ਆਥਰਿਕ ਅਤੇ ਥਿਮਾਗੀ ਥਿਹਤ ਵਾਿਤੇ ਿਹਾਇਤਾ
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਰਿਥਕ ਥਸਹਤ
ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਥਿਮਾਗੀ ਥਸਹਤ ਤੇ ਭਲਾਈ ਿੋਵਾਂ ਉ
ਮੁਸ਼ਥਕਲਾਂ, ਸੁਭਾਅ ਥਵਿ
ਥਵਿ

ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ ਥਕ ਤੁਹਾਨ

ਸੌਣ ਿਥਵ ਚ

ਚ ਬ ਿ ਲ ਾ ਅਿ, ਘ ਟ ਿ ਰ ਜ਼ ੇ ਿ ੀ ਸ਼ ਕ ਤ ੀ ਮ ਥ ਹ ਸ ਸ ਹ ੋ ਰ ਹ ੀ ਹ ੋ ਵ ੇ ਜ ਾ ਂ ਤ ੁ ਹ ਾ ਡ ੇ ਥ ਰ ਸ਼ ਥ ਤ

ਚ ਿਮ ਿੇੁ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਥਜਹੇ ਸਮੇਂ ਿੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਥਕਿ

ਿ ੋ ਂ ਸਕਿੇ
ਲ ੈ ਹੋ ਇਸ ਿੇ ਬਾਰੇ

ਜਾਨਣਾ
ਮਹਿ

ਤਵਪ ਰਣ ਹੈ।

ਿਹਾਇਤਾ ਿੇਵਾਵਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਥਜਊਣ ਸ਼ੈਲੀ ਥਵਿ

ਚ ਿਵ ਡ ੇ ਬ ਿ ਲ ਾ ਵ ਾ ਂ ਕ ਰ ਕ ੇ ਇ ਹ ਸ ਾ ਧ ਾ ਰ ਣ ਹ ੈ ਥ ਕ ਤਤ
ੁ ਸਾੀਤਂ ੁਥਰਚ, ਉ ਤਜਾਂ
ਾਵਲੇ

ਤਣਾਅ ਮਥਹਸ ਸ ਕਰੋ। ਪਥਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗਿ

ਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਥਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਿਬਾਅ ਿਿ
ਵਾਸਤੇ ਇਿ

ਲਮਥਹਸ
ੇ
ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਿੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਿੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ
ਿ, ਇਚਸ ਸ਼ਥ ਵ
ਾਮਲ ਹਨ:

Head to Health (ਹੱਡ ਟੂ ਹਲਥ)
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ, ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਿੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ www.headtohealth.gov.au
ਉੱਤੇ ਜਾਓ।
Lifeline (ਲਾਈਫਲਾਈਨ)
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਥਿਮਾਗੀ ਥਸਹਤ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ
www.lifeline.org.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 13 11 14 ਨੂ ੂ ਫੋਨ ਕਰੋ।
Beyond Blue (ਿਬਓਂਡ ਿਬਲਊ)
ਥਬ

ਂਡ ਬਥਲਊ ਿੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਕ ਸਮਰਥਪਤ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਥਕ ਤੁਸੀਂ 1800 512 348

ਉ

ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਸਕਿੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂwww.coronavirus.beyondblue.org.au ਉ

ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਿੇ ਹੋ

Kids helpline (ਬਕਡਜ਼ ਹਲਪਲਾਈਨ)
ਿੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
www.kidshelpline.com.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1800 551 800 ਨੂ ੂ ਫੋਨ ਕਰੋ।
Headspace (ਹਡਜ਼ਸਪੇਸ)

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ www.headspace.org.au ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

MensLine Australia (ਮਨਜ਼ਲਾਈਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ)
ਮਨਜ਼ਲਾਈਨ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
1300 789 978 ਨੂ ੂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ www.mensline.org.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ
ਆਰਥਿਕ ਿਹਾਇਤਾ

ਕ ਟਿਥ ਵ ਚ ਹ ੈ ਅ ਤ ੇ ਹ ੁ ਣ ੇ ਮ ਿ ਿ
ੜ ਹੈਿ, ੀਥਕਰਪਾ
ਲ ੋ ਕਰਕੇ 000 ਨ

ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਿੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪਰਭਾਥਵਤ ਲੋ ਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਇਕਿੱ ਲੇ
ਚਲਾਉਣ ਵਾਥਲਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰਥਵਸਜ਼ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਿੇ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਥਵਿੱ ਚ ਆਮਿਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ

www.servicesaustralia.gov.au/covid19 ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 131 202 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਿਾ ਟੈਕਸ ਿਫਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਾਨ ਕਰਿਾ ਹੈ ਇਸ ਥਵਿੱ ਚ ਸੁਪਰਐਨਏਸ਼ਨ ਫੂੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜਾਰੀ
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਥਰਟਾਇਰ ਹੋਏ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਿੀ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਿਰ ਿੇ ਥਵਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੋਗ

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਥਜਸ ਥਵਿੱ ਚ ਨਗਿੀ ਿੇ ਪਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ JobKeeper

ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ www.ato.gov.au/coronavirus ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਪਤਾ ਕਰ
ਸਕਿੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਥਵਿੱ ਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੁਫਤ, ਸੁਤੂੰਤਰ ਅਤੇ ਥਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਿੇ ਹੋ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1800 007 007 ਉੱਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ।
ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ
ਂ ਇੂੰ ਟਰਪਰੈਥਟੂੰ ਗ ਸੇਵਾ ਨੂੰ 131 450 ਉੱਤੇ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇ ਥਟੂੰ ਗ ਐਡ
ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ।
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿੇ ਿੋਭਾਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਜੋੜ ਿੇਣਗੇ। ਥਫਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂੰ ਸਿਾ ਿਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੂੰਬਰ
ਪੁਿੱ ਛਣਗੇ ਥਜਸ ਿੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਿੇ ਹੋ।
ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਿੋਂ ਥਕ ਔਪਰੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਿੋਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਸੂੰ ਸਿਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਥਰਹਾ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਸੀਥਲਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਮਹਿੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਲਾਹ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਿਰੀ
ਪਰਿੇਸ਼ ਿੇ ਥਲੂੰਕਾਂ ਲਈ www.australia.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਪਥਰਵਾਰ, ਿੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ
ਸੁਰਿੱਥਖਅਤ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ COVIDSafe ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।
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