د زړو خلکو  COVID-19مالتړي کرښه
د زړو خلکو  COVID-19مالتړي کرښه :خبرداري ،مالتړي او وصل کول د زاړو آسترالیایانو لپاره لري.
ځینې زاړه خلک د  COVID-19څخه زیان منونکي دي او د انټرنیټ سره کم وصل او د خپلو شرایطو لپاره مالوماتو ته د
السرسي الرو ته اړتیا لري .د زړو خلکو  COVID-19مالتړي کرښه مالومات او مالتړ چمتو کوي.
زاړه استرالیایان ،د دوی کورنۍ ،ملګري او ساتونکي کولی شي  1800 171 866ته په وړیا زنګ ووهي که دوی:
•
•
•
•
•
•
•

غواړئ له چا سره د  COVID-19د بندیزونو او پر دوی یي د هغې د اغیزې په اړه وغږیږئ
د یوازیتوب احساس کوي یا د خپل یو ملګري په اړه اندیښنه لري
د یو چا پاملرنه کوي او اړتیا لري د یو څه مالوماتو لپاره یا د یو چا سره وغږیږي
د زاړه پاملرنې خدمات چې دوی ترالسه کوي د هغي بدلولو په اړه مرستې یا مشورې ته اړتیا لري
نوي پاملرنې خدماتو یا الزمي توکو ته السرسي کې مرستې ته اړتیا لري ،لکه سودا اخستل
د ځان په اړه ،یا د یو ملګری یا د کورنۍ غړی چې دیمنشیا سره ژوند کوي اندیښنه ولرئ
غواړي چې د خپل ځان یا بل کوم چا لپاره د یوځل یا منظم سالم ساتنې چیکول (معاینه) تنظیم کړي.

زاړه آسترالیایان ،د دوی خپلوان ،ساتونکي ،ملګري یا مالتړکوونکي کولی شي:
•
•
•

 1800 171 866ته زنګ ووهي
 8.30بجي د سهار –  6بجو د شپو د هفتی په ورځو
د کومو مالوماتو یا خدماتو لپاره چې دوی ورته اړتیا لري.

د زړو اشخاصو  COVID-19مالتړي کرښه یو ګډ نوښت دی د:
•
•
•
•
•

 COTAاسترالیا
دیمینشیا استرالیا
ملي مشران ) (National Seniorsاو
،OPAN
د آسترالیا د حکومت په مالي مالتړ تمویل شوی دي.

د ژباړې او ترجمانۍ مالتړي خدمت ()TIS
زاړه آسترالیایان چې په انګلیسي خبرې نه شي کولي ،دوي کولی شي چي:
•
•
•

 TISته په  131 450زنګ ووهي،
د ترجمان غوښتنه وکړي ،او
غوښتنه وکړئ چې د زاړه خلکو د  COVID-19مالتړي کرښه سره مو وصل کړي یا د  1800 171 866د تیلفون په
شمیره اړیکه ونیسئ.
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