आपतकालीन िाहत प्याके जहरू
Emergency relief packages – Nepali

यदि तपाईंले कोिोना भाइिस (COVID-19) को कािण खाना प्राप्त गनन असमर्न हुनु भएमा धन:शुल्क आपतकालीन खाद्यान्न िाहत प्याके जहरू उपलब्ि छन् ।
आपतकालीन िाहत प्याके ज प्राप्त गननको लाधग तपाईं अष्ट्रेधलयाको नागरिक वा स्र्ायी बाधसन्िा हुनुपिैन ।
आपतकालीन खाद्यान्न िाहत प्याके ज प्राप्त गननको लाधग तपाईं :
•

कोिोना भाइिस पाइएकोले तपाईं पिीक्षणको नधतजा पखंिैं स्व-आइसोलेसनमा वा नधजकको सम्पकन मा हुनुहुन्छ ।

•

तपाईंलाई मद्दत गनन सक्ने सार्ीहरू, परिवाि वा अन्य व्यधिहरू छैनन् ।

प्याके ज प्राप्त गननको लाधग कोिोना भाइिसको हटलाइन 1800 675 398 मा फोन गनुनहोस् ि कोिोना भाइिस भएका व्यधिहरूको लाधग सहयोगको धवकल्प
छनौट गनुनहोस् (यसमा खाद्यान्न िाहत समावेश छ) । यदि तपाईंलाई िोभाषेको आवश्यकता भएमा तपाईंले हटलाइनमा फोन गिान धवकल्प 0 छनौट गनुनहोस् ।
यदि तपाईं आफै ले हटलाईनमा फोन गनन सक्नुहुन्न भने तपाईंले धिनेको कसैले तपाईंको लाधग फोन गरिदिन सक्छ ।
तपाईंले काम गुमाउनु पिे मा आर्र्नक सहयोग पधन प्राप्त गनन सक्नुहुनेछ । र्प जानकािीको लाधग कोिोना भाइिसको हटलाइनमा फोन गनुनहोस् ।

प्याके जमा के छ ?
प्याके जमा आिािभूत खानाहरू जस्तै अन्न, धिस्यान भन्िा बाधहि लामो समय रटक्ने िूि, धिनी, पास्ता ि क्यानमा िाधखएका तिकािीहरू छन् । यसमा साबुन,
धिओििे न्ट ि टु र्पेस्ट जस्ता व्यधिगत सामानहरू पधन छन् । आवश्यकता भएमा तपाईंले न्यापी ि बेबी फमुनला पधन प्राप्त गनन सक्नुहुनेछ ।
प्याके जहरू धन:शुल्क छन् । प्याके जले तपाईंलाई िुई हप्ताको लाधग पयानप्त आिािभूत खाना ि व्यधिगत सामानहरू दिनेछ । तपाईंले आफ्नो लाधग ि आफू सँग बस्ने
जोकसैको लाधग पयानप्त खाना ि अन्य सामानहरू पाउनुहुनेछ ।

खाना
यदि तपाईं िेिै धबिामी हुनुहुन्छ वा आफ्नै लाधग पकाउन असमर्न हुनुहुन्छ भने तपाईं िेधलभिी गरिएको खाना प्राप्त गनन योग्य हुनुहुनेछ । तपाईंले हटलाइनमा
फोन गिान तपाईंको धवविण तपाईंको स्र्ानीय काउधन्सलमा दिइनेछ ि धतनीहरूले तपाईंलाई सहयोगका धवकल्पहरूको बािे मा सम्पकन गनेछन् ।

मैले प्याके ज कसिी प्राप्त गनन सक्छु ?
प्याके ज तपाईंले पाउने गरि तपाईंको ढोकामा छोधिनेछ ।
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