
අපගේ ප්රජාවට 
උපකා්ර ක්රන සමපත්
ගෙෙ කාලය ගේසි ප්රජාව හට ගප්ර ගනාදුටූවිරූ කාලයකි. දැනටෙත් අ්රගල ක්රන, දැන් මීටත් වඩා 
වැඩි අභිගයා�ගයන් හට මුහුණ ගදන, එගෙන්ෙ අෙත්ර උපකා්ර අවශය ග�ාගහා� අය සිටී. තවත් ග�ාගහා� 
ගදගනකු, හදිසිගේ නව අභිගයා�ගයන් හට මුහුණදී ඇති අත්ර උපකා්ර සඳහා යා යුතු ස්ාන ගනාදනී.

ඔ�ගේ තත්වය කුෙේ වුවද, ගෙෙ දුෂක්ර අවස්ාගේ ඔ�ට උපකා්ර කිරීෙ සඳහා සමපත් ඇත.
ඔ�ට අවශය කුෙන ගේ ඇතිද යන්න ගසායා ගැනීෙ සඳහා කරුණාක්ර ගසවා සපයන්නන් අෙතන්න.

ගකාග්රා�නා වයි්රස ග්රා�ගය සම�න්්ධ ගැටළු සහ ගතා්රතුරු සඳහා කරුණාක්ර Department of Health and Human Services 
coronavirus දු්රක්න අංක 1800 675 398 ඔසගස ගකාග්රා�නා වයි්රස ගහාටලයින් අෙතන්න.

ආපදාවන් සඳහා කරුණාක්ර දු්රක්න අංක 000 අෙතන්න.
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ඔ�ට උපකා්ර ගහා� ගතා්රතුරු අවශයවුවද, එෙ ගතා්රතුරු ගෙහි නැතිනම, කරුණාක්ර දු්රක්න අංක 9705 5200 ඔසගස අපගේ 
නග්ර සභාව අෙතන්න, පාරිගභා�ගික ගසවා නිල්ධාරීන් ඔ� සෙඟ අදල කරුණ සාකච්ා ක්ර වඩාත් උචිත උපකා්රක ගසවාව 
හා ඔ�ව සම�න්්ධ ක්ර ගදනු ඇත. 
ඔ�ගේ ේයාපා්රයට ගකා�විඩ්-19 ෙගින් ඇතිවූ �ලපෑෙ කළෙණාක්රණය සඳහා උපකා්ර සඳහා ප්රගේශවීෙට, කරුණාක්ර 
දු්රක්න අංක 9705 5200 ඔසගස ගේසි ේයාපා්ර ගහල්පලයින් අෙතන්න.
වැඩිදු්ර විසත්ර ල�ාගැනීෙ සඳහා කරුණාක්ර අපගේ ගවබ් අඩවිය ගවත යන්න www.casey.vic.gov.au/community-resources-
during-coronavirus-pandemic. 

 ඔ�ට භාෂණ පරිවරතකගයකු අවශයනම, කරුණාක්ර ප්ර්ෙගයන් TIS 131 450 අෙතා, ඉන්පසුව දු්රක්න අංක  
9705 5200 අෙතන ගෙන් ඉල්ලා සිටින්න.

නිවාස සහ නිවාස නැති අය හට උපකා්ර ගසවා
WAYSS Housing Support:  (03) 9791 6111

ස්රණාගතයන් සහ ස්රණාගත පතන්නන්
Red Cross Dandenong  (03) 8327 7370
Southern Migrant and Refugee Centre:  (03) 9767 1900 

ොනසික සේ්ඛය සහ අරබුද උපකා්ර
Lifeline:  13 11 14
Kids Helpline:  1800 551 800
Suicide Call Back Service:  1300 659 467
Beyond Blue:  1300 224 636
Alfred Carers Emergency Respite:  1800 052 222 
Perinatal Anxiety and Depression Australia (PANDA): 1300 726 306

පවුල් හිංසන උපකා්ර
1800 Respect:  1800 737 732
Safe Steps:  1800 015 188
Intouch Multicultural Centre Against Family Violence Service:  1800 755 988 
Djirra: Aboriginal and Torres Strait Island Service:  1800 105 303 
With Respect: LGBTIQ+ Service: 1800 542 847

ඔ�ගේ පළාගත් ප්රජා ගතා්රතුරු සහ උපකා්ර ගසවා
Casey North Information and Support Service:  (03) 9705 6699 
Cranbourne Information and Support Service: (03) 5996 3333 
The Andrew’s Centre: (03) 9700 4944


