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Nepali (नेपाली) 

उपलब्ध सहायता  

उपलब्ध सहायता 

COVID-19 सार्वजनिक स्र्ास््य निरे्दशिहरुको बारेमा कुिै प्रश्िहरू भएमा क्र्ीन्सल्याण्ड स्र्ास््यलाई 134 COVID (13 

42 68) मा फोि गिुवहोस।्  तपाईंले गिुवपिे कुराहरू उिीहरुले बताउिेछि।्  यदर्द तपाईलाई र्दोभाषे चादहन्छ भिे फोि गर्दाव 
अिुरोध गिुवहोस।् यो नि: शुल्क सेर्ा हो। 

मानससक स्वास््य र आरोग्यता सहयोग लाइन 

यदर्द तपाईंलाई COVID-19 को पररस्स्िनतसँग सामिा गिव गाह्रो भइरहेको छ भिे तपाईंले मस्ल्िकल्चरल किेक्ि  

(Multicultural Connect) लाई 1300 079 020 मा फोि गिव सक्िुहुन्छ। यदर्द तपाईंलाई भाषामा सहयोग चादहन्छ भिे 

र्दोभाषेको लागग अिुरोध गिुवहोस।् 

फोन नम्बर फोन गननकुो कारण 
 

सेवा उपलब्ध हनने 

समय 
यदि तपाईंलाई भाषामा सहयोग चादहन्छ भने िोभाषेको लागग अननरोध गननुहोस।् यो नन: शनल्क सेवा हो।  

000 कुि ैपनि आपतकालीि मद्र्दतको लागग  पुरै दर्दि र समय 

(दर्दिमा 24 घण्िा, 
हप्तामा 7 दर्दि) 

 (1300 64 22 55) 
1300 MH CALL 

कुि ैपनि सार्वजनिक मािससक स्र्ास््य सेर्ाहरुमागि 

पहँुचको लागग 

पुरै दर्दि र समय 

(दर्दिमा 24 घण्िा, 
हप्तामा 7 दर्दि) 

1800 188 189 
(क्वीन्सल्याण्ड परासाांस्कृनतक 

मानससक स्वास््य केन्र) 

(Queensland Transcultural 
Mental Health Centre) 

यदर्द तपाईलाई रोग निर्दाि र उपचार आर्श्यकताहरु निधावरण 

गिवको लागग साांस्कृनतकरुपमा उपयुक्त मािससक स्र्ास््य 

मूल्याांकिको आर्श्कयता छ र्ा सार्वजनिक मािससक 

स्र्ास््य हेरचाहमागिको पहँुचको लागग तपाईलाई सहायता 
चादहन्छ भिे।   

सोमर्ाररे्दखि शुक्रबार,  
बबहाि 8:30 बजे रे्दखि 

साँझ 4:30 बजेसम्म 

िुल्ला 

 
1300 079 020 (Multicultural 

Connect Line) 
 

यदर्द तपाईलाई COVID-19 को स्स्िनतसांग सामिा गिव गाह्रो 
भैरहेको छ भिे।  

कामकाजी दर्दिमा मात्र 

(सोमबार - शुक्रर्ार)।  

कोरोनाभाइरस (COVID-19): उपलब्ध सहयोगहरूका हटलाइन 
नम्बर 
क्वीन्सल्याण्डबासीहरूका लागि जानकारी 
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134 COVID (13 42 68) मा फोन 

गननुहोस।् 
  

(क्वीन्सल्याण्ड स्वास््य) 

(Queensland Health) 

COVID-19 सार्वजनिक स्र्ास््य निरे्दशिको बारेमा कुिै 
प्रश्िहरू छि ्भिे  

पुरै दर्दि र समय 

(दर्दिमा 24 घण्िा, 
हप्तामा 7 दर्दि) 

1800173349 
(सामनिानयक ररकभरी हटलाइन) 

यदर्द तपाईं क्र्ारेस्न्ििमा हुिुहुन्छ र िािा, औषगध र्ा अन्य 

आर्श्यक चीजहरू प्राप्त गिव मद्र्दत चादहएमा  
पुरै दर्दि र समय 

(दर्दिमा 24 घण्िा, 
हप्तामा 7 दर्दि) 

COVID-19 बारेको अिुर्ादर्दत जािकारी यहाँ पाउि सक्िुहुन्छः www.qld.gov.au/health/conditions/health-

alerts/coronavirus-covid-19/support-and-resources/translated-resources । तपाईले िप जािकारी पनि यहाँ 
पाउि सक्िुहुन्छः  www.health.qld.gov.au  
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