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Filipino (Tagalog) 

Makukuhang Suporta  

Makukuhang Suporta 

Para sa anumang tanong tungkol sa mga kautusan ng public health sa COVID-19, tawagan ang Queensland Health  sa 
134 COVID (13 42 68). Papayuhan ka kung ano ang dapat mong gawin. Kung kailangan ng isang interpreter, humingi 
nito kapag tumawag ka. Ito ay libre.  

Mental Health and Wellbeing Support Line (Linya ng telepono para sa Suporta sa Kalusugan ng Pag-iisip at 
Kagalingan) 

Kung nahihirapan kang kumaya sa sitwasyong COVID-19, tumelepono sa Multicultural Connect sa 1300 079 020. 

Humiling ng serbisyo ng interpreter kung kailangan mo ng tulong sa wika. 

 

Numero ng 
telepono 

Dahilan ng pagtawag 
Mga oras na 

Makukuha ang 
Serbisyo 

Humiling ng serbisyo ng interpreter kung kailangan mo ng tulong sa wika. Ito ay libre.   

000 Para sa pang-emerhensyang tulong 
Lahat ng mga araw at oras 
(24 na oras sa isang araw, 7 
araw sa isang linggo) 

 (1300 64 22 55) 
1300 MH CALL 

Upang maka-access sa anumang mga serbisyo sa 
pampublikong kalusugan ng pag-iisip 

Lahat ng mga araw at oras 
(24 na oras sa isang araw, 7 
araw sa isang linggo) 

1800 188 189 
(Queensland Transcultural 

Mental Health Centre) 

Kung kailangan mo ng angkop sa kulturang pagtasa sa 
kalusugan ng pag-iisip upang malaman ang diyagnosis at mga 
kinakailangang paggamot, o kailangan mo ng suporta upang 
maka-access ng pampublikong pangangalaga para sa 
kalusugan ng pag-iisip.  

Bukas Lunes hanggang 
Biyernes, 8:30 ng umaga 
hanggang 4:30 ng hapon 

 
1300 079 020 (Multicultural 

Connect Line) 
 

Kung nahihirapan kang kumaya sa sitwasyong COVID19. 
Sa mga araw ng linggo 
lamang (Lunes – Biyernes). 

134 COVID (13 42 68) 
  

(Queensland Health) 

Para sa anumang tanong tungkol sa mga kautusan sa COVID-
19 ng public health 

Lahat ng mga araw at oras 
(24 na oras sa isang araw, 7 
araw sa isang linggo) 

1800173349 
(Hotline para sa Pagbawi ng 

Komunidad) 

Kung ikaw ay nasa quarantine at kailangan mo ng tulong sa 
pagkuha ng pagkain, gamot, o iba pang mahahalagang bagay. 

Lahat ng mga araw at oras 
(24 na oras sa isang araw, 7 
araw sa isang linggo) 

Coronavirus (COVID-19): Mga Hotline para sa 
makukuhang suporta 

Impormasyon para sa mga taga-Queensland 

 

 

 



 

Filipino (Tagalog) – Coronavirus (COVID-19): Hotlines for available support – Information for Queenslanders             Page 2 of 2  

 

Makikita mo ang nakasalin na impormasyon tungkol sa COVID-19 dito www.qld.gov.au/health/conditions/health-
alerts/coronavirus-covid-19/support-and-resources/translated-resources. Maaari mo ring mabasa ang karagdagang 
mga detalye sa 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/

