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கிடைக்கக்கூடிய ஆதரவு  

கிடைக்கக்கூடிய ஆதரவு 

க ோவிட் -19 ப ோது சு ோதோர வழி ோடட்ும் குறி ்பு ள்  ற்றிய ஏகதனும் க ள்வி ்கு, 

குயின்ஸ்லோந்து சு ோதோரத்தத 134 க ோவிட் (13 42 68) எனும் பதோதலக சியில்  

அதழ ் வும். என்ன பெய்ய கவண்டும் என்று அவர ்ள் உங் ளு ்குெ ்பெோல்வோர ்ள்.  

உங் ளு ்கு ஒரு பமோழிப யரத்்துதர ் ோளர ்கததவ ் ட்டோல், நீங் ள் 

அதழ ்கும்க ோது ஒருவதர ் க ளுங் ள். இது இலவெம். 

மனம்சார்ந்த ஆரராக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வு ஆதரவு இடைப்பு 

COVID-19 சூழ்நிதலதய ெமோளி ் து உங் ளு ்கு  டினமோ  இருந்தோல், 1300 079 020 என்ற 

எண்ணில்  ன்மு   லோெெ்ோர இதண ்த  அதழ ் வும். உங் ளு ்கு பமோழி ஆதரவு 

கததவ ் ட்டோல் ஒரு பமோழிப யரத்்துதர ் ோளதர ் க ளுங் ள்.  

ததாடலரபசி எை் அடழப்பிற்கான காரைம் 
 

ரசடவ 

கிடைக்கக்கூடிய  

ரநரங்கள் 

உங்களுக்கு தமாழி ஆதரவு ரதடவப்பைை்ால் ஒரு தமாழிதபயர்த்துடரப்பாளடரக் 

ரகளுங்கள்.  இது இலவசம்.  

000 எந்த அவெர உதவி ்கும்  எல்லோ நோட் ளும் 

கநரங் ளும் (தினமும் 24 

மணி கநரம், வோரத்தில் 7 

நோட் ளும்) 

 (1300 64 22 55) 

1300 MH அடழப்பு 
எந்தபவோரு ப ோது மனநல 

கெதவ தளயும் அணு  

எல்லோ நோட் ளும் 

கநரங் ளும் (தினமும் 24 

மணி கநரம், வோரத்தில் 7 

நோட் ளும்) 

1800 188 189 

எல்லா நாை்களும் 

ரநரங்களும் 

(தினமும் 24 மைி 

ரநரம், வாரத்தில் 7 

நாை்களும்) 

கநோயறிதல் மற்றும் சிகிெத்ெத் 

கததவ தளத் தீரம்ோனி ்  

உங் ளு ்கு  லோெோர ரீதியோ  ் 

ப ோருத்தமோன மனநல மதி ்பீடு 

கததவ ் ட்டோல், அல்லது ப ோது 

திங் ட்கிழதம முதல் 

பவள்ளி ்கிழதம வதர 

 ோதல 8:30 முதல் மோதல 

4:30 வதர திறந்திரு ்கும் 

ப ோகரோனோ தவரஸ் (க ோவிட் -19): 
கிதட ்  ்கூடிய ஆதரவிற் ோன கநரடித் 
பதோதலக சி இதண ்பு ள் –  
குயின்ஸ்லோந்து ் ோரர ்ளு ் ோன த வல் 
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மனநல ்  ரோமரி ்த  அணு  

உங் ளு ்கு ஆதரவு கததவ.  

1300 079 020 (பன்முக 

கலாசார 

இடைப்புத் 

ததாடலரபசி) 

க ோவிட் -19 நிதலதமதயெ ்

ெமோளி ்  உங் ளு ்கு ் 

 டினமோ  இருந்தோல்.  

 

வோர நோட் ளில் மடட்ும் 

(திங் ட்கிழதம - 

பவள்ளி ்கிழதம).  

134 COVID (13 42 68) 

(குயின்ஸ்லாந்து 

சுகாதாரம்) 

க ோவிட் -19 ப ோது சு ோதோர 

வழி ோடட்ும் குறி ்பு  ற்றிய 

எந்தபவோரு க ள்வி ்கும்  

எல்லோ நோட் ளும் 

கநரங் ளும் (தினமும் 24 

மணி கநரம், வோரத்தில் 7 

நோட் ளும்) 

1800173349 

(சமூக மீை்பு ரநரடித் 

ததாடலரபசி) 

நீங் ள் பதோற்றுத் ததட ் ோ ்பில் 

இருந்து அத்துடன், உணவு, மருந்து 

அல்லது பிற அத்தியோவசிய ் 

ப ோருட் தள ் ப ற உதவி 

கததவ ் ட்டோல்.  

எல்லோ நோட் ளும் 

கநரங் ளும் (தினமும் 24 

மணி கநரம், வோரத்தில் 7 

நோட் ளும்) 

பமோழிப யர ்்  ் ட்ட COVID-19 த வல் தள பின்வரும் 

வதலத்தளத்தில்  ோணலோம்  www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-

19/support-and-resources/translated-resources.  கமலும் விவரங் தள  www.health.qld.gov.au. எனும் 

வதலத்தளத்திலும்  ோணலோம்.  
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