د ( coronavirus (COVID-19په جریان کښې که چیرته
تاسې د نه خوندیتوب ،په تشویش کې یا د اندېښنې
احساس کوئ نو څرنګه مرسته ترالسه کوالی شئ.
که تاسې فکر کوئ چې تاسې ( coronavirus (COVID-19لرئ ،مهرباني وکړئ د  coronavirusمستقیمې ټیلیفوني شمیرې سره په
 1800 675 398په ( ۲۴ساعته) ډول اړیکه ونیسئ.
که ستاسې ترجمان ته اړتیا وي ،نو د ترجمې او ژباړې ملي خذمتونو یا  TIS Nationalسره په  131 450شمیره اړیکه ونیسئ او
ورڅخه وغواړئ چې ستاسې اړیکه د هر یوه دلته لیکل شوي خدمتونو سره ونښلوي.
په بیړنیو حاالتو کې  000شمیرې سره اړیکه ونیسئ.

د بیړنۍ مرستې کڅوړې

د بیړنۍ مرستې کڅوړې د هغو زیانمندو کسانو لپاره چې په الزمي ځان  -یواځیتوب یا انزوا کې چې د ( coronavirus (COVID-19له
کبله ده وي شتون لرې .په دې کڅوړو کې د خوراک او نظافت ضروري شیان شته چې د هغو کسانو لپاره تیار شوي دي چې د خوراک
لپاره کم یا هیڅ نه لري ،او د ملګريو او کورنیو سره اړیکې نلري چې ددوی مرسته وکړي .ددې کومک د غوښتنې لپاره دا ضرور نده چې
تاسې دې اسټرالیا میشت یاست.
د کرونا د ویروس د مستقیمې ټیلیفوني کرښې سره په  1800 675 398شمیره اړیکه ونیسئ.

که په کور کې د خوندیتوب احساس نلرئ نو د خوندیتوب پالن جوړ کړئ

په کورکې جنسي تیرئ او تاوتریخوالئ هیڅکله د منلو وړ ندئ .د کورني تاوتریخوالي او جنسي تیري په اړوند خدمتونه د
( coronavirus (COVID-19د عالمګیرې ناروغئ په درشل کې ستاسې د مرستې لپاره شتون لري.

که چیرته دا خوندي کار وي ،نو په خپله یا کوم بل څوک چې تاسې یې پېژنئ د  safe stepsسره په  1800 015 188شمیره په (24ساعته
ډول  7ورځې په اونۍ کې) اړیکه ونیسئ یا  safesteps@safesteps.org.auته ایمیل واستوئ.
د کومکي خذمتونو سره اړیکه ونیسئ چې د خوندیتوب پالن درته جوړ کړي.
یو بیړنئ غوټه یا کڅوړه تیاره کړئ ،د ضروري اسنادو سره ،لکه پاسپورتونه او جامې ،ددې لپاره چې که چیرې په بیړه پریښودلو او تللو ته اړ
شوئ .تاسې کوالی شئ چې د کوم ملګري په کور کې یې پریږدئ.
تاسې اجازه لرئ چې کور پریږدئ او په مرستې پسې وګرځئ .تاسې نه جریمه کیږئ او نه هم چارواکې تاسې ته مشکل جوړوي .که پولیسو
ودرولئ ،نو مهرباني وکړئ او ورته وویاست چې تاسې په کور کې د خوندیتوب احساس نه کوئ.
د هغو خلکو سره چې تاسې باور پرې لرئ په اړیکه کې اوسېږئ او د خپلو اندېښنو او تشویشونو په هکله ورسره خبری وکړئ .په خپل مینځ
کې یوه خاصه کلمه (شفر) یا اشاره وټاکئ چې بیا یې د خپلې کورنۍ یا ملګرو سره وکاروئ .کله چې تاسې دا کلمه وکاروئ ،نو دوی به پوه
شي چې تاسو مرستې ته اړتیا لرئ او دوی به پولیسو یا بیړنیو خدمتونو ته ټیلیفون وکړي.

د روانې فشاراواندېښنې د کچې لوړوالئ

د روانې فشاراو اندېښنې احساس په دې وخت کې عادي غبرګون دي .نو لدې کبله دا مهمه ده چې تاسې د خپل دماغي روغتیا خیال د
ښو عادتونو په ساتلو ،چې صحي خواړه ،سپورت او خوب پکې شامل دي وساتئ.

 Beyond Blueعملي سال مشورې او معلومات په  beyondblue.org.auویبپاڼه کښې ورکوي او لنډ مهاله مشورې او نورو ځایونو ته
معرفی کول د ټیلیفون او ویبچټ  webchatله الرې په  1300 224 636شمیره ورکوي.
 Lifelineمعلومات او سال مشورې ورکوي ،او همدارنګه په بیړنیو حاالتو کې مرسته او د ځانوژنې منع کول کوي .د ټیلیفون شمیره:
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که غواړئ چې دا نشریه په داسې ډول تاسې ته درولیږل شي چې تاسې السرسئ ورته ولرئ نو
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