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خانه بمانید

محدودیت های خانه بمانید برای Melbourne و Mitchell Shire حال وضع گردیده اند 

تنها ۴ دلیل برای بیرون رفتن از خانه وجود دارند.

برای خریداری مواد غذایی و دیگر لوازم ضروری که شما نیاز دارید

مراقبت و مواظبت کردن

ورزش کردن

کار و تحصیل اگر نمیتوانید از خانه انجام اش بدهید

 برای همه محدودیت های فعلی به 
  coronavirus.vic.gov.au/dari مراجعه نمائید

اگر شما عالیم را دارید، خود را معاینه نمائید
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 اینکه در کجا میتوانید خود را معاینه نمایید، به

coronavirus.vic.gov.au/dari مراجعه نمایید

سه روش است که 
خود را مسؤن نگهدارید

دستهایتان را 

مکرراً بشوئید.

اگر عالیم کرونا وایرس 

را دارید، در خانه بمانید.

هنگامیکه بیرون هستید 

از دیگران 1.5 متر فاصله 

داشته باشید. 
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 صورت ماسک دنیپوش طرز
How to wear a face mask – Dari 

There are two types of face masks you can use: cloth masks and surgical masks. Cloth masks are made of 

washable fabric and can be re-used. 

 شستشو قابل یها پارچه از یا پارچه یها ماسک. یجراح یها ماسک و یا پارچه یها ماسک: دارد وجود شما ۀاستفاد یبرا صورت ماسک نوع دو

 .شود استفاده تواند یم دوباره و شده ساخته

 جوالی. 22شب، چهارشنبه  55.11 –پوشاندن صورت  – ویکتوریا DHHS برای معلومات بیشتر به

 <https://www.dhhs.vic.gov.au/face-masks-covid-19> .مراجعه کنید  

ظت حفا از شما و جامعه شما می سازد و (91 -کووید ویروس ) ناکورو در مقابلپوشیدن ماسک صورت یک مانع فیزیکی اضافی 

 .می کند

 استفاده شودسربند  ای دستمالاز پوشش صورت مانند  یگرید ی، ممکن است از شکل هایستاگر ماسک صورت در دسترس ن 

 
 بکنیدکه شما باید  کاری

  بشوییدزود زود دست های خود را 

  5.1 متر از دیگران فاصله بگیرید 

 عالئم خفیف دارید آزمایش شوید، حتی اگر 

 بمانید. اگر احساس مریضی می کنید در خانه 

 قبل از پوشیدن ماسک، دست های خود را بشویید.  

 زیر زنخ، باالی پل بینی و در در  به طور راحتبینی و دهان شما را بپوشاند. باید ماسک که  دقت کنید

 قرار گیرد.شما  روی هردو طرف

 

 .دست نزنیدآن  قسمت پیشرویبه  ه ایددیپوش ی که ماسک راهنگام
                           . دیکن یضدعفون ای بشویید فورا   را خود های دست دست زدید ماسکبه  اگر 

 .شود زانیآو شما گردن دوردر  ماسک نگذارید

 

 .دیکن یضدعفون ای بشویید را خود های دست ولا ماسک برداشتن یبرا

ن بعد بند پایی که دو بند دارد اول ییها ماسک. برداریدبا احتیاط  بندهاباز کردن  ای گوشی ها حلقهاز با گرفتن  را ماسک

 باالیی را باز کنید. بند 

 . دیندازیب دوربردارید و  را آنها دارد، لتریف شما ماسک اگر

ه ستش تا بگذارید شستشو قابل خریطۀ اییکبار مصرف  خریطه کی دردر لباسشویی یا  مستقیمقات کرده و  را ماسک

 .بیندازید دانیزباله  در با احساس مسئولیت را مصرف کباریجراحی  ماسک. شود

 .دیکن عفونیضد یا دییبشو را خود های دست ماسک، برداشتن از بعد 

 .دییبشو ییلباسشو ندهیمواد شو ای( با صابون گرادیدرجه سانت 06را هر روز در آب داغ )پارچه ای صورت های  پوشش

 طور مشترک با دیگر افراد استفاده نکنید ماسک صورتاز 
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اگر خود تان یا کدام شخص دیگر که شما میشناسید در خطر عاجل باشد به 000 زنگ بزنید

اگر کدام مشکل جدی نبود برای کمک و همکاری همرای: safe steps خدمات کمکی برای خشونت 

خانوادگی به شماره ۱۸۰۰۰۱۵۱۸۸ به طور )۲۴ ساعته و ۷ روز در هفته( تماس بیگیرید

اگر برای ترجمان ضرورت داشته باشید با TIS National  به شماره ۱۳۱۴۵۰ تماس بیگیرید واز آنها بخواهید تا 

تماس شما را با safe steps  ویا هم یکی از خدمات که ذیالً ذکر گردیده است برقرار نماید.

