Msaada wa kufiwa na kiwewe kwa wale walioathiriwa na COVID-19 katika sekta ya huduma ya
wazee
Serikali ya Australia inafadhili huduma ili kutoa msaada wa kufiwa, hasara na majeraha kwa sekta ya
huduma ya wazee ya Australia. Huduma zinapatikana kwa wakazi wa huduma wa wazee wa makazi,
wapokeaji huduma ya nyumbani, wapendwa wao na wafanyakazi wenye utunzaji wa wazee.
Unaweza kutumia huduma hizi mwenyewe, au waache wapendwa wako na jamii kujua kuhusu wao.
Hizo ni bure kwa kila mtu kutumia.
Mashirika haya yote yanaheshimu utamaduni, dini, utambulisho na maisha ya watu. Ikiwa wewe au
mpendwa unahitaji mkalimani, piga simu ya Huduma ya Utafsiri na Ukalimani kwenye 131 450. Omba
kwa lugha yako na huduma unayotaka kuunganisha.
Msaada wa kufiwa na hasara
Ushauri nasaha wa simu:
Kituo cha Australia cha Huzuni na Kufiwa husaidia wafanyakazi wa huduma za wazee, watoa huduma
wa wazee, vikundi vya kidini na jamii ili kusaidia jamii zao kwa huzuni na hasara kusababishwa na
COVID-19. Piga simu 1800 222 200 kwa ushauri juu ya jinsi ya kusaidia jamii yako.
Wakati unapopiga simu, unaweza kuzungumza nao kuhusu kile unachohitaji kukusaidia au
wapendwa wako. Hii inaweza kujumuisha ushauri wa kikundi au vikao vya ushauri nasaha moja kwa
moja na mtaalamu kupitia telehealth (kwa njia ya simu au mkutano wa video), au kwa mtu halisi.
Kituo cha Australia cha Huzuni na Kufiwa kina wafanyakazi wa lugha mbili wanaofanya kazi na wateja
katika Kiarabu, Kicheki, Kiajemi, Kifaransa, Kiitalia, Kijapani, Kimalta, Kisinhala, Kitamil, Kihispania na
Kiyiddish. Omba kwa lugha yako unapopiga simu. Kwa lugha nyingine, piga simu Huduma ya Utafsiri
na Ukalimani kwanza kwa 131 450 na uombe Kituo cha Australia cha Huzuni na Kufiwa.
Kituo cha Australia cha Huzuni na Kufiwa pia husaidia matumizi ya Auslan kwa watu wasioweza
kusikia na matatizo ya kusikia.
Msaada wa shida ya akili:
Dementia Support Australia hutoa msaada wa masaa 24 kote Australia, siku 365 kila mwaka.
Wanatoa ushauri na mapendekezo kwa watu wanaojali mtu mwenye shida ya akili. Piga simu kwenye
nambari ya 1800 699 799. Ikiwa wewe au mpendwa anahitaji mkalimani, piga simu ya Huduma ya
Utafsiri na Ukalimani kwenye 131 450 na uombe kwa Dementia Support Australia.
Utetezi:
Mtandao wa Utetezi wa Watu Wakubwa hutoa huduma za utetezi wa utunzaji wa wazee kote nchini
Australia. Kama wewe una matatizo na huduma za kutunza wazee ambazo unapokea, wanaweza
kusaidia. Mtandao wa Utetezi wa Watu Wakubwa hutoa utetezi, habari na elimu za bure, za siri, za
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huru, kwa wazee, familia zao na wawakilishi wao. Piga simu kwenye nambari ya 1800 700 600. Ikiwa
wewe au mpendwa anahitaji mkalimani, piga simu Huduma ya Utafsiri na Ukalimani kwenye 131 450
na uombe Mtandao wa Utetezi wa Watu Wakubwa.
Habari zaidi juu ya COVID-19
Ni muhimu kuendelea kupata habari kupitia vyanzo vya rasmi. Angalia health.gov.au au piga simu
kwa Simu ya Msaada wa Kitaifa ya Virusi vya Korona kwa 1800 020 080. Ili kupata huduma za utafsiri
na ukalimani piga simu 131 450 na omba kwa Simu ya Msaada wa Kitaifa ya Virusi vya Korona.
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