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ھا؟ إلیكیف أحصل على المواد الغذائیة واألشیاء األخرى التي أحتاج   
بسلة من المواد الغذائیة وھذه األغذیة ستكون مجانیة. بإنتظام سیتم تزویدك  

سیتم توصیلھا إلى باب دارك. ألنھ لن تحتاج إلى مغادرة منزلك إلحضار المواد الغذائیة ــ   
خاصة أو ترید طلب سلع محدَّدة لك أو أن تستلم رزمات غذائیة من الناس خارج المبنى حیث  إذا كانت لدیك إحتیاجات غذائیة أو شخصیة

لك.  تُقیم، یُمكن الترتیب لھذا األمر خدمةً   
  متوافرتان ینالخدمتَ . إن كلتا 131 450 . إذا كنت بحاجة إلى مترجم إتصل أوالً بالرقم 1800 961 054للمزید من المعلومات إتصل بالرقم 

أیام في األسبوع).   ۷ساعة في الیوم،  ۲٤على مدار الساعة (  

للعنایة الطبیة؟  ماذا یحدث إذا كنت بحاجة  
وأن توضح أنك بحاجة للمساعدة الطبیة. وإذا كنت بحاجة إلى مترجم   1800  961 054الرجاء اإلتصال بالرقم  ،إذا كنت تشعر بالتوُعك

. 131 450یجب علیك أن تتصل أوالً بالرقم   
عندما تتصل برقم الھاتف المذكور سیتم تحویل إتصالك إلى طبیب أو ممرضة ویمكنھم تزویدك بالنصیحة أو الترتیب لموعد وجًھا لوجھ إذا  

 كنت بحاجة لتحدید موعد طبي.
) واطلب اإلسعاف ”أمبولنس“. 000، إتصل بالرقم ثالثة أصفار (اطبی�  انت تواجھ طارئً إذا ك  

 كیف أحصل على األدویة والكحول وخدمات العقاقیر األخرى؟
د محلي لھذه الخدمات فیمكنك اإلتصال بھ بشكل مباشر.  تتوافر خدمات الكحول والعقاقیر األخرى للسكان وإذا كان لدیك مزّوِ

وأخبرھم بما تحتاج إلیھ. 1800 961 054ل بالرقم وإالَّ فإتص  
. 1800 961 054إذا كنت بحاجة للحصول على المزید من األدویة، یمكن الترتیب لذلك عبر اإلتصال بالرقم   

ما ھو متوافر من دعم  وفة طبیًا إتصل بصاستعمالك أنت أو أحد أفراد أسرتك للكحول و/أو العقاقیر، بما فیھا العقاقیر المو  حیالإذا كنت قلقًا 
. 1800 961 054وخدمات ضمن الموقع عبر الرقم   

 أنا بحاجة إلى مساعدة إضافیة نظًرا إلعاقتي
. إن كلتا 131 450 . إذا كنت بحاجة إلى مترجم إتصل أوالً بالرقم 8001  961 054الخدمات الداعمة. الرجاء اإلتصال بالرقم  لك تتوافر

أیام في األسبوع). ۷ساعة في الیوم،  ۲٤على مدار الساعة ( تانمتوافر الخدمتَْین  

 أحتاج للمساعدة في مبلغ اإلیجار
أسبوعین لألشخاص الذین یسكنون في مبناكم.رحت وأدرجت حكومة والیة فكتوریا تقدیم المساعدة بتسدید اإلیجار لمدة لقد طَ   

 مما یعني أنھ لن یترتَّب علیك تسدید اإلیجار لمدة أسبوعین ولن یترتَّب علیك أن تفعل شیئًا ألن ھذا األمر سیتم ترتیبھ تلقائیًا. 

