सेवा अध्यावधी: आरा(ARA)मा कुन कुन सेवाहरु ननरन्तर रहे का छन ्

COVID-19 को महामारीमा हाम्रा सेबाग्राहीलाई सहयोग तथा संरक्षण गर्न
अस्त्रेललयाली शरणाथी संगठर् (ARA) प्रततबद्ध छ।

हामीले दिर्े जततसक्िो सेवाहरु टे ललफोर् र लिडियोमा कुराकार्ी

मार्नत

तर्रन्तरता दिर्ेछौ:

• आकस्स्त्मक राहत जस्त्तै बबजुलीी् ग्यासको बबल ततर्े
• COVID-19 बारे जार्कारी

• तर्ाईंको स्त्वस्त्थबारे सहयोग र जार्कारी
• छाराबतृ त- स्त्कूल या तालमका लागग शल्
ु क र र्ोषाक
• र्ररबार तथा सम्बन्ध बारे सल्लाह(काउस्न्सललङ)

• हाईस्त्कूलका बबधाथीका लागग गह
ृ कायन(होमबकन)मा सहयोग
• यव
ु ाहरुका लागग ब्यस्क्तगत कल्याणमा सहयोग

• टे ललफोर्, सच
ू र्ा र लसफाररस माफनत ब्यस्क्तगत कल्याणका लागग
सहयोग गर्े काम(केसवकन सहयोग)

• जागगर र्ाउर्े उर्ायबारे योजर्ा

• र्ैसा सदह तररकाले खचन गर्े बारे जार्कारर र ककस्त्तामा ततर्े बारे
सल्लाह

• र्ार्ीहरु हुकानउर्े, र्ाररवार र संस्त्कृततबारे सहयोग
• मूलधार(सबै अस्त्रे ललयर्हरुले ललर्े) सेवा र्ाउर्े उर्ायका लागग
लसफाररस गर्े

• लिसाका लागग तर्वेिर् तयार गर्े र र्ेस गरर सकेको तर्वेिर्बारे

गह
ृ मालमला वविाग( डिर्ाटनमेन्ट अफ होम अफेयसन) संग कुराकार्ी
गर्े जस्त्ता अध्यागमर् सम्बस्न्ध सहयोग

• युवा तथा र्ररवारका लागग अन्य बसोबास सम्बस्न्ध सहयोग

सहयोग र सल्लाहका लागग कृर्या हाम्रा केस म्यार्ेजरहरुलाई सम्र्कन
गर्ुन होला

अन्िरिेल कायानलय - 8354 2951
सल्सवरी कायानलय - 8281 2052

दहण्ि-अरव बोल्र्े - 0418 331 424

मोक्सेर् (अरव बोल्र्े) - 0427 073 489
हाजारागग/िारी/फारसी बोल्र्े - 0447 773 552

बमेली गचर् बोल्र्े - 0447 400 801 (सोमबार र मंगलवार मार 9am-5pm)
िूटार्ी-र्ेर्ाली बोल्र्े- 0447 400 808
िेर्ेजुवालेर्ी र स्त्र्ेतर्स बोल्र्े

- 0447 058 422

आकस्स्त्मक अवस्त्था बाहेक हाम्रा कायानलयहरुमा स्त्थलगत िेट( आमर्े सामर्े) प्रततबस्न्धत छ्।

तर्ाईं र आराका कमनचाररहरुका स्त्वस्त्थ दहतका लागग अतत गस्म्िर बबषय
बाहे क हाम्रा अन्िरिेल र सलस्त्वरी कायानलयमा कृर्या र्आइ दिर्ु होला।
कुन कुन सेवाहरु स्थगित िररएका छन ्?

हाम्रा सेबाहरु प्रिार् गर्न सम्िव हुर्े ठाउँ मा बैकस्ल्र्क उर्ायहरु खोज्र्े
क्रममा तय सेवाहरु स्त्थगगत गररका छर् ी्::
• होमवकन क्लव, आरा आटन र यव
ु ाहरुको जमघट कायनक्रम
• युवा अम्बासिर(ित
ू ) केम्र्
• वाइट कािन ताललम

• सांस्त्कृततक सहयोग समह
ू (लसररयाली मदहला समह
ू , बमेली मदहला

समूह, अफ्गार्ी मदहला समूह, व्याकगामर् समूह)

• सच
ू र्ा प्रबबगध(आई टी)

• लर्र ड्राईिर बकसर्(गाढी लसक्र्ेका लागग)
• खेल माफनत र्ार्ीहरु हुकानउर्े समूह

• सांसकृततक सचेतर्ा ताललम र स्त्वयंसेवकका लागग र्ररचयात्मक
कायनक्रम

यदि अनत जरुरी कामका लागि आराको कायाालयमा आउनु पयो भने:

• अर्ोिन्टमेन्ट अगािी तर्ाईंलाई रुघा- खोककको लक्षण र िकनरै गर्ुन
िएको यारा बारे सोगधर्ेछ,

• आराको तर्ाईंका केस वकनर या आरा सम्र्कन ब्यस्क्तले 1.5 लमटर
र्र रहर्ु र्र्े तर्यम अर्ुरुर् तर्ाईंबाट िेढ लमटर र्र रहे र कुरा गर्ुन
हुर्ेछ।,

• तर्ाईंलाई अर्ोइन्टमेन्ट अतघ र र्तछ सेतर्टाइजर( र्ार्ी रदहत हात
धुर्े बबधी) प्रयोग गर्न लगाईर्े छ।

केस वकार र मेनेजरले यी आकस्स्मक अपोइन्टमेन्टहरुमा आउनु अनि
तपाईमलाई यी प्रश्नहरु सोध्न फोन िनुा हुनेछ।

• यदि तर्ाईलाई रुघा-खोकीका लक्षण(खोकी, ज्वरो, सास फेर्न गाह्रो
हुर्े, शरीर िख्न
ु े, थककत हुर्े)िएमा यी लक्षण िे खा र्रे को १४ दिर्
सम्म आराको कायानलय र्आई दिर्ु होला।

• यदि तर्ाई जुर् सुकै िे शबाट अस्त्रे ललया फकनर्ु िएको छ िर्े १४
दिर् सम्म आरा र्आई दिर्ु होला।

• जुर् सुकै िे शबाट फकेका ब्यस्क्तसंग बस्त्र्ु िएको छ िर्े ती

ब्यस्क्तसंग समर्कन िएको १४ दिर् सम्म कृर्या आरा र्आइ दिर्ु
होला

• यदि COVID-19 िएको ब्यस्क्त तर्ाईंको सम्र्कनमा आएको हुर्

सक्र्े संिावर्ा िए समर्कन िएको १४ दिर् सम्म कृर्या आरा
र्आइ दिर्ु होला

यदि तर्ाईसंग केदह स्जज्ञाशा िए वा संिाववत संक्रमण बारे जार्कारी

गराउर्ु र्रे मा कृर्या 83542951(अन्िरिेल) या 82812052(सल्सवरी)
मा कल गर्ुन होला।

तर्ाईमले COVID-19 बारे अर्ुवादित जार्कारी केस्न्िय सरकारको यो
वेिसाइटमा र्तर् र्ाउर् सक्र्ु हुर्ेछ::
Australian Federal Government translated resources

आरालाई कोलिि १९ फैललर्बाट रोकथाम गर्न सहयोग गर्ुन िएकोमा
धन्यवाि।.

िेव स्स्त्रङगर

प्रमूख कायनकारी अगधकृत

