
 

Urdu (اردو) – Coronavirus (COVID-19): Hotlines for available support – Information for Queenslanders  

 Urdu)اردو( 

 دستیاب امداد 

 دستیاب امداد

، کوئنس لینڈ ہیلتھ کو   19-کوِوڈ ( پر کال کریں۔ وہ آپ کو  13 42 68کوِوڈ )  134یک عوایم صحت یک ہدایات ےک بارے میں کیس بیھ سوال ےک لیں

ورت ہو، تو کال کرتر وقت اس ےک لیں درخواست کریں۔  جم یک ضر ۔ اگر آپ کو متر  کہ کیا کرنا ہے
ے

۔ بتالئیں ےک  یہ مفت ہے

 صحت و تندرستی یک سپورٹ الئن 
ی

 دماغ

، تو   19-اگر آپ کو کووڈ نیکٹ کو فون کریں۔ اگر آپ کو زبان یک مدد  پر ملٹی کلچرل ک 1300 079 020یک صورتحال ےس نمٹنا مشکل لگ رہا ہے

جم فراہم کرتر یک درخواست کریں۔   درکار ہو، تو متر

 کال کرنے کا سبب فون نمبر 

 
خدمت کی دستیاب 

 کے اوقات

۔   جم فراہم کرنی یک درخواست کریں۔ یہ مفت ہے  اگر آپ کو زبان یک مدد درکار ہو، تو متی

تمام ایام اور ہر وقت   کسی بھی ہنگامی مدد کے لیے   000
گھنٹے، ہفتے    24)روزانہ 

 ایام(  7کے  
 (55 22  64  1300 ) 

 ایم ایچ کال  1300
ایام اور ہر وقت  تمام  کسی بھی عوامی دماغی صحت کی خدمات تک رسائی 

گھنٹے، ہفتے    24)روزانہ 

 ایام(  7کے  
189  188  1800 

)کوئنس لینڈ ٹرانس کلچرل  
 مینٹل ہیلتھ سینٹر(

اگر آپ کو تشخیص اور عالج کی ضروریات کا تعین کرنے کے لیے ثقافتی لحاظ سے  
مناسب دماغی صحت کے تجزیے کی ضرورت ہو، یا آپ کو عوامی دماغی صحت  

 سائی کے لیے مدد کی ضرورت ہو۔  کی نگہداشت تک ر

بروز پیر تا جمعہ، صبح  
تک    4:30سے شام   8:30

 کھال ہے 
 

)ملٹی  1300 079 020
 کلچرل کنیکٹ الئن( 

 

 کی صورتحال سے نمٹنا دشوار ثابت ہو رہا ہے۔   19-اگر آپ کووڈ

 

صرف ہفتے کے ایام )پیر  
 جمعہ(۔   – 

 ( 13 42 68کووڈ ) 134
  

محکمہ  )کوئنس لینڈ کا 
 صحت( 

تمام ایام اور ہر وقت   کی صحت عامہ کی ہدایات سے متعلق کسی بھی سوال کے لیے   19-کووڈ 
گھنٹے، ہفتے    24)روزانہ 

 ایام(  7کے  

1800173349 
)کمیونٹی ریکوری ہاٹ  

 الئن( 

اگر آپ قرنطینہ میں ہیں اور غذا، ادویات، یا دیگر ضروری اشیاء حاصل کرنے میں  
 مدد کی ضرورت ہے۔  

تمام ایام اور ہر وقت  
گھنٹے، ہفتے    24)روزانہ 

 ایام(  7کے  

 

:    19-آپ کووڈ covid-alerts/coronavirus-www.qld.gov.au/health/conditions/health-یک ترجمہ شدہ معلومات یہاں پاسکیر ہیں

91/resources-resources/translated-and-support .  آپ مزید تفصیالتwww.health.qld.gov.au  ۔  پر بیھ تالش کر سکیر ہیں

 

 الئنز  ہاٹ  ے ی ل   کے   تعاون   اب ی دست(:  19- کوِوڈ )  وائرس   کورونا 
 معلومات ےیل کے والوں نڈیل کوئنس

 
 
 

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/support-and-resources/translated-resources
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/support-and-resources/translated-resources
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