چطور میتوانید از حمایت خشونت خانوادگی در جریان 

)coronavirus (COVID-19 برخوردار شوید

آيا شما و یا کدام شخص دیگری را که میشناسید در خانه احساس امن نمیکند؟

خدمات خشونت خانوادگی حتی در جریان مریضی همه گیر ویروس کرونا )Coronavirus (COVID-19  فعال و قابل دسترس 

میباشند.

خشونت خانوادگی عبارت است از سوء استفاده یا تهدید روحی، تهدید مالی، فزیکی و یا خشونت جنسی. اینگونه برخورد نیز شامل 

مجبور کردن، کنترول کردن و یا هم به شکل روحی یا روانی تهدید کردن میباشد که توسط یک شخص در خانواده شما یا از هم همسر 

شما سر میزند.

این شخص ممکن آزادی رفت و آمد شما را محدود نموده و یا هم از دوستان و خانواده تان شما را منزوی مینماید. آنها شاید برای شما 

خطر مبتال شدن به ویروس کرونا )Coronavirus (COVID-19 را منحیث تهدید علیه شما استفاده مینماید.

در ارتباط باشید و همچنان برنامه محافظتی را داشته باشید

با کسانیکه شما باالیشان اعتماد دارید در ارتباط باشید، باالی یک کلمه مخصوص )شفر) و یا هم اشاره تصمیم بیگیرید که هنگام 

ضرورت با دوستان یا خانواده خویش آنرا استعمال نمایید. وقتیکه شما این کلمه را استفاده میکنید، آنها درک خواهد کرد که شما به 

کمک نیاز دارید تا آنها برای پولیس و یا هم خدمات عاجل تلفون کنند.

شما اجازه دارید که خانه را ترک نموده و دنبال کمک خواستن بروید. اگر شما این چنین بکنید شما جریمه نمیشوید. اگر پولیس شما را 

ایستاد نمود، برایشان بگویید که شما در خانه احساس امن نمیکنید و آنها به شما کمک مینماید.

به هر صورت، اگر شما برای برنامه ریزی ترک خانه کمک نیاز دارید،  و اگر این کار محفوظ بود، به safe steps به شماره ۱۸۰۰۰۱۵۱۸۸ به 

طور )۲۴ ساعته روزانه ۷ روز در هفته) و یا به ایمیل safesteps@safesteps.org.au تماس بیگیرید.

جستجوی کمک

خدمات خشونت خانوادگی، به شمول بودوباش اضطراری، پولیس و محاکم هنوز طی جریان مریضی همه گیر ویروس کرونا  

)Coronavirus (COVID-19 فعال میباشند.

به The Orange Door به ویبسایت )https://orangedoor.vic.gov.au/other-languages) برای معلومات در مورد کمک که 

موجود است سر بزنید اگر شما احساس امن نمیکنید،  و یا هم اگر کمک بیشتر برای مواظبت اطفال تان داشته باشید و یا هم اگر در 

مورد برخورد شخص که برای شما قریب است تشویش داشته باشید.

برای InTouch, Multicultural Centre Against Family Violence به شماره ۱۸۰۰۷۵۵۹۸۸ برای معلومات و کمک در مورد 

خشونت خانوادگی زنگ بزنید. آنها برای شما ترجمان را نیز فراهم میکند اگر شما نیاز داشته باشید.

mailto:safesteps%40safesteps.org.au?subject=
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About Coronavirus (COVID-19( < https://www.dhhs.vic.gov.au/family-violence-crisis-re-
sponse-and-support-during-coronavirus>

How to get family violence support during coronavirus (COVID-19( – Dari

Emergency Management Communications اگر میخواهید این نشریه به شکل که در دسترس باشد برایتان برسد به 

 em.comms@dhhs.vic.gov.au ایمیل کنید.
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در این قسمت قابل دسترس میباشد :

Victoria Police  برای شناسایی خطرات و گرفتن اقدام مناسب موجود اند تا مرتکبین را به قانون سپرده و متضررین را مصؤن 
نگهدارند.

