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 کمک برای اقتصاد و صحت

و  ما و هم بر سالمت رواین  هم بر سالمت ما� نیرا با خود به همراە آوردە است. ا یار ��س مشکالت و�روس کرونا 
ن پا ی، سطح انرژ یخلق و خو  ی�ی ، تغد �را تج��ه کن ممکن در خواب مشکالیت شما گذاشته است.   �ی ما تأث صحت  ا � ینی

 . د ��ی کمک بگ  د �توانیاز کجا م د �مهم است که بدان نی، ااین مواقع. در د �در روابط خود داشته باش مشکالیت 

 خدمات حماییت 

  وەیبزرگ در ش ایت ی�ی با تغ
گ

  ا �، اضطراب است که احساس نگراین  ��، طبتان زند�
گ

 ا تواند بیم نی. اد �کن  اف�دە �
 خدمات مختل�ن ط�ف وسیع از کند. تان  کمک   ص�متخصص  ک�ارتباط با  ا �با خانوادە و دوستان  کردن  صحبت

 وجود دارد، از جمله:  �ش��ش م�کنند   ا �احساس اضطراب که کمک به افراد    یبرا

Head to Health 

دە ا  ف�، مشورە و طمعلومات یبرا  . د �مراجعه کن www.headtohealth.gov.auبه  حماییت از خدمات  یگس�ت

Lifeline 

 www.lifeline.org.au ت�، به ساو�ا  زمان مدتخود در  در مورد مراقبت از سالمت رواین مشورە و  یی راهنما یبرا
 . زنگ بزن�د  14 11 13با شمارە  ا �مراجعه کردە 

Beyond Blue 

Beyond Blue  348 512 1800 شمارە به با تماس د �توانیدارد که م و�روس کورونا خدمات حماییت وقف شدە برای 
 مراجعه کن�د.  www.coronavirus.beyondblue.org.auشما همچنان میتوان�د به  .د�از آن استفادە کن

Kids helpline 

 www.kidshelpline.com.auبه  ش�ت �ت بمعلوما ی. برارا فراهم م�کند  کودکان و نوجوانان  یبرا گان�خدمات را
 . زنگ بزن�د  800 551 1800با شمارە  ا �مراجعه کردە و 

Headspace 

 . د �مراجعه کن www.headspace.org.au ت�به سا د �توانیجوانان م باین یخدمات �شت یبرا

 Mensline Australia  

MensLine  با شمارە  ش�ت �بمعلومات کسب   ی. برافراهم م�کند  مردان یرا برا گان�را ورەو مش حماییت خدمات 
 . د کن�مراجعه   www.mensline.org.au ت�به سا ا � د ��ی تماس بگ 978 789 1300

 
 با شمارە  از �در حال بحران است و به کمک نکه   د �شناس�م را  شخ� ا �و ا�ر شما 

�
 . د ��ی تماس بگ 000دارد، لطفا

 کمک اقتصادی

ال  کسبه کاران که از و�روس کرونا متاثر شدە باشند فراهم م�کند. و   تجارت ها به مردم، را  ما� یکمک ها  ا �دولت اس�ت
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ال ق�از ط�  نیا س است و شامل حما (Services Australia) ا �خدمات اس�ت از خانوادە  باین یو �شت عا�دات ت�در دس�ت
در مورد  ش�ت �ات بمعلوم 202 131با شمارە  ا � www.serviceaustralia.gov.au/covid19شود. با مراجعه به �م
 . د �خدمات کسب کن نیا

ال ایت �ادارە امور مال حداقل  با زودهنگام  یاز جمله آزادساز فراهم م�کند کمک   (Australian Taxation Office) ا �اس�ت
ا تجارتهای یبراکمک کند.  �کمک م  برای متقاعدینن�خ سود  انتخاب نقد و  پول ان�ج�  ش�، از جمله افزاط�واجد �ش

ن ن JobKeeperپرداخت   بدست اور�د.  www.ato.gov.au/coronavirus را در  ش�ت �ات بمعلومموجود است.  �ی

ن کم� . با تماس با د �کن  افت�در  ، مستقل و خصو�مشورە مجاین  د �توانیم شما همچنان  قرضه  م�لنی
(National Debt Helpline) د  007 007 1800 به شمارە�  . تماس بگ�ی

 
 خدمات ترجماین و ترجمه

 . د ��ی اس بگاین تمخدمات ترجمدف�ت با  450 131شمارە  هبصحبت م�کن�د  ��انگل از  �ی غ لسان شما بها�ر 

جم به ز�ان شما  ک�نها شما را با ا را از  تماس یبرا از �ن سازمان مورد نو لف�کند. آنها سپس نام و شمارە ت�م وصلم�ت
سند. یشما م  �پ

جم را شما  که اپراتور   در حا�روی خط بمان�د   کند. �م وصلسازمان  با و م�ت

 معلومات ب�ش�ت 

و قلمرو ،  الت�هر ا رایب وندها ی، و پمشورە های اخ�ی  ی. برادر�افت کن�د  از منابع رس� را  تمعلوما هاین مهم است ک
ن . همچند �مراجعه کن www.australia.gov.au ت�به سا تا  د �فکر کن COVIDSafe اپ داونلود در مورد  د �با نی

 . نگه دار�د مصئون را خانوادە، دوستان و جامعه خود 

 


