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Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ)  

ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ  

ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ  

COVID-19 ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕਿੇ ਵੀ ਿੁਆਲ ਲਈ, ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਹਲੈਥ ਨ ੰ  134 COVID (13 42 68) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।  ਉਹ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਦੱਿਣਗੇ ਸਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਕੱ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤਾਾਂ ਉਿਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਹ।ੈ 

ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰਸੁਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ 

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀ ਾਂ COVID-19 ਿਸਥਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਸਵਚੱ ਔਸਿਆਈ ਮਸਹਿ ਿ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ 1300 079 020 'ਤੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਕਨੈਕਟ 

ਨ ੰ  ਫਨੋ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਭਾਸ਼ਾ ਿਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਤਾਾਂ ਸਕਿੇ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਪੁੱਛੋ। 

ਫੋਨ ਨੰਬਰ  ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ 

 

ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਮੇਂ 

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਭਾਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਤਾਾਂ ਸਕਸ ੇਦਭੁਾਸੀਏ ਲਈ ਪੁੁੱਛੋ। ਇਹ ਮਫੁ਼ਤ ਹੈ।  

000 ਸਕਿੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ  ਿਾਰੇ ਸਦਨ ਅਤੇ ਿਮੇਂ (ਸਦਨ 

ਸਵੱਚ 7 ਘੰਟੇ, ਹਫਤ ੇਦੇ 7 

ਸਦਨ) 

 (1300 64 22 55) 

1300 MH CALL(1300 ਐਮਐਚ ਕਾਲ) 

ਕੋਈ  ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਿਾਰੇ ਸਦਨ ਅਤੇ ਿਮੇਂ (ਸਦਨ 

ਸਵੱਚ 7 ਘੰਟੇ, ਹਫਤ ੇਦੇ 7 

ਸਦਨ) 

1800 188 189 

(Queensland Transcultural Mental 

Health Centre)(ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ 

ਟ੍ਾਾਂਸਕਲਚਰਲ ਮੈਂਟਲ ਹਲੈਥ ਸੈਂਟਰ) 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜਾਾਂਚ ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ ਲਈ ਇੱਕ 

ਿਸਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਚਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮੱੁਲਾਾਂਕਣ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜਨਤਕ ਮਾਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਤਕ 

ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਿਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹ.ੈ  

ਿੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ, 

ਿਵੇਰੇ 8:30 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 

ਵਜੇ ਤਕ ਿੁੱਲਹ ਾ 

 

1300 079 020 (ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ 

ਕਨੈਕਟ ਲਾਈਨ) 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  COVID-19 ਿਸਥਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ 

ਸਵੱਚ ਔਸਿਆਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ.  

 

ਸਿਰਫ ਹਫਤੇ ਦੇ 

ਸਦਨ(ਿੋਮਵਾਰ - 

ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ)।  

134 COVID (13 42 68)  

(ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਹਲੈਥ) 

COVID-19 ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕਿੇ ਵੀ 

ਿੁਆਲ ਲਈ  

ਿਾਰੇ ਸਦਨ ਅਤੇ ਿਮੇਂ (ਸਦਨ 

ਸਵੱਚ 7 ਘੰਟੇ, ਹਫਤ ੇਦੇ 7 

ਸਦਨ) 

1800173349 

(ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਸਰਕਵਰੀ ਹਾਟਲਾਈਨ) 

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀ ਾਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸਵੱਚ ਹ ੋਅਤੇ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਾਂ 

ਅਤ ੇਹੋਰ ਜ਼ਰ ਰੀ ਵਿਤ ਆਾਂ ਲਈ ਿਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ  

ਿਾਰੇ ਸਦਨ ਅਤੇ ਿਮੇਂ (ਸਦਨ 

ਸਵੱਚ 7 ਘੰਟੇ, ਹਫਤ ੇਦੇ 7 

ਸਦਨ) 

ਤੁਿੀ ਾਂ ਅਨੁਵਾਦਤ COVID-19 ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ www.qld.gov.au/health/conditions/health-

alerts/coronavirus-covid-19/support-and-resources/translated-resources.  ਤੁਿੀ ਾਂ www.health.qld.gov.au 'ਤੇ ਹੋਰ 

ਸਵਿਥਾਰ ਵੀ ਦੇਿ ਿਕਦੇ ਹ।ੋ 

 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਿ (COVID-19): ਉਪਲਬਧ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਾਟਲਾਈਨਜ਼ 
ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਾਿੀਆਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
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