کناره گیری اجتماعی هیچ معذرت برای خشونت و یا تهدید نیست. خدمات Men’s Referral Service هنوز هم فعال بوده تا 

برای اشخاص که از برخورد خویش تشویش دارند به شما ره ۱۳۰۰۷۶۶۴۹۱ کمک و همکاری نمایند.

سوء استفاده/تهدید بزرگساالن

تهدید یا سوء استفاده از بزرگساالن هر عمل است که برای شخص ُمِسن ضرر برساند و این عمل توسط شخص انجام شود که آنها 

را میشناسند و باالیشان اعتماد دارند، به صورت عموم این اشخاص اعضاء خانواده یا مواضبت کننده میباشند. این سوء استفاده یا 

تهدید ممکن جسمی، اجتماعی، روانی و یا هم جنسی باشد و این همچنان شامل بدرفتاری و بی توجهی میباشد. برای کمک به شماره 

های ذیل زنگ بزنید:  

Seniors Rights Victoria – 1300 368 821

Elder Rights Advocacy – 1800 700 600

Office of the Public Advocate – 1300 309 337

https://www.dhhs.vic.gov.au/family-violence-crisis-response-and-support-during-coronavirus
https://www.dhhs.vic.gov.au/family-violence-crisis-response-and-support-during-coronavirus
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لجاع دراوم رد کمک یاھ ھتسب   

 
 ار ییاوزنا-دوخ Coronavirus (COVID-19) تلع ھب دیاب رابجا ھب ھک تسا یریذپ بیسآ دارفا سرتسد رد لجاع دراومرد کمک یاھ ھتسب
 و موق ھن و دنراد کاروخ ھن ھک تسا یدارفا یارب یصخش تبقارم یاھ ناماس و  یرورض یکاروخ داوم یوتحم اھ ھتسب نیا .دنیامن تیاعر
 .دنیامن تیامح ار نانآ ھک یناتسود ای شیوخ

 .دنھاوخب کمک و  تیامح دنرادن ییاوزنا-دوخ ھب رابجا ھک نانآ زا یناتسود ای نادنواشیوخ زا ات میھاوخ یم مدرم زا ام ،دشاب ھتشاد ناکما اج رھ

 ھتشادن یناتسود ای نادنواشیوخ زا یا ھکبش و ،ھتشادن یکاروخ داوم ،هدوب ییاوزنا-دوخ لاح رد coronavirus تلع ھب امش دیاب ،قاقحتسا یارب
 تیولوا دنشاب ھتشاد ار زاین نیرتشیب ھک یناسک ھب و هدش یبایزرا ندوب لجاع و ترورض ساسا رب اھ تساوخرد ھمھ .دننک تیامح امش زا ھک دیشاب
 .دوش یم هداد

 تفھ و ،زور ھنابش تعاس 24 تمدخ نیا  .دینک نوفلت 398 675 1800 میقتسم ۀرامش اب coronavirus ھب ،کمک ۀتسب کی ھب یبایتسد یارب
 .دینک نوفلت 450 131 هرامش TIS National ھب ،دیتشاد ترورض نامجرت ھب رگا  .دوش یم ھئارا ھتفھ زور
 یم یتامدخ یاھ داھن زا یکی ۀدننک ھئارا ای بظاوم ،تسود ،هداوناخ یاضعا زا یکی ،دینزب گنز میقتسم ۀرامش نیا ھب دیتسناوتن ناتدوخ امش رگا
 .دنک نوفلت امش بناج زا دناوت

 
 .دیشاب ایلارتسا یگشیمھ ۀدنشاب امش ھک تسین یترورض تساوخرد نیا یارب

  کمک یاھ ھتسب تایوتحم
 یاھ ناشفا ،نوباص  هوالع ھب ،هدش ورسنک تاجیزبس و ،اتَسپ ،رکش ،هزیلرتسا یاھریش ،تالغ لیبق زا یلصا یکاروخ داوم لومش ھب اھ ھتسب نیا

 .دشاب گس و کشپ کاروخ و نادازون یاھ ناماس یوتحم نینچمھ تسا نکمم اھ ھتسب ،راوناخ ھب ھتسب .دنشاب یم نادند ریمخ و وب دض

 ھتشاد ھتفھ ود تدم یارب ار  یصخش تبظاوم مالقا و  یرورض یکاروخ داوم ھک هدش یحارط یروط ھتسب رھ  .دنشاب یم ناگیار کمک یاھ ھتسب
 .دنشاب یم توافتم نانآ یاھزاین و  راوناخ رھ رد دارفا دادعت ھب ھتسب دنشاب یم دوجوم ھتسب رد ھک ییاھزیچ عون و  کاروخ رادقم  .دشاب

