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 Persian)فارسی( 

 های در دسترس  حمایت 

س حمایت   های در دستر

ید. به شما خواهند گفت چه کار کنید. اگر به   134COVID (۱۳۴۲۶۸)دارید، با ادارٔه بهداشت با شماره تلفن  ۱۹هر سوایل دربارٔه کووید  تماس بگیر

جم نیاز دارید، وقتر که تماس گرفتید درخواست کنید. این کار رایگان است.   میر

 تندرستر و سال
ٔ
 مت روانتلفن تماس برای دریافت حمایت در زمینه

ید. اگر زبان    ۱۳۰۰۰۷۹۰۲۰به شمارٔه    (Multicultural Connectبرای شما دشوار است، با مالتر کالچرال کانکت ) ۱۹اگر کنار آمدن با کووید  تماس بگیر

جم کنید.   بلد نیستید درخواست میر

 

 دلیل تماس  شماره تلفن 

 
های دسترسی  زمان

 به خدمات

جم کنید. این کار رایگان است.     اگر زبان بلد نیستید درخواست متر

  ۲۴)  هر روز و هر زمان  برای هر گونه کمک اضطراری   ۰۰۰
 روز هفته(  ۷ساعت روز، 

 (۱۳۰۰۶۴۲۲۵۵ ) 
1300MHCALL 

  ۲۴)  هر روز و هر زمان  برای دسترسی به خدمات بهداشت روان عمومی 
 روز هفته(  ۷ساعت روز، 

۱۸۰۰۱۸۸۱۸۹ 
)مرکز بهداشت روان  
 فرافرهنگی کویینزلند(

تان به ارزیابی بهداشت روان  اگر برای تعیین نیازهای تشخیصی و درمانی 
مناسب فرهنگتان نیاز دارید، یا برای دسترسی به خدمات بهداشت روان عمومی  

 کمک الزم دارید.  

صبح    ۸:۳۰دوشنبه تا جمعه،  
 بعدازظهر  ۴:۳۰تا 

 
)شمارهٔ مالتی  ۱۳۰۰۰۷۹۰۲۰

 کالچرال کانکت( 
 

 برایتان دشوار است.   ۱۹اگر کنار آمدن با وضعیت کووید 

 

فقط در روزهای کاری  
 )دوشنبه تا جمعه(  

(۱۳۴۲۶۸ ) 134COVID 
  

 )ادارٔه بهداشت کویینزلند(

  ۲۴)  هر روز و هر زمان    ۱۹در زمینهٔ بهداشت عمومی کووید  برای هر سوالی دربارهٔ راهنمایی 
 روز هفته(  ۷ساعت روز، 

۱۸۰۰۱۷۳۳۴۹ 
 )تلفن بهبود جامعه(  

اگر در قرنطینه هستید و برای دریافت غذا، دارو، یا سایر ملزومات نیاز به   
 کمک دارید.  

  ۲۴)  هر روز و هر زمان 
 روز هفته(  ۷ساعت روز، 

 

www.qld.gov.au/health/conditions/health-توانید در لینک زیر بیابید: را یم ۱۹اطالعات ترجمه شده دربارٔه کووید 

resources-resources/translated-and-19/support-covid-lerts/coronavirusa . ن یم ت وانید در وبسایت  همچنیر

www.health.qld.gov.au  .ی پیدا کنید  اطالعات بیشیر

 

  

 دسترس  در  ی ها ت ی حما  ی برا   تماس   ی هاشماره (:  ۱۹  د یکوو )   کرونا   روس ی و 
 نزلندییکو ساکنان یبرا اطالعات
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