
 

Dari (دری) – Coronavirus (COVID-19): Hotlines for available support – Information for Queenslanders  

 Dari)دری( 

 کمک های موجود 

 کمک های موجود

لند به نمنر تلفون  ۱۹-اگر کدام پرسشی راجع به کوید ز
شوید. آنها به شما خواهند  به تماس    134COVID (13 42 68)دارید با صحت عامه کوینز

ز درخواست کنید. این خدمات رایگان است.  ز تماس گرفی   گفت که چه کاری باید انجام دهید. اگر به یک ترجمان نیاز دارید، حی 

 خط حمایوی صحت رویح و تندرست  

ایط کووید در   1300 079 020به تلفون نمنر )  Multicultural Connectبرای شما دشوار است، با ملت  کلچرل کنیکت (  19-اگر مقابله با شی

ورت دارید، درخواست یک ترجمان شفایه کنید.   تماس شوید. اگر در مورد لسان به کمک ضز

 دلیل تماس  نمبر تلیفون
 

اوقات موجود بودن  
 خدمات 

ورت دارید، درخواست یک ترجمان شفایه کنید. این خدمات رایگان است.   اگر در مورد لسان به کمک ضر

  ۲۴) همه روز و همه ساعت  برای هر نوع کمک عاجل   000
روز   ۷ساعت شبانه روز،  

 هفته( 
  (55 22 64 1300 ) 

1300MHCALL 
  ۲۴) ساعت همه روز و همه  برای دسترسی به خدمات صحت روحی عامه 

روز   ۷ساعت شبانه روز،  
 هفته( 

189 188 1800 
)مرکز فرافرهنگی صحت  

 روحی کوینزلند( 

اگر از نظر کلتوری برای تشخیص و تداوی به ارزیابی صحت روحی مناسب  
ضرورت دارید و یا در صورتی که برای دسترسی به مراقبت های صحت روحی  

 عامه به کمک ضرورت دارید.  

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

 
020  079 1300 

 )نمبر ملتی کلچرال کنیکت( 
 

 برای شما دشوار است.  ۱۹-اگر مقابله با شرایط کوید 

 

تنها روزهای هفته )از دوشنبه  
 تا جمعه(.  

134COVID (13 42 68) 
 )صحت عامه کوینزلند( 

  ۲۴) همه روز و همه ساعت    ۱۹-برای کدام سؤالی راجع به دستورالعمل های صحی عامه کوید
روز   ۷ساعت شبانه روز،  

 هفته( 

1800173349 
)هاتالین بهبود یافتن در  

 کامیونیتی( 

اگر شما در قرنطین هستند و ضرورت به کمک گرفتن برای غذا، دوا، و یا  
 ضرورت های دیگر.  

  ۲۴) همه روز و همه ساعت 
روز   ۷ساعت شبانه روز،  

 هفته( 

www.qld.gov.au/health/conditions/health- را در اینجا پیدا کرده یم توانید: ۱۹-معلومات ترجمه شده راجع به کوید

resources-resources/translated-and-19/support-covid-alerts/coronavirus همچنان میتوانید جزئیات بیشن  را  . شما

 بدست بیاورید.  www.health.qld.gov.auاز

 

 ی و ی حما   ی ها   کمک   ی برا   موجود   ی ها   ن ی هاتل (:  ۱۹- د ی کو )   کرونا   روس ی و 
 نزلند یکوئ التیا باشندگان یبرا  معلومات
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