 .دشاب یم هدش مھارف یاھزیچ ھب دودحم زین اھ نآ عونت و دنشاب یم یساسا یاھزیچ لماش اھنت اھ ھتسب نیا

هدش ھتخپ یاھ کاروخ  
 .دنوش ھتفرگ رظن رد  مھ کاروخ یاھ هدعو لیوحت ای نیمأت تسا نکمم ،دیامن ھتخپ کاروخ دوخ یارب دناوتن ھک دشاب ضیرم ردقنآ یصخش رگا

اھ ھتسب عیزوت  
-دوخ رد ھک قحتسم یاھ هداوناخ ھب ار اھ ھتسب نیا ایلارتسا تسپ هرادا ای (Salvation Army) تاجن یودرا ،(Red Cross) خرس بیلص

 دنیامن یم مھارف دنتسھ یرابجا ییاوزنا
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سردآ ھب این  ید  نک تفا  ی رد ی  سرتسد لباق  لکش  ھب  ار  یھ  رشن ھکن این  ی ای  ارب
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Coronavirus (COVID-19) testing - Dari 

 

 

Coronavirus (COVID-19) تست ماجنا  
 

 

 

 .دیریگب سامت ١٨٠٠۶٧۵٣٩٨ هرامش ھب انورک سوریو ھتعاس ٢۴ ینوفلت میقتسم طخ اب ،دیراد لاؤس coronavirus (COVID-19) دروم رد رگا

 هرامش ھب انورک سوریو ھتعاس ٢۴ ینوفلت میقتسم طخ اب دیناوت یم ،دینک ھنیاعم ار دوخ انورک سوریو ربارب رد و ھتفر امش ھکییاج ندومن ادیپ یارب
  .دینک ھعجارم covid-coronavirus-tested-https://www.dhhs.vic.gov.au/getting-19 ھب ای دیریگب سامت ١٨٠٠۶٧۵٣٩٨

 رد مھ ای و دیوش انورک سوریو میقتسم طخ ھب نات نوفلت ندومن لصو راگبلط اھنآ زا سپس ،دیریگب سامت ١٣١۴۵٠ هرامش ھب لوا ،دیراد زاین نامجرت ھب امش رگا
 .دنک ادیپ امش یارب یتنرتنا ھحفص

 .دینک ادیپ https://www.coronavirus.vic.gov.au/translations رد دیناوت یم ار یرتشیب هدش ھمجرت عبانم

 

 ای ،نایوجھانپ ،یجراخ نیلصحم لومشب ،دشابیم یناجم ایروتکیو رد دارفا ھمھ یارب انورک سوریو ھنیاعم
  یجراخ نیحایس
 و رجاھم نارگراک ،یجراخ نیلصحم ،یجراخ نیحایس دننام ،Medicare تراک نودب دارفا لماش نیا .تسا ناگیار ھمھ یارب انورک سوریو یارب ھنیاعم
 .دوش یم نایوجھانپ

 :دیوش ناگیار ھنیاعم لیذ یاھ لحم زا کی رھ رد دیناوت یم ،دیراد مئالع امش  رگا

  ایروتکیو یاھ ھناخافش رد سریاوانوروک  (Acute Respiratory Assessment Clinic) داح یسفنت یبایزرا کینیلک •

 ( Community Health Centre Respiratory Assessment Clinic) یلحم یا ھعماج یحص زکرم رد یسفنت یبایزرا کینیلک •

 .دنتسا دوجوم دیرخ زکارم رد و دھھدیم ماجنا ار ھنیاعم (drive-through) رتوم لخاد رد ھک ھنیاعم رایس یاھ کینیلک •

 .دھدیم ماجنا ار ھنیاعم و هدش نآ لخاد (walk -through) هدایپ ھک یوھاس یاھ کینیلک •

 ؟دوش ھنیاعم انورک سوریو یارب دیاب سک ھچ
 :دیوش ھنیاعم انورک سوریو یارب دیاب امش ،مئالع نیا زا کی رھ زورب تروص رد