 أحتاج للمساعدة في مجال النقود 
ى حیث تقیمون.تقوم حكومة والیة فكتوریا بتقدیم المساعدة المالیة للناس في المبن  

دوالر.  ۱٥۰۰عمل فإنك ستحصل على ُدفعة قیمتھا یإذا كان أحد أفراد أسرتكم   
دوالر.  ۷٥۰أما األسر األخرى فستحصل على ُدفعة قدرھا   
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 ماذا یحدث إذا إحتجت إلى الدعم بخصوص أطفالي؟ 
. إن  131 450 . إذا كنت بحاجة إلى مترجم إتصل أوالً بالرقم1800  961  054إن الدعم متوافر. بالنسبة إلحتیاجات أطفالكم إتصلوا بالرقم 

أیام في األسبوع).  ۷ساعة في الیوم،   ۲٤على مدار الساعة ( متوافرتان ْینالخدمتَ كلتا   
 كما یمكنك التحدُّث إلى أحد ما عبر اإلنترنت أو عبر الھاتف عبر خط مساعدة األطفال: Kidshelpline.com.au أو إتصل  

. 1800 551 800 بالرقم  

 إنني قلق بشأن سالمتي 
المساعدة. لن  إذا كان أحد أفراد أسرتك قد قام بعمل ما یجعلك أنت أو أطفالك تشعرون بعدم األمان أو بالخوف، یمكنك أن تحصل على  

تُرغم على البقاء في المنزل، فالدعم متوافر بلغتك مھما كانت ظروفك وأحوالك. ولن یترتَّب علیك اإلدالء باسمك أو بتفاصیلك الشخصیة  
 للحصول على المساعدة. 

عائلي.لن یتم تغریمك حیال إنتھاكك شروط وقوانین اإلغالق المفروضة إذا إحتجت إلى مغادرة المنزل بسبب العنف ال  
أو إبالغ أحد موظفي الصحة أو خدمات الدعم    1800 961 054اإلتصال المخصص لإلسكان على الرقم مركز   التواُصل ھاتفیًا مع یمكنك

 أو ضابط شرطة. وسیساعدك ھؤالء.
صة من مؤسسة خطوات آمنة ( أو    1800 015 881على مدار الساعة عبر الرقم ) safe stepsكما یمكنك الحصول على المساعدة المتخّصِ

www.safesteps.org.au من خالل اإلنترنت 

).000بالبولیس على الرقم ثالثة أصفار ( في الحاالت الطارئة إتصل  

 كیف أعتني بالحیوان األلیف الذي أقتنیھ؟ 
. إن  131 450 . إذا كنت بحاجة إلى مترجم إتصل أوالً بالرقم1800  961 054إذا كنت بحاجة للمساعدة بشأن حیوانك األلیف إتصل بالرقم 

أیام في األسبوع).  ۷ساعة في الیوم،   ۲٤على مدار الساعة ( متوافرتان ْینالخدمتَ كلتا   

 ھل یمكنني ممارسة التمارین الریاضیة؟  
نعم، لكن یجب أن یقتصر ذلك فقط على التمارین البدنیة ضمن منزلك. إن الریاضة جیدة للجسم والعقل، حاول أن تشمل التمارین الریاضیة 

بلُطف، ورفع الظھر من موقع الجلوس على األرض والتمطیط. كما یمكنك أن  جسم عن األرضفي روتینك الیومي مثل القیام بدفع ورفع ال
 تشغل نفسك من خالل ألعاب األلواح واإلستماع للموسیقى وتركیب وتجمیع األلغاز والرسوم أو القراءة. 

 ماذا یمكنني أن أفعل إذا كانت القیود تؤدي بي لعدم الشعور بالسعادة والسرور؟
ر لك صعبٌ ر ونعلم أن األمر نحن نُقدِّ   COVID( coronavirusــ19(في المساعدة على إبطاء إنتشار فیروس  الدور الذي تلعبھ ونقّدِ

 والمساعدة على إنقاذ األرواح. 
البقاء على تواُصل مع األصدقاء عبر اإلنترنت أو ھاتفیًا وتحدَّث أیًضا إلى األصدقاء والعائلة عن مشاعرك وأحاسیسك. علىإحرص   

. إذا كنت 1800  961 054الدعم ضمن المباني یمكنھم مساعدتك. للمزید من المعلومات إتصل بالرقم  موظفوھناك باحثون إجتماعیون و
أیام في األسبوع).  ۷ساعة في الیوم،  ۲٤على مدار الساعة ( متوافرتانالخدمتَْین . إن كلتا 131 450 الرقمبحاجة إلى مترجم إتصل أوالً ب  

