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 سالمندافراد از  COVID-19 حمایتلین 

 

26 June 2020  

سالمند   یها ییایاسترال یبراوصل کردن و  حمایت،  یاطالع رسان در، سالمنداز افراد   COVID-19حمایتلین 

 .میباشد

خود  طیشرا یمتصل هستند و برا نترنتیهستند اما کمتر به ا ریپذ بیآس COVID-19نسبت به  سالمنداز افراد  یبرخ

را  معلومات و حمایت ،سالمنداز افراد   COVID-19 لین حمایتدارند.  ازیات نمعلومبه  یدسترس یبرا ییبه راه ها

 د.کنیمفراهم برایشان 

زنگ   866 171 1800 به شماره مجانی وانند تی، دوستان و سرپرستان آنها میشان، خانواده هاسالمند یها ییایاسترال

 بزنند اگر انها:

 آنها صحبت کند  یآن رو ریو تأث COVID-19 یها تیدر مورد محدود یبا کسمیخواهد  •

 خویش هستیددوست  کینگران  ای دیکنمی ییاحساس تنها •

 دیدار ازیگفتگو ن یبرا یگریشخص دبا  ایو ت معلومااز  یو به برخ دیکنمیمراقبت  یاز کس •

 دیدار ازیمشوره ن ای ییکنند، به راهنمایم افتیکه در سالمندانخدمات مراقبت از  رییدر مورد تغ •

 دیدار ازیبه کمک ن اریدیمانند خر یلوازم ضرور  ای دیبه خدمات مراقبت جد یدسترس یبرا •

 دیدار یکند، نگرانیم یزندگ نشیاعضو خانواده که با دم کی ایدوست  کیدر مورد خود،  •

 دهند. بیترت یگریشخص د ایخود  یبرا چک صحتمندیمنظم از ایمیخواهند برای یکبار  •

 توانند:یمشان هواداران  ای، مراقبان، دوستان اقارب، سالمند یها ییایاسترال

 زنگ بزنید  866 171 1800به شماره  •

 شام روز های هفته 6 –صبح   8.30 •

 . که ضرورت شان باشدخدمات  ایت معلوما یبرا •

 :از ابتکار مشترک است کیاز افراد سالمند  COVID-19 حمایتلین 

• COTA  ،استرالیا 

 دیمینشیا استرالیا، •

 و (National Seniors)سالمندان ملی  •

• OPAN ، 

 د.باشیم ایدولت استرالتمویل کننده و با حمایت مالی  •

 (TIS)دمات و حمایت ترجمانی خ 
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 توانند:یکنند میصحبت نم یسیکه انگل سالمند یها ییایاسترال

 زنگ بزنید، TISبه  450 131به شماره  •

 خواهش یک ترجمان را کنید، و •

شماره وصل تان کند و یا برایشان   از سالمندان COVID-19 لین حمایتکه به  از ایشان خواهش کنید •

 .دکنوصل  بگویید که شما را با انرا   866 171 1800

 