 بت •

 هزرل •

 ھفرس •

 درد ولگ •

 سفن یگنت •

 ینیب شزیر •

 یوب سح نداد تسد زا •

 .دیوش ھنیاعم دیاب ،تسا فیفخ امش مئالع رگا یتح
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 ؟ دتفا یم قافتا ھچ دیوشیم ھنیاعم تقو
 تیبثت دنس کیً افطل ،دیرادن Medicare تراک رگا .دش دھاوخ ھتساوخ سامت تاصخشم و تیوھ تیبثت عاونا زا یکی امش زا ،دیوش یم ھنیاعم امش ھک یماگنھ
 امش یا هزیو تیعضو درادن یزاین هدننک ھنیاعم کینیلک .نات یملعتم تیوھ تراک ای ھیلقن طیاسو فیفخت تراک ،تروپساپ ،یرویارد سنسیال لثم ،دیروایب ار تیوھ
 .دنادب ار

 کی دودح ھنیاعم نیا .دریگیم امش ینیب و ولگ یبقع تمسق زا ار باعل کی اھنآ .دوش یم ماجنا یحص نیصصختم رگید ای رتکاد ،سرن طسوت انورک سوریو ھنیاعم
 .دشکیم لوط ھقیقد

 ؟مراد )یدوخ اوزنا(ندنام اھنت ھب زاین نم ،انورک سوریو یارب ھنیاعم زا دعب ایآ
 نادب نیا .دینک اھنت ار دوخ دیاب ،دیریگیم ار دوخ ھنیاعم ھجیتن ھک ینامز ات ھک تفگ دھاوخ امش ھب یحص تبقارم دنمراک ای رتکاد ،دیشاب ھتشاد مئالع امش رگا
 .دیریگب ار دوخ ھنیاعم ھجیتن ھکنیا ات دینامب ھناخ رد و دیورب ھناخ ھب دوخ ھنیاعم زا دعب ھلصافالب ھک تسانعم

 .تسا یفنم ای تبثم انورک سوریو ھنیاعم یارب امش ھجیتن ھک دیوگب امش ھب ات تفرگ دھاوخ سامت امش اب دیا هدش ھنیاعم امش اجنآ رد ھک کینیلک ای رتکاد

 

 ؟دشک یم لوط تدم ھچ ما ھنیاعم ھجیتن نتفرگ
 ار نات جیاتن ات دشکب لوط زور ۵ تسا نکمم ،دنتسا ندش ھنیاعم لاح رد دارفا زا دایز دادعت رگا .دوش رضاح ھنیاعم جیاتن ات دشک یم لوط زور ٣ یلا ١ً الومعم
 .دینک تفایرد

 .دیریگب سامت ،دیا هدش ھنیاعم ھک یا ھناخافش ای کینیلک اب ،دیراد لاؤس دوخ جیاتن دروم رد رگا

 ابً افطل ،دیا هدوب دوخ ھنیاعم جیاتن رظتنم زور ۵ زا شیب و دیا هدش ھنیاعم (drive-through) ناترتوم لخاد رد رایس کینیلک قیرط زا دیرخ زکرم مادک رد رگا
 ھک رایس یاھ کینیلک .درک دھاوخ کمک نات جیاتن تفایرد رد امش ھب ام میت .دیریگب سامت ١٨٠٠۶٧۵٣٩٨ هرامش ھب انورک سوریو ھتعاس ٢۴ ینوفلت میقتسم طخ
 .دیریگن سامت اھنآ اب دوخ ھجیتن یاربً افطل نیاربانب ،دننک کمک امش ھب نات ھنیاعم ھجیتن نتفرگ رد دنناوت یمن دیرخ زکارم رد ناترتوم لخاد رد ار امش

 Department of Health and زا یدرف ،دشاب تبثم امش تست ھجیتن رگا .دوش یم هداد ربخ امش ھب ھنیاعم ھجیتن دروم رد ،دشاب یفنم ھجیتن رگا یتح
Human Services  دینکب ھچ ھک دیوگب امش ھب و دنک بسک یرتشیب تامولعم ات دریگ یم سامت امش اب. 
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 عویش نارود رد نات یناور تحص زا تبظاوم
 (COVID-19)  سریاو انورک یناگمھ
 

 ھتشاد دای ھب .تسا یعیبط لمعلا سکع کی  coronavirus (COVID-19) یناگمھ عویش دننام ھقباس یب دادیور کی رد  ینارگن و شیوشت ساسحا
 .دیتسین اھنت امش ھک دیشاب

