BE COVIDSAFE

ඔබට උපකාාර අවශ්යය අවස්්ථාාවල උපකාාර - ඔබගේ�
මාානසික සෞ�ෞඛ්යයය සඳහාා උපකාාර ලබාාදීම
කො�ොරෝ�ෝනාා වයිරස්් (කෝ�ෝවිඩ්-19) වසංංගතයේ� බලපෑෑම, හුදෙෙකලාාවීම සහ සීමාා හේ�ේතුවෙෙන්
අපට උත්සුකබව, ආතතිය හෝ�ෝ අතිශය වෙෙහෙ�සකර බව දැැනිය හැැකිය. වෙෙන කවර දිනකටත්
වඩාා ඔබගේ� මාානසික සෞ�ෞඛ්යයය රැකබලාා ගැැනීම වැැදගත්වේේ. ඔබට උපකාාර ලබාාගත හැැකි ක්රම
කිහිපයක් ඇත.
දිනකට පැැය 24 පුරාා සහ සතියේ� දින 7 පුරාා
නො�ොමිළේ�ේ ලබාාගත හැැකි කො�ොරෝ�ෝනාා වයිරස්්
මාානසික සුභසාාධන උපකාාරක සේ�ේවාාව
(Coronavirus Mental Wellbeing
Support Service)
දුරකථන අංංක 1800 512 348 හෝ�ෝ https://coronavirus.
beyondblue.org.au/ යන වෙෙබ් අඩවිය වෙෙත පිවිසීම මගින්
ඔබට කො�ොරෝ�ෝනාා වයිරස්් මාානසික සුභසාාධන උපකාාරක
සේ�ේවාාව වෙෙත ප්රවේේශ විය හැැකිය.
මෙ�ම සේ�ේවාාව විශේ�ේෂයෙ�න් සැැලසුම් කර ඇත්තේ� කො�ොරෝ�ෝනාා
වයිරස්් වසංංගත සමය පසු කිරීමට මිනිසුන් හට උපකාාර කිරීම
සඳහාාවේේ. මෙ�ය ඉංංගිරීසි හැැර වෙෙනත් භාාෂාාවලින්ද ලබාා ගත
හැැකිය.

මෙ�ඩිකෙ�යාාර් යටතේ� අමතර මාානසික
සෞ�ෞඛ්යයය සේ�ේවාා
කෝ�ෝවිඩ්-19 වසංංගතය හේ�ේතුවෙෙන් ඇති සීමාාවලින් බලපෑෑමට
ලක්වූ ඕස්්ට්රේ�ලියාානු පුරවැැසියන් සඳහාා මෙ�ඩිකෙ�යාාර් මගින්
සහනාාධාාර ආකාාරයට ලබාාදෙෙන අමතර මාානසික ප්රතිකර්ම
සැැසි 10 ක් ඕස්්ට්රේ�ලියාානු රජය මගින් ලබාාදේේ. මෙ�ම සේ�ේවාා
ලබාා ගැැනීම සඳහාා ඔබගේ� වෛෛද්ය�වරයාා සමඟ කථාා කරන්න.
ටෙ�ලිහෙ�ල්ත් ලබාාදී ඇති බැැවින්, දුරකථන හෝ�ෝ වීඩියෝ�ෝ
මාාර්ගයෙ�න් ඔබට නිවසේ�ේ සිට හමුවීමක් ලබාාගත හැැකිවේේ.

මාාර්ගගත සහ දුරකථන උපකාාර
කො�ොරෝ�ෝනාා වයිරසය සමඟ බො�ොහෝ�ෝ අභියෝ�ෝගයන් පැැමිණ
ඇත. තො�ොරතුරු, උපදෙෙස්්, සහ නො�ොමිළේ�ේ සහ අඩු වියදමට
ලබාාගත හැැකි දුරකථන සහ මාාර්ගගත සෞ�ෞඛ්යයය උපකාාර සේ�ේවාා
සඳහාා Head to Health වෙෙත පිවිසෙ�න්න. හෙ�ඩ් ටු හෙ�ල්ත්
හි දක්වාා ඇති කිසියම් සේ�ේවාාවක් හාා සම්බන්ධවීමට ඔබ කැැමති
අතර ඔබ ඉංංගිරීසි කථාා නො�ොකරන්නේ� නම්, දුරකථන අංංක
131 450 ඔස්්සේ�ේ පරිවර්තන සහ තෝ�ෝල්ක සේ�ේවාාව අමතන්න.
ඔබගේ� භාාෂාාව කථාා කරන භාාෂාා පරිවර්තකයෙ�කු සමඟ
ඔබව සම්බන්ධ කර දෙෙනු ඇත. ඔබට සම්බන්ධවීමට අවශ්යය
ආයතනයේ� නම සහ දුරකථන අංංකය ඔබගෙ�න් විමසනු
ඇත. දුරකථන ක්රියාාකරු ඔබව සහ භාාෂාා පරිවර්තකව අදාාල
ආයතනය සමඟ සම්බන්ධ කරන තුරු දුරකථන මාාර්ගයේ�
රැඳී සිටින්න. දුරකථන සහ තෝ�ෝල්ක සේ�ේවාාව දිනයේ� පැැය
24 පුරාාත්, සතියේ� දින 7 පුරාාත්, දේේශීය දුරකථන ඇමතුම්
ගාාස්්තුවට ලබාාගත හැැකිය.

අපගේ� සෞ�ෞඛ්යයය රැකවරණ සේ�ේවකයන් හට
උපකාාර
වයෝ�ෝ වෘෘද්ධ රැකවරණ සේ�ේවකයන් ඇතුළු, අපගේ� මුල් පෙෙළේ�ේ
සෞ�ෞඛ්යයය සේ�ේවකයන් සඳහාා බ්ලැැක් ඩෝ�ෝග් ඉන්ස්්ටිටියුට්
(Black Dog Institute) මගින් අරමුණු කරගත් උපකාාර
ලබාාදේේ. දි එසෙ�න්ෂල් නෙ�ට්වර්ක් (The Essential Network
(TEN)) මාාර්ගගතව හෝ�ෝ ගූගල් හෝ�ෝ ඇප් ස්්ටෝ�ෝර් මගින්
ලබාාගත හැැකිය.
ස්්මයිලිංංග් මයින්ඩ් (Smiling Mind) මගින්ද සෞ�ෞඛ්යයය
රැකවරණ සේ�ේවකයන් සඳහාා සිය අධි මිළ ඇප් එක ඔස්්සේ�ේ
නො�ොමිළේ�ේ ප්රවේේශය ලබාාදේේ.

හදිසි මාානසික සෞ�ෞඛ්යයය උපකාාර
ඔබ හෝ�ෝ ඔබ දන්නාා කිසියම් අයෙ�කු හට විෂාාදය ඇතිනම්,
ක්ෂණික උපදෙෙස්් සහ උපකාාර සඳහාා ලයිෆ්්ලයින් (13 11 14)
සහ කිඩ්ස්් හෙ�ල්ප්ලයින් (1800 55 1800) ඇමතිය හැැකිය.
සියදිවි නසාා ගන්නන් සඳහාා නැැවත ඇමතීමේ� සේ�ේවාාවද
(Suicide Call Back Service) (1300 659 467) ලබාාගත
හැැකිය.

වැැඩිදුර විස්්තර සඳහාා www.health.gov.au/resources/translated වෙෙබ් අඩවිය වෙෙත පිවිසෙ�න්න, නැැතිනම් දුරකථන අංංක 131 450 ඔස්්සේ�ේ පරිවර්තන සහ තෝ�ෝල්ක සේ�ේ වාාව අමතන්න.
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