.لدیھما خدمات داعمة عبر اإلنترنت وعلى الھاتف Lifelineو Beyond Blue مؤسَّستَيْ  نإ  
  Beyond Blue تقدم خدمة الدعم لدى مؤسسة .beyondblue.org.au اإلستشارة العملیة والموارد من خالل Beyond Blue تقدم مؤسسة

. 1300 22 4636 ) على الرقمwebchatقصیر األمد واإلحالة عبر الھاتف والدردشة عبر الشبكة (الالنصائح واإلرشاد   
التعلیمات والموارد واإلرشادات إضافة إلى الدعم حیال األزمات واإلنتحار. Lifelineتقدم مؤسسة   

أیام في األسبوع)  ۷ ساعة في الیوم/ ۲٤( 13 11 14إتصل بالرقم     •  
في األسبوع)  لیالٍ  ۷مساء ــ منتصف اللیل،   ٦( 0477 13  11 14بالرقم   SMSإتصل عبر النصوص القصیرة     •  

 •    الدردشة عن بُعد عبر: chatـww.lifeline.org.au/crisisw ( ۲٤ ساعة في الیوم،  ۷ لیالي  في األسبوع) 
.Lifelineأو  Beyond Blueوإسأل إما عن  131 450لطلب مساعدة مترجم، إتصل بالرقم   

 خدمات الدعم الُمجتمعیة 
التالیة متوافرة إذا إحتجت إلى مساعدة أخرى: الخدمات   

ــ النصیحة حول العنایة بالطفل وصحتھ.  Maternal Child Health Line( :29 22 13( خط صحة األمومة والطفل    •  
ــ خدمة ھاتفیة ألولیاء األمور ومقدمي العنایة لألطفال.  Parent Line ( :89 22  13( اآلباءخط     •  

https://kidshelpline.com.au/
http://www.safesteps.org.au/
https://www.beyondblue.org.au/
http://www.lifeline.org.au/crisis-chat
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 •    خدمات األسرة services ،1300 650  172 :(Family Services)ــfamily/providers.dhhs.vic.gov.au ــ األمان والدعم لألطفال  
للخطر وللیافعین وعائالتھم. الُمعرضین       

 •    خدمة العنایة بالُمِسن خاصتي myagedcare.gov.au ،1800 200 422 :(My Aged Care) ــ الوصول إلى خدمات العنایة بالُمِسن
   ــ  National Disabilty Insurance Scheme( :110 800 1800 ،www.ndis.gov.au( الوطني للتأمین ضد اإلعاقةالمشروع     •

إذا كانت لدیك إعاقة        
). 000( ثالثة أصفارإتصل بالرقم في الحاالت الطارئة     •  
 

 أین یمكنني إیجاد المزید من المعلومات؟ 
 TIS National . وإذا كنت بحاجة لمترجم شفھي، إتصل أوالً بخدمة1800  961 054للمزید من المعلومات أو الدعم الرجاء اإلتصال بالرقم 

. 131 450 على الرقم  

 لإلطالع على مزیٍد من المعلومات حول فیروس كورونا وكیفیة البقاء آمنًا ُزر الموقع 
DHHS.vic – Coronavirus (COVID-19) 

<www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus> 
131  450  على الرقم TIS Nationalي، إتصل بخدمة ھ إذا إحتجت لخدمات مترجم شف  

 

الُمبیَّن أدناه أو ُزر الموقع  QR للحصول على معلومات بلغات أخرى، امسح رمز  
DHHS.vic –Translated resources - coronavirus (COVID-19) 

<https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-disease-covid-19> 

 

 إذا كانت لدیك أیة أسئلة  
ساعة في الیوم) ۲٤( 1800 675 398 یروس كورونا الساخنخط ف  

) للطوارئ فقط000الرجاء ترك الرقم ثالثة أصفار (  
Please keep  

 National خدمة التتبُّع الوطنیة (  مستعمالً   1300  651 160 للحصول على ھذه الوثیقة وفق نمط آخر إتصل بالرقم 
Relay Service ( أرسل رسالة إلكترونیة إلى   إذا دعت الضرورة أو 13 36  77  على الرقم  

email Emergency Management Communications <em.comms@dhhs.vic.gov.au>. 
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