 :دنا اھنیا دیناوتیم هداد ماجنا ھک ار یاھراک ، طیارش نیا رد نات یناور تمالس زا تبظاوم یارب
 .دینک ظفح  ار  باوخ و شزرو  ،ملاس ییاذغ میژر کی لومش ھب دوخ بوخ تاداع •
  .دینک تبحص نیالنآ یجولانکت قیرط زا ای  ینوفلت اھنآ ھب دوخ یاھ ینارگن و اھ شیوشت ھب عجار .دیشاب سامت ھب ناتنازیزع اب •
 کمک اھزیچ نیا ندروآ تسد ھب یارب دراد ناکما رگا  .دیراد سرتسد رد یفاک ھیودا و ،مزاول  ،کاروخ ھک دینک لصاح نانیمطا ،دیشاب ھتشاد یگدامآ •

 .دیھاوخب
 .دینک مک ار اھنآ فرصم ای دینک زیھرپ ترگس و لوکلا فرصم زا •
 اب و  دامتعا دروم یربخ عبانم زا .دیھد شوگ ار رابخا ھبترم ود ای  ھبترم کی زور اھنت ،دیوش یم یناور یحور راشف راچد اھربخ نیرخآ ھب عجار رگا •

 دامتعا دروم تامولعم نیرخآ ات دیھاوخب هداوناخ وضع کی ای تسود کی زا ،دیرادن یسرتسد تنرتنیا ھب رگا  .یعامتجا یاھ ھناسر زا ھن  دینک هدافتسا  رابتعا
 .دھد ناشن ای دناوخب امش یارب ار

 راچد رگا .دننک لابند ار دوخ یوادت نالپ و دنھد ھمادا ار رتکاد طسوت هدش زیوجت یاھاود دیاب ،دنیامن یم تیریدم ار دوخ یناور یاھ ینارگن ھک یناسک •
  :دیھد تساوخرد یکلسم تیامح ھب رتدوز دیاب دیوش یم یلکشم

 دینامب شیدنا تبثم
 ماجنا ارنآ ھک تسا یناوارف یاھراک ،ندش رتھب یارب ھک دشاب نامدای ھک تسا مھم اما ،هدش لیدبت یھاتوک رایسب تدم رد نام  یگدنز و تسا مھبم طیارش ھچرگا 
 .دوش ھتسھآ coronavirus (COVID-19)  عویش دنک یم کمک امش یاھ ششوک و تارییغت نیا ھک دش اب ناتدای  .میناوت یم هداد

 عبانم
 امش دیھاوخب و ھتفرگ سامت 450 131 هرامش و )لانشن سیت( TIS National اب ،دیوش سامت ھب ریز یاھ نوفلت زا یکی اب ات دیراد زاین نامجرت  کمک ھب رگا

 .دنیامن لصتم اھ نوفلت نآ ھب ار

 ھئارا  فلتخم یاھ نابز ھب ار تامولعم و تامدخ ،عبانم (Mental Health in Multicultural Australia) یگنھرف دنچ یایلارتسا رد یناور تحص
 www.mhima.org.au  :دیامن یم

 اب  عاجرا و تدم هاتوک  هروشم ولب دنایب یتیامح تامدخ .دیامن یم ھئارا beyondblue.org.au رد  عبانم و یلمع یاھ هروشم )Beyond Blue( ولب دنایب
 .تسا 4636 22 1300 اھنآ نوفلت هرامش . دشاب یم (webchat) تچبیو و  نوفلت

 24(  14 11 13 هرامش ھب دیناوت یم .دیامن یم ھئارا یشک دوخ زا یریگشیپ و نارحب عقاوم رد تیامح نینچمھ و هروشم و عبانم (Lifeline) نیال فیال
 )ھتفھ رد بش 7 ،ایلارتسا یقرش درادنتسا تقو ھب بش فصن ات نیشیپ 6 تعاس زا(  14 11 13 0477 یلیابوم کمایپ ، )ھتفھ زور 7/ زور ھنابش تعاس
 .دیوش سامت ھب )ھتفھ رد بش 7  ،بش فصن ات بش 7 زا( tcha-www.lifeline.org.au/crisis نیالنآ تَچ ای

 تامولعم نیرخآ و یلمع هروشم DHHS راصتخا ھب ای (Services	Human	and	Health	of	Department) یناسنا تامدخ و تحص ترازو
 :دراذگ یم رایتخا رد ار هدش ینامجرت تامولعم زا یخرب لومش ھب (COVID-19)	coronavirus هراب ردایروتکیو ناگدنشاب ھمھ یارب یحص

www.coronavirus.vic.gov.au/translations 
Coronavirus hotline ھب نینچمھ دیناوت یم 398 675 1800  هرامش  )سریاوانورک میقتسم نوفلت(  .دیریگب سامت )ھتفھ زور 7 ،زور ھنابش تعاس 24(   
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