ብዕድመ ንዝሸምገሉ ሰባት ናይ COVID-19 ሓገዝ መስመር
ብዕድመ ሽማግለ ንዝኾኑ ሰባት OVID-19 ቫይረስ ሓገዝ መስመር ኣቢሉ ንኣውስትራሊያ ናይ ዕድመ ሽማግለታት መውረዳእታ፤
ደገፍን ርክብ ይፈጥር እዩ።
ሓደሓደ ሽማግለታት ብቐሊሉ ብናይ COVID-19 ቫይረስ ይቓልዑ ይኹን እምበር ብዛዕባ ናቶም ንዘሎ መረዳእታ ንምጥቓም
ውሑድ ናይ ኢንተርኔትን መገልገሊ መገዲ ከምዘሎ እዩ። ብዕድመ ሽማግለ ንዝኾኑ ሰባት OVID-19 ቫይረስ ሓገዝ መስመር
ኣቢሉ መረዳእታን ሓገዝን ይዳለው እዩ።
ንናይ ኣውስትራሊያ ብዕድመ ሽማግለታት፤ ስድራቤቶ፤ መሓዙቶምን ሓልየት ንዝገብሩሎም ብዘይክፍሊት ብናጻ ብስልኪ 1800
171 866 ዝድውሉ:
•
•
•
•
•
•
•

ብዛዕባ COVID-19 ቫይረስ ቀይዲታትን ኣብ አቶም ንዘምጽኦ ሳዕቤን ጸገም ዝምልከት ምስዝኾነ ሰብ ንክዘራረቡ
እንተደሊዮም
ብዛዕባ ሓደ ትፈትዎ ዘጭንቐኻ ወይኻዓ በይንኻ ናይ ምዃን ስሚዒት እንተሃልዩካ
ንዝኾነ ሰብ ሓልየት ትገብረሉ እንተኾይንካ እሞ ሓድሓደ መረዳእታ ክትደሊ ወይኻዓ ዝኾነ ሰብ ከዘራርቦም
እንተደሊዮም
ስለዝረኽብዎ ናይ ዕድመ ሽማግለ ምክንኻን ኣገልግሎታት ንምልዋጥን ምኽሪን እንተደሊዮም
ሓዱሽ ናይ ምክንኻን ኣገልግሎታት ወይኻዓ ጠቓሚ ዝኾኑ ውህብቶታት ከም ኣቕሑት ንምዕዳግ ሓገዝ እንተደሊዮም
ብዛዕብኦም፤ መሓዙቶም ወይኻዓ ናይ ኣእምሮ ምዝንጋዕ ጸገም ምስዘለዎ ስድራ ኣባል ብምንባር ዘተሓሳስቦም
እንተኾይኑ
ንባዕሎም ወይኻዓ ንኻልእ ሰብ ሓደ ግዘ ጥራይ ወይኻዓ ብተደጋጋማይ ብዛዕባ ድሕንነት ምክትታል ንክግበር ዝደልዩ
ሰባት እንተኾኖም እዩ።

ናይ ኣውስትራሊያ ብዕድመ ሽማግለታት፤ ኣዝማዶም፤ ሓልየት ዝገብሩሎም፤ መሓዙት ወይኻዓ ደገፍ ውሃብቲ ክገብርዎ ዚኽእሉ:
•
•
•

ብስልኪ 1800 171 866 ምድዋል
ካብ ንጕሆ ሰዓት 8.30am ክሳብ ድሕሪ ቐትሪ ሰዓት 6pm AEST ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ
ክደልይዎ ንዝኽእል ዝኾነ መረዳእታ ወይኻዓ ኣገልግሎታት ንምርካብ ይኸውን።

ብዕድመ ሽምግል ዝበሉ ሰባት ናይ COVID-19 ሓገዝ መስመር ብሓባር ዝተጀመረ እዩ:
•
•
•
•
•

ኮታ ኣውስትራሊያ/COTA Australia,
ላዕላዋይ ናይ ኣእምሮ ምዝንጋዕ ጸገም ኣውስትራሊያ/ Dementia Australia,
ናይ ሃገራዊ ብዕድመ ዚዓበዩ አዛውንቶች/National Seniors ከምኡ’ውን
ኦፓን/OPAN,
ብናይ ኣውስትራሊያ መንግሥት ገንዘብ ሓገዝ ደገፍ ዝግበረሉ።

ናይ ትርጉምን ኣስተርጓማይ ኣገልግሎት (TIS) ደገፍ
እንግሊዝኛ ክዛረቡ ንዘይኽ እሉ ብዕድመ ዓበይቲ ንዝኾኑ ኣውስትራሊያውያን:
•
•
•

ን TIS National ብስልኪ 131 450 ምድዋል፣
ንኣስተርጓማይ ምሕታት፤ ከምኡ’ውን
ናብ ብዕድመ ሽማግለ ንዝኾኑ ሰባት ናይ COVID-19 ቫይረስ ሓገዝ መስመር ወይኻዓ ብስልኪ 1800 171 866
ደዊሎም ንክትራኸቡ ምሕታት።
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