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যে সমর্ থন পাওয়া োবে  

যে সমর্ থন পাওয়া োবে: 

ক াভিড-19 জনস্বাস্থ্য ভনর্দেশনা ভবষর্ে কের্ ান তর্যযর জনয  ুইন্সলযান্ড কেলযর্  134 COVID (13 42 68) –এ  ল 

 রুন। আপনার্  ভ   রর্ত ের্ব তারা বর্ল কদর্বন। 

 আপনার কদািাষীর প্রর্োজন যা র্ল  ল  রার সমে এ জনর্  চান। কেভডটস্থ্ানভবর্ন কপশাগত,  

যমন্টাল যেলর্ এন্ড ওবয়লবেইং সাবপার্থ লাইন 

আপনার পর্ে ক াভিড-19 পভরভস্থ্ভত কমা াভবলা  রা  ঠিন মর্ন ের্ল 1300 079 020 -এ মাভি ালচারাল  ার্নক্ট-ক  

ক ান  রুন। িাষাগত ভবষর্ে আপনার সাোর্েযর প্রর্োজন ের্ল এ জন কদািাষী চান। 

য ান নম্বর কল করার কারণ 
 

পবরবেো পাওয়ার 

সময় 
ভাোগত বেেবয় আপনার সাোবেের প্রবয়াজন েবল একজন য াভােী চান। যেবির্স্থানবেবন যপশাগত,   

000 কের্ ান জরুরী সোেতার জনয  সব ভদন এবাং সমর্ে (ভদর্ন 

24 ঘণ্টা, সপ্তার্ে 7 ভদন) 

 (1300 64 22 55) 

1300 MH কল 
কের্ ান পাভি  মানভস  স্বাস্থ্য পভরর্ষবা পাওোর জনয সব ভদন এবাং সমর্ে (ভদর্ন 

24 ঘণ্টা, সপ্তার্ে 7 ভদন) 

1800 188 189 

(কুইন্সলোন্ড 

ট্র্োন্সকালচারাল যমন্টাল 

যেলর্ যসন্টার) 

আপনার েভদ করাগ ভনর্ েে এবাং ভচভ ৎসার চাভেদা ভনর্ োরর্ 

 রর্ত ক ান সাংসৃ্কভতগত িার্ব উপেকু্ত মানভস  স্বার্স্থ্যর 

মূলযােন দর ার েে বা পাভি  মানভস  স্বাস্থ্য েত্ন 

পাওোর জনয আপনার সময েন দর ার েে।  

কসামবার কযর্  শুেবার, 

স াল 8:30 টা কযর্  

ভবর্ ল 4:30 টা পে েন্ত ক ালা 

যার্  
 

1300 079 020 

(মাবিকালচারাল 

কাবনক্ট লাইন) 
 

আপনার ক াভিড-19 পভরভস্থ্ভত সামলার্না  ঠিন মর্ন 

ের্ল।  

 

শুরু্মাত্র সপ্তার্ের 

ভদনগুভলর্ত (কসামবার – 

শুেবার)  

134 COVID (13 42 68) 
  

(কুইন্সলোন্ড যেলর্) 

ক াভিড-19 জনস্বাস্থ্য ভনর্দেশ সম্বর্ে ক ান প্রর্ের জনয  সব ভদন এবাং সমর্ে (ভদর্ন 

24 ঘণ্টা, সপ্তার্ে 7 ভদন) 

1800173349 

 (কমুেবনটর্ বরকভাবর 

ের্লাইন) 

আপভন েভদ ক াোর্রন্টাইর্ন যার্ ন এবাং  াবার, ওষুর্পত্র 

বা অনযানয প্রর্োজনীে জজভনসপত্র কপর্ত সোেতার 

প্রর্োজন যার্ ।  

সব ভদন এবাং সমর্ে (ভদর্ন 

24 ঘণ্টা, সপ্তার্ে 7 ভদন) 

 

 র্রানািাইরাস (ক াভিড-19): কে সময েনগুভল পাওো োর্ব তার 
েটলাইন 
 ুইন্সলযার্ন্ডর অভর্বাসীর্দর জনয তযয 
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আপভন ক াভিড-19 -এর অনুবাদ  রা তযয এ ার্ন কপর্ত পার্রন www.qld.gov.au/health/conditions/health-

alerts/coronavirus-covid-19/support-and-resources/translated-resources. আরও উত্তরপভরদশ েন  রা 

www.health.qld.gov.au।  

 

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
http://www.health.qld.gov.au/
http://www.health.qld.gov.au/

