সত্যপত্র - COVID-19 মহামারীতত্ ভিতটাভরয়ানতেরতে সহায়ত্া
দেয়ার জনয নত্ুন মানভসে স্বাস্থ্য ভিভনেসমূ হ
14/09/2020

•

১৪ই সেপ্টেম্বর ২০২০ তাররখ সেপ্টে রিপ্টটাররয়ানগণ অরতররক্ত ১৫টি নতুন সেডটুপ্টেল্প (HeadtoHelp) মানরেে স্বাস্থ্য
রিরনেেমূ প্টে অযাপ্টেে েরপ্টত পারপ্টেন যা জনোধারপ্টণর জনয সখালা েপ্টে।

•

এই সেডটুপ্টেল্প (HeadtoHelp) রিরনেগুপ্টলা রেনামূ প্টলযর সেো, এেং আগামী ১২ মাপ্টের জনয, রেদ্যমান মানরেে স্বাস্থ্য েযেস্থ্ায়
অরতররক্ত ধারণক্ষমতা প্রদ্ান েরপ্টে, যা সযেে রিপ্টটাররয়ানপ্টদ্র েোয়তা প্রপ্টয়াজন তাাঁপ্টদ্র প্রপ্টেশারধোর আপ্টরা োরিপ্টয় সদ্প্টে।

•

মানু ষরা সেডটুপ্টেল্প (HeadtoHelp) সেোগুপ্টলাপ্টত অযাপ্টেে েরপ্টত পাপ্টরন তাাঁপ্টদ্র রনেটেরতি রিরনপ্টে স্বয়ং উপরস্থ্ত েপ্টয় অেো
তাাঁপ্টদ্র প্রপ্টয়াজপ্টনর েযাপাপ্টর এেজন মানরেে স্বাস্থ্য সপশাজীরের োপ্টে েো েলার জনয 1800 595 212* নম্বপ্টর স ান েপ্টর।

•

সেডটুপ্টেল্প (HeadtoHelp) সেোগুপ্টলা সপপ্টত আপনার GP ো অনযানয স্বাস্থ্য সপশাজীরেপ্টদ্র সর াপ্টরপ্টলর প্রপ্টয়াজন আপনার েপ্টে
না। তপ্টে, আপনার োধারণ রিরেৎেে আপনার মানরেে স্বাস্থ্য প্রপ্টয়াজপ্টনর ওপর রিরি েপ্টর আপনার জনয এইেে রিরনপ্টের
সেোর েন্ধান েরপ্টত পাপ্টরন।

•

এই রিরনেগুপ্টলাপ্টত স্টা রেপ্টেপ্টে োজ েরপ্টেন েহু-রেিাগীয় মানরেে স্বাস্থ্য সপশাজীরেপ্টদ্র দ্ল যাাঁপ্টদ্র মপ্টধয েমাপ্টজর
প্রপ্টয়াজপ্টনর ওপর রিরি েপ্টর রপ্টয়প্টেন GPগণ, মানরেে স্বাস্থ্য নােি , এেজন মপ্টনারেজ্ঞানী ো মানরেে স্বাস্থ্য রিরেৎেে, েমাজ
েমীগণ ো অনযানয েম্বরন্ধত স্বাস্থ্য েমীপ্টদ্র েমন্বয়।

•

রিরনেগুপ্টলা COVID-19 রনরাপদ্ পররপ্টেপ্টশ পররিারলত েপ্টে এেং েয় স্বয়ং উপরস্থ্ত অেো সটরলপ্টেলে সেো প্রদ্ান েরপ্টে,
সযখাপ্টন তা েরা রিরেৎোগতিাপ্টে প্রপ্টযাজয েপ্টে।

•

রিরনেগুপ্টলার েযাপাপ্টর আপ্টরা তেয headtohealth.gov.au ওপ্টয়েোইপ্টট পাওয়া যাপ্টে।
*লযান্ডলাইন সেপ্টে েলগুপ্টলা রেনামূ প্টলযর, সমাোইপ্টলর জনয দ্াম রদ্প্টত েপ্টত পাপ্টর
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রিরনপ্টের ঠিোনা
বৃ হত্তর দমলতবার্ণ
নর্ণ ওতয়স্টানণ দমলতবানণ প্রাইমাভর দহলর্ দনটওয়ােণ (North Western Melbourne Primary Health Network)
রডরপএইি সেলে (DPV Health)

42-48 সোপ্টলরাইন স্ট্রীট
ব্রডপ্টমপ্টডাে, রিপ্টটাররয়া, 3047

আই রপ রে সেলে (IPC Health)

510 েলান সরাড
উইন্ডেযাম সিইল, রিপ্টটাররয়া, 3024

িাররটি সেলে সেয়ার (Clarity Healthcare)

3/55 রনপ্টোলেন স্ট্রীট
ব্রান্সউইে ইস্ট, রিপ্টটাররয়া, 3057

সাউর্ ইস্টানণ দমলতবানণ প্রাইমাভর দহলর্ দনটওয়ােণ (South Eastern Melbourne Primary Health Network)
সেরউইে সেলেপ্টেয়ার (Berwick Healthcare)

76 িাইড সরাড
সেরউইে, রিপ্টটাররয়া, 3806

রেরলয়াে টি/এ ইয়ং স্ট্রীট সমরডপ্টেল অযান্ড সডন্টাল সেন্টার
(Healius t/a Young Street Medical and Dental Centre)

