ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਸੋਗ ਅਤੇ ਘਾਟ੍ੇ ਾਸਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ
ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵਕ ੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਾਸਤੇ 1800 222 200 ਉੱਤੇ ਫੋਨ
ਕਰੋ।
ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਵਪ੍ਆਵਰਆਂ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸ ਚੀਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਸ ਵ ਿੱ ਚ ਟ੍ੈਲੀਹੈਲਥ ਰਾਹੀਂ (ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਰਾਹੀਂ)
ਜਾਂ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਕਸੇ ਪ੍ੇਸ਼ੇ ਰ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ ਰਾ ਜਾਂ ਵਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ ਰੇ ਦੇ ਸੈਸਨ,
ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਂ ਬਰੀ ਮੈਂਟ੍ ਵ ਿੱ ਚ ਦੋ-ਭਾਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਅਰਬੀ, ਚੈਿੱਕ, ਫਾਰਸੀ, ਫਰੈਂਚ,
ਆਸਟ੍ਰਲ
ੇ ੀਅਨ ਸੈਂਟ੍ਰ ਫਾਰ ਗਰੀਫ ਐਡ
ਇਤਾਲ ੀ, ਜਾਪ੍ਾਨੀ, ਮਾਲਟ੍ੀਜ, ਵਸਨਹਾਲ, ਤਵਮਲ, ਸਪ੍ੇਨੀ ਅਤੇ ਵਿਵਦਸ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਭਾਸਾ ਾਸਤੇ ਪ਼੍ੁਿੱ ਛੋ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸਾ ਾਂ ਾਸਤੇ, ਪ੍ਵਹਲਾਂ 131 450 ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇ ਵਟ੍ੰ ਗ
ਂ ਇੰ ਟ੍ਰਪ੍ਰੈਵਟ੍ੰ ਗ ਸਰਵ ਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸੈਂਟ੍ਰ ਫਾਰ ਗਰੀਫ ਐਡ
ਂ ਬਰੀ ਮੈਂਟ੍ ਾਸਤੇ ਪ਼੍ੁਿੱ ਛੋ।
ਐਡ
Editorial - Aged care grief and trauma - 02122020 - Punjabi

ਂ ਬਰੀ ਮੈਂਟ੍ ਗੂੰ ਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਣਨ-ਸਕਤੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ੰ ਗ ਲੋ ਕਾਂ ਾਸਤੇ ਔਸਲਾਨ (ਇਸ਼ਾਵਰਆਂ
ਆਸਟ੍ਰਲ
ੇ ੀਅਨ ਸੈਂਟ੍ਰ ਫਾਰ ਗਰੀਫ ਐਡ
ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ) ਦੀ ਰਤੋਂ ਵ ਿੱ ਚ ੀ ਸਵਹਿੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ (ਚੇਤਾ ਭ਼ੁਿੱ ਲ ਜਾਣ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ) ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ:
ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਸ਼ੁਪ੍ੋਰਟ੍ ਆਸਟ੍ਰਲ
ੇ ੀਆ, ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵ ਿੱ ਚ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਵਦਨ 24-ਘੰ ਟ੍ੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਵਸਫਾਰਸਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਾਲੇ ਵਕਸੇ ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1800 699 799 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਵਪ੍ਆਰੇ ਨੂੰ ਦ਼ੁਭਾਸੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ
ਂ ਇੰ ਟ੍ਰਪ੍ਰੈਵਟ੍ੰ ਗ ਸਰਵ ਸ ਨੂੰ 131 450 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਸ਼ੁਪ੍ੋਰਟ੍ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਾਸਤੇ
ਟ੍ਰਾਂਸਲੇ ਵਟ੍ੰ ਗ ਐਡ
ਪ਼੍ੁਿੱ ਛੋ।
ਕਾਲਤ:
ਬਜ਼ੁਰਗ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲਤ ਦਾ ਨਿੱਟ੍ ਰਕ (Older Persons Advocacy Network) ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰਲ
ੇ ੀਆ ਵ ਿੱ ਚ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਕਾਲਤੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ
ਵ ਿੱ ਚ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ
ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲਤ ਦਾ ਨਿੱਟ੍ ਰਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਵਰ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਨਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮ਼ੁਫ਼ਤ, ਗ਼ੁਪ੍ਤ,
ਸ਼ੁਤੰਤਰ ਕਾਲਤ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1800 700 600 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ
ਂ ਇੰ ਟ੍ਰਪ੍ਰੈਵਟ੍ੰ ਗ ਸਰਵ ਸ ਨੂੰ 131 450 ਉੱਤੇ ਫੋਨ
ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਵਪ੍ਆਰੇ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਦ਼ੁਭਾਸੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇ ਵਟ੍ੰ ਗ ਐਡ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਓਲਡਰ ਪ੍ਰਸਨਜ ਐਡ ੋਕੇਸੀ ਨਿੱਟ੍ ਰਕ ਾਸਤੇ ਪ਼੍ੁਿੱ ਛੋ।
COVID-19 ਬਾਰੇ ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰ ਰਵਹਣਾ ਮਹਿੱ ਤ ਪ੍ੂਰਣ ਹੈ। health.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਕਰੋਨਾ ਾਇਰਸ
ਂ ਇੰ ਟ੍ਰਪ੍ਰੈਵਟ੍ੰ ਗ ਸਰਵ ਸ ਾਸਤੇ 131 450
ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1800 020 080 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਟ੍ਰਾਂਸਲੇ ਵਟ੍ੰ ਗ ਐਡ
ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਸਨਲ ਕਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਹੈਲਪ੍ ਲਾਈਨ ਾਸਤੇ ਪ਼੍ੁਿੱ ਛੋ।
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