አብ እዋን coronavirus (COVID-19) ኣእምሮኣዊ ጸቕጢ፡
ወጥሪ ምሽቓልን ዘይውሑስነትን ምስ ዝስምዓካ ብኸመይ ሓገዝ
ከም እትርክብ።
coronavirus (COVID-19) ከም ዝሓዘካ ምስ ዝስምዓካ በጃኻ (በዚ ን24 ሰዓታት ኣገልግሎት ዝህብ) ናይ coronavirus ህጹጽ መስመር
ተሌፎን 1800 675 398 ደውል።
ተርጓማይ እንተኣድልዩካ ን T.I.S National (ቲስ ናሽናል) 131 450 ብምድዋል ናብቲ ኣብዚ ተዘርዚሩ ዘሎ መስመራት ኣገልግሎት ከራኽቡኻ
ተወከሶም።
ኣብ ህጹጽ እዋን 000 ደውል

ናይ ህጹጽ እዋን እፎይታ ጥምሮ
ነቶም ብሰንኪ coronavirus (COVID-19) አገዳዲ ነፍሰ ውሸባ ዘለዉ ተነቀፍቲ ሰባት ናይ ህጹጽ እዋን እፎይታ ጥምሮ
ተባሂሉ ዝተዳለወ አሎ ። ንእሽቶ ወይ ምንም መግቢ ንዘይብሎም ሰባት፤ ካብ ስድራቤቶምን መሓዙቶምን ሓገዝ ንዘይብሎም መሰረታዊ መግብን
ንናይ ብሕታዊ ሓልዮት ዘድልዩ ኣቕሑትን ዘኻተተ እዩ። ነዚ ክተመልክት ግድን ናይ ኣውስትራሊያ ነባራይ ክትኸውን የብልካን።
ናብ ናይ coronavirus ህጹጽ መስመር 1800 675 398 ደውል።

ኣብ ቤትካ ውሕስነት ምስ ዘይስምዓካ፡ ንድሕነትካ ዝኸውን መደብ ኣዳሉ።
ኣብ ገዛ ጎነጽ ወይ ጾታዊ ዓመጽ ፈጺሙ ተቐባልነት የብሉን። እዋን ለበደ coronavirus (COVID-19) ሐገዝቲ ናይ ስድራቤት ጐንጺን ሐገዝቲ ናይ
ጾታዊ ዓመጽ ክሕግዙኹም ቅሩባት ኢዮም ።
ንድሕንነትካ አስጋኢ አብዘይኮነ ግዜ ንsafe steps ብስልኪ ቁ 1800 015 188 ደውል ወይከአ ንትፈልጦ ሰብ ክድውል ሕተት።
(ን24 ሰዓታት 7 መዓልትታት ስሙን ኣገልግሎት ንምሃብ ዝተዳልወ) ወይኻዓ ብኢሜል: safesteps@safesteps.org.au ጌርካ ተራከበ።
ናይ ድሕንነት መደብ ንምውጻእ ንውሃብቲ ኣገልግሎታት ተወከስ።
ዘየላቡ ግዜ ክህልወካ ስልዝኸእል፡ ከም እኒ ፓስፖርትን ኣገደስቲ ወረቓቕትን ክጥርንፍ ዝኽእል ናይ ህጹጽ እዋን ቦርሳ (ከረጺት)ኣዳሉ። ምናልባት ኣብ
እንዳ ኣዕሩኽትኻ ክትገድፎ የድልየካ ይኸውን።
ሓገዝ ክትረኽብ እንተደሊኻ ካብ ገዛኻ ንምውጻእ ይፍቐደልካ እዩ። ኣይክቐጽዑካን ወይኻዓ ብሰበስልጣናት ጸገም ኣይክበጽሓኻን እዩ። ፖሊስ ጠጠው
ምስ ዘብለካ፡ በጃኻ ኣብ ቤትካ ድሕነት ከም ዘይተስምዓካ ሓብሮም።
ምስ እትኣምኖም ሰባት ጽቡቕ ርክብ ክህልወካ ይግባእ፡ ብዛዕባ ዘተሓሳስበካን ዘጨንቐካን ነገራት ኣዘራርቦም። ዝኾነ ምልክት ወይ ‘ርዱእ ቃል’
(ምስጢራዊ ቃል) መሪጽካ ምስ ኣዕሩኽትኻን ፈተውትኻን ተመያይጥ። እዛ ቃል ኣብ እትጥቀመላ ግዜ ሓገዝ ከም ዘድልየካ ፈሊጦም ናብ ፖሊስ
ወይ ከኣ ናብ ናይ ህጹጽ እዋን ኣገልግሎት ብምድዋል ክሕብሩ ይኽእሉ።

ልዑል ደረጃታት ኣእምሮኣዊ ጸቕጥን ምሽቓልን
ኣብዚ እዋን ውጥረትን ምሽቓልን ክስመዓካ ንቡር እዩ። ጽቡቕ ልምድታት ብምዝውታር ኩነታት ጥዕና ኣእምሮኻ ምሕላው አድላዪ ኢዩ። እዚ ማለት፡
ጥዑይ ኣምጋግባን ኣካላዊ ምንቅስቓስን ድቃስን የጠቓልል።
አብ beyondblue.org.au ድሕረ ገጽ Beyond Blue ተግባራዊ ዝኾኑ ምኽርን ናውቲ ደገፋትን ይህቡ እዩም ከምኡውን ናይ ሓጺር ግዜ
ምኽርን ናብ ዝምልከቶ ንምልኣኽ ብዌብ-ዘረባን ብስልኪ ቁጽሪ 1300 22 4636 ይሕቡ እዩም።
Lifeline ሐገዛትን ምኽሪታትን፤ ናይ ቅልውላው እዋን ደገፍትን ከምኡውን ነብስ ቅትለ ምክልኻል ሐገዝ ብስልኪ ቑ 13 11 14 ይሕብ እይ።

ክትረክቦ ብትኽእል መገዲ ነዚ ጽሑፍ ንክትረኽብ ኢሜል ናብ Emergency Management
Communications <em.comms@dhhs.vic.gov.au> ስደድ።
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