89-97 ইয়ং স্ট্রীট
ফ্র্যাঙ্কপ্টস্টান, রিপ্টটাররয়া, 3199

অর োর সমরডপ্টেল অযান্ড সেন্টার (Officer Medical
Centre)

4 োরডিরনয়া সরাড
অর োর, রিপ্টটাররয়া, 3809

ইস্টানণ দমলতবানণ প্রাইমাভর দহলর্ দনটওয়ােণ (Eastern Melbourne Primary Health Network)
অযাপ্টেে সেলে অযান্ড েরমউরনটি (Access Health and
Community)

378 োরউড সরাড
েেনি , রিপ্টটাররয়া, 3122

অযাপ্টেে সেলে অযান্ড েরমউরনটি (Access Health and
Community)

2444 ওয়ারোটিন োইওপ্টয়
ইয়ারা জাংশন, রিপ্টটাররয়া, 3797

োরনউল েরমউরনটি সেলে (Banyule Community Health)

21 অযালাপ্টমইন সরাড
ওপ্টয়স্ট োইপ্টডলোগি , রিপ্টটাররয়া, 3081

আঞ্চভলে ভিতটাভরয়া
ওতয়স্টানণ দমলতবানণ প্রাইমাভর দহলর্ দনটওয়ােণ (Western Victoria Primary Health Network)
েযালারাত েরমউরনটি সেলে (Ballarat Community Health) 260 রিোেি স্ট্রীট
সেোপ্টস্টাপ্টপাল, রিপ্টটাররয়া, 3356
োরওয়ান সেলে (Barwon Health)

155 রপ্রপ্টন্সে োইওপ্টয়
নরপ্টলইন, রিপ্টটাররয়া, 3214

মাভর প্রাইমাভর দহলর্ দনট ওয়ােণ (Murray Primary Health Network)
সেরন্ডপ্টগা েরমউরনটি সেলে োরিিে (Bendigo Community
Health Service)
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15 সেল্ম স্ট্রীট
েযাঙ্গারু ফ্ল্যাট, রিপ্টটাররয়া, 3555
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সগইটওপ্টয় েরমউরনটি সেলে োরিিে (Gateway Community 155 োই স্ট্রীট High Street
Health Service)
উপ্টডাঙ্গা, রিপ্টটাররয়া, 3690
ভিপ্সলযান্ড প্রাইমাভর দহলর্ দনট ওয়ােণ (Gippsland Primary Health Network)
ওয়ারাগুল সেশারলস্ট সেন্টার (Warragul Specialist
Centre)

197-199 োটন স্ট্রীট
ওয়ারাগুল, রিপ্টটাররয়া, 3820

ইংরলে সমরডপ্টেল সেন্টার (Inglis Medical Centre)

10 ইংরলে স্ট্রীট
সেইল, রিপ্টটাররয়া, 3850

আপ্টরা সযিাপ্টে েোয়তা সদ্য়া সযপ্টত পাপ্টর
•

আপনার GP-এর োপ্টে Medicare-এর িতুিরেেে মানরেে স্বাস্থ্য সেো অযাপ্টেে েরার েযাপাপ্টর েো েপ্টল। সটরলপ্টেলে-সে লিয
েরা েপ্টয়প্টে, েু তরাং আপরন োরি সেপ্টেই সটরলপ্ট ান ো রিরডও-এর মাধযপ্টম অযাপপ্টয়ন্টপ্টমন্ট সপপ্টত পাপ্টরন।

•

েপ্টরানািাইরাে সমন্টাল ওপ্টয়লরেরয়ং োপ্টপাটি োরিিে (Coronavirus Mental Wellbeing Support Service)-এ সপ াঁোপ্টনা
1800 512 348 নম্বপ্টর or at coronavirus.beyondblue.org.au ওপ্টয়েোইপ্টটর মাধযপ্টম। এই সেোটি রেপ্টশষত COVID-19
মোমারীর মধয রদ্প্টয় যাওয়া মানু ষপ্টদ্র জনয পররেল্পনা েরা েপ্টয়প্টে। এটি ইংপ্টররজ োিাও অনযানয িাষায় পাওয়া যায়।

•

headtohealth.gov.au ওপ্টয়েোইটটি পররদ্শি ন েপ্টর, যরদ্ আপরন অেো আপরন সেয়ার েরপ্টেন এমন এেজপ্টনর উপ্টেগ ো
দুরিন্তার েযাপাপ্টর েযেস্থ্া গ্রেপ্টণ োোপ্টযযর প্রপ্টয়াজন েয়। এটি রেনামূ প্টলযর এেং স্বল্পেযপ্টয়র স ান এেং অনলাইন মানরেে স্বাস্থ্য
সেো ও েোয়তা প্রদ্ান েপ্টর োপ্টে।

•

অনযানয সযেে রডরজটাল েোয়তা পাওয়া যায় সেগুপ্টলার েযাপাপ্টর আপ্টরা জানপ্টত অনু গ্রে েপ্টর Digital and Telephone
Supports Factsheet পররদ্শি ন েরুন।

•

যন্ত্রণা অনু িে েরপ্টেন এমন সযপ্টেউ লাই লাইন (Lifeline)-এ (13 11 14) নম্বপ্টর এেং রেডে সেল্পলাইন (Kids Helpline)-এ
(1800 55 1800) নম্বপ্টর তাৎক্ষরণে উপপ্টদ্শ এেং েোয়তার েন্ধান েরপ্টত পাপ্টরন। দ্য েু ইোইড েলেযাে োরিিে (The Suicide
Call Back Service)-টিও (1300 659 467) নম্বপ্টর পাওয়া যায়।
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