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வயது கூடியயோருக்கோன ‘யகோவிட்19’ உதவி இணைப்பு (Older Persons
COVID-19 Support Line)
26 June 2020

‘வயது கூடியயோருக்கோன ‘யகோவிட்-19’ உதவி இணைப்பு’ (Older Persons COVID-19
Support Line) எனும் யேணவயோனது வயது கூடிய ஆஸ்தியேலியர்களுக்குத்
தகவல்கள் மற்றும் உதவிகணை அைித்து அவர்களுக்குத் ததோடர்புகணை
ஏற்படுத்தித் தருகிறது.
சில வயதானவர்கள் ‘ககாவிட்-19’-இனால் பாதிக்கப்படும் நிலலயில்
இருப்பார்கள், ஆனால் அவர்களுக்கு இண்ட்டெர்டனட் இலைப்பு வசதி அதிகம்
இருக்காது, ஆககவ அவர்களுலெய சூழ்நிலலகளுக்ககற்ற தகவல்கலைப்
டபறுவதற்கான வழிகள் அவர்களுக்குத் கதலவப்படும். ‘வயது
கூடிகயாருக்கான ‘ககாவிட்-19’ உதவி இலைப்பு’ (Older Persons COVID-19 Support
Line) எனும் உதவி இலைப்பு இவர்களுக்குத் தகவல்கள் மற்றும் உதவிகலை
அைிக்கிறது.
பின் வரும் தருைங்கைில், வயது கூடிய ஆஸ்திகேலியர்கள், அவர்கைது
குடும்பத்தினர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் போமரிப்பாைர்கள் ஆகிகயார் 1800 171 866
எனும் இலக்கத்திலன இலவசமாக அலழக்கலாம்:
•

•
•

•

•

•

‘ககாவிட்-19’ கட்டுப்பாடுகலைப் பற்றியும், இதனால் அவர்கள் மீ து
ஏற்படும் தாக்கத்லதப் பற்றியும் அவர்கள் யாருெனாவது கபச
விரும்பினால்
தனித்துவிட்ெலதப் கபான்ற உைர்வு அவர்களுக்கு இருந்தால், அல்லது
அவர்களுலெய அன்பிற்குரிய ஒருவருென் அவர்கள் கபச விரும்பினால்
அவர்கள் யாலேயாவது போமரித்துவந்தால், மற்றும் அவர்களுக்குத்
தகவல்கள் கதலவப்பட்ொல், அல்லது கபசுவதற்கு யாோவது கவண்டும்
என்றால்
அவர்கள் டபற்றுவரும் முதிகயார் போமரிப்பு கசலவகலை
மாற்றிக்டகாள்வலதப் பற்றிய உதவி அல்லது அறிவுலே
கதலவப்பட்ொல்
புதிய போமரிப்பு கசலவகலைப் டபறுவது, அல்லது அத்தியாவசியமான
டபாருட்கலைக் கலெயில் வாங்குவது கபான்றவற்றில் அவர்களுக்கு
உதவி கதலவப்பட்ொல்
தங்கலைப் பற்றி, அல்லது மறதிகநாயுென் வாழ்ந்துவரும் நண்பர்
அல்லது குடும்ப அங்கத்தவர் ஒருவலேப் பற்றி அவர்கள்
கவலலப்பட்டுக்டகாண்டிருந்தால்
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•

தங்களுக்ககா, கவறு ஒருவருக்ககா ஒரு-முலற டசய்யப்படும் அல்லது
டதாெர்ந்து அவ்வப்கபாது டசய்யப்படும் உெல்நலப் பரிகசாதலனகலை
ஏற்பாடு டசய்ய அவர்கள் விரும்பினால்.

வயது கூடிய ஆஸ்திகேலியர்கள், அவர்களுலெய உறவினர்கள்,
போமரிப்பாைர்கள், நண்பர்கள் அல்லது உதவியாைர்கைால் டசய்ய
இயலுமானலவ:
•
•

1800 171 866 -ஐ அலழக்கலாம்
வாே கவலல நாட்கைில், காலல 8.30 முதல் மாலல 6 மைி வலே
‘ஆஸ்திகேலியக் கிழக்கு கநேம்’ (AEST)
அவர்களுக்குத் கதலவப்பெக் கூடிய தகவல்கள் அல்லது கசலவகள்
எதற்காகவும் அலழக்கலாம்.

•

‘வயது கூடிகயாருக்கான ‘ககாவிட்-19’ உதவி இலைப்பு’ பின்வரும்
அலமப்புகைின் கூட்டு முயற்சியாகும்:
•
•
•
•
•

‘COTA ஆஸ்திகேலியா’
‘டிடமன்ஷியா ஆஸ்திகேலியா’
‘கநஷனல் சீனியர்ஸ்’ மற்றும்
‘OPAN’
ஆஸ்திகேலிய அேசின் நிதியுதவிலயப் டபறுகிறது

‘ம ொழிமெயர்ப்பு

ற்றும் ம ொழிமெயர்த்துரைப்பு

சேரை’ (TRANSLATING AND INTERPRETING
SERVICE (TIS)) உதவி
ஆங்கிலம் கபசாத வயது கூடிய ஆஸ்திகேலியர்கள்:
•
•
•

131 450-இல் ‘TIS கநஷனல்’ -ஐ அலழக்கலாம்,
டமாழிடபயர்த்துலேப்பாைர் ஒருவர் கவண்டுடமனக் ககட்கலாம், மற்றும்
‘வயது கூடிகயாருக்கான ‘ககாவிட்-19’ உதவி இலைப்பு’ (Older Persons
COVID-19 Support Line) கசலவயுென் டதாெர்பு ஏற்படுத்தித் தருமாறு
ககட்கலாம், அல்லது 1800 171 866 எனும் இலக்கத்லதக் டகாடுத்து
அதனுென் டதாெர்பு ஏற்படுத்தித் தருமாறு ககட்கலாம்.
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