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Nepali 

Coronavirus (COVID-19) Notice 

कोरोनाभाइरस (COVID-19) सूचना 

 

हामी यो फैलिन रोक्न के गरै्दछ ौं 

AMRC को पलहिो प्राथलमकता हाम्रो स्टाफको जोखिमिाई कम गननु हो र 

लतनीहरू माफुत आप्रवासी र शरणाथी समनर्दायहरू लभत्रका अलत कमजोर 

ग्राहक समूहहरू हुन्। हामी लवशेष गरी हाम्रा ग्राहकहरू - वृद्धहरू, अपागता 

भएकाहरू, उनीहरूिाई आवश्यक परु्दछ लवशेषज्ञ र गहन सेवाहरू र 

कमजोर मलहिा र उनीहरूका बच्चाहरूका बारे। 

 

लकनभने कोरोनाभाइरस एक व्यखि रे्दखि अको व्यखिमा फैलिएको छ, 

हामीिे हाम्रो ग्राहकहरू, अन्य सेवाहरू र समनर्दाय समथुनको साथ आमने 

सामने सम्पकु कम गननु आवश्यक छ। अबरे्दखि अको सूचना नभएसम्म हामी 

तपाईका बहुलवध सेवाहरू तपाईिाई फोनमाफुत हाम्रो बहुभालषक 

कमुचारीहरू प्रयोग गरेर प्रर्दान गनेछ ौं। हामीिाई िाग्छ लक यो हाम्रो 

ग्राहकहरू र हाम्रा कमुचारीहरूका िालग यस तरीकािे सनरलित छ। जरुरी र 

आपतकालिन मालमिाहरूको िालग हामीसँग अननहार आमनेसामने 

मूल्याकनका िालग स्टाफ उपिब्ध छ यलर्द त्यसो गनु सनरलित छ भने, र / वा 

तपाईौंिाई आपतकािीन सेवाहरूमा रेफर गरु्दछ। हाम्रो घर हेरचाह लवशेषज्ञ 

सेवाहरु जारी रहनेछ। 

 

हामीिे हाम्रो अौंगे्रजी वगुहरू सलहत हाम्रा सबै सामालजक र साौंसृ्कलतक 

कायुक्रमहरू सलहत ठूिा जमघटहरू रद्द गरेका छ ौं, तर यी कायुहरू 

सनरलित भएपलछ यी आयोजनहरू पननः सनरु गनेछ ौं। 
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नाराकोते र बोरु्रटाउन कायाुियहरू बनधवार 15 अलप्रि रे्दखि अस्थायी 

रूपमा बन्द हुनेछन् र बस्ती / सामनर्दालयक सेवाहरू बहुभाषी टेलिफोन 

सेवाद्वारा प्रर्दान गररनेछ। यलर्द ग्राहकहरूिाई तत्काि अननहार समथुन 

आवश्यक छ भने ग्राहकहरूिे नाराकोटेबाट माउन्ट गेखियर एमआरसी 

भ्रमण गनु सक्दछन्। 

 

एलर्िेर्, सालिसबरी, माउन्ट गेखियर र मरे लिज एमआरसीका साथै अन्य 

िेत्रीय लवशेषज्ञ सेवाहरू आमनेसामने जारी रहनेछन, जबलक अन्य सबै 

बसोबास / सामनर्दालयक सेवाहरू बहुभाषी टेलिफोन सेवाद्वारा रे्लिभर 

हुनेछन्। 

 

बहुभाषी टेलिफोन सेवा बनधवार 15 अलप्रि रे्दखि हप्ताको 5  लर्दन उपिब्ध 

हुनेछ, र हाम्रो घण्टा बालहर आपतकािीन हेल्पिाइन सामान्य रूपमा उपिब्ध 

छ। 

 

कृपया हामीिाई फोन गननुहोस् यलर्द तपाईौंिाई आमने-सामने सेवा चालहएको 

छ भने आपतकािीन लवत्तीय सल्लाह वा सहायता आवश्यक छ, र पररवार 

समथुनको िालग, बच्चाहरूको हेरचाह, वृद्ध आमाबाबन र / वा पररवार 

अशिता भएका पररवारका सर्दस्यहरू तालक हामी तपाईौंको 

आवश्यकताहरू सिोधन गनु तयारी सनलनलित गनु सक्दछ ौं र तपाईौंको 

आगमनमा सामालजक रू्दरी प्रलक्रयाहरू राख्ननहोस्। 

 

AMRC िे तपाईौं, तपाईौंको पररवार र समनर्दायहरू र हाम्रो सेवा 

साझेर्दारहरूसँग वतुमान पररखस्थलतमा तपाईौंको आवश्यकताहरू सिोधन 

गनु काम गनु जारी राखे्नछ। 

 

AMRC िे तपाईको सनरिा र स्वस्थ रहनको िालग र तपाईको पररवार र 

समनर्दायिे अद्यावलधक जानकारी, समसामलयक सेवाहरू र सरकारी 

लनरे्दशनमा सामालजक सनरिािे तपाईिाई सनरलित र स्वस्थ राख्नको िालग 

सहयोग पनर्याएको छ भनेर यथाशक्य गरररहनेछ। 
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यनजेलनया त्सोलिस ओएएम 

CEO 
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Nepali 

Telephone and emergency services contacts 
 

टेलिफोन र आपतकािीन सेवा सम्पकक हरू 

 

AMRC कार्ाकिर् समर् सोमबारदेखि शुक्रवार 9. 00लबहान - 4.30सम्म हुन् 

एलििेि एमआरसी: ( 08) 8217 9500 

सालिसबरी एमआरसी: ( 08) 8256 5700 

माउन्ट Gambier एमआरसी: ( 08) 8726 4800 

मरे लिज एमआरसी: ( 08) 8353 5600 

AMRC लनवासीहरू टेलिफोन सम्पकक हरू 

मध्य पूवी समुदार् पररषद ( 08) 8212 0451 (सोमबार - शुक्रवार) 

अलिकी समुदार् काउखिि ( 08) 8410 3905 (मंगिवार - लबलहवार) 

 

हाम्रो बहुभाषी टेलिफोन सेवा सोमवार देखि शुक्रवार, 9.00 लबहान देखि 4:30 

सम्म उपिब्ध छ 

दारी / हजारागी जमीिा (08) 8217 9529 दाउद ( 08) 8217 9519 

फारसी / फारसी अतूसा (08) 8217 9507 

भूटानी / नेपािी छिी ( 08) 8217 9531 लतिक ( 08) 8217 9515 

अरबी लहबा (08) 8217 9502 (लबलहवार र शुक्र) लफरास (08)8217 9513 

मन्डाररन बाओ (08) 8535 5600 (मंगि - शुक्र) लमशेि (08) 8256 5700 

लफलिलपनो लसखिर्ा ( 08) 8217 9505  

बमी / लिन साइमन ( 08) 8256 5700 भान बावी (08) 8217 9512 

लिन्का िेंग (08) 8217 9503 ((सोम र मंगि) 

स्वालहिी अकीम (08) 8217 9505 (सोम र शुक्र) 

तालमि कुगन ( 08) 8217 9524 

लभर्तनामी के्वन ( 08) 8217 9527 

अम्हाररक जेिेका ( 08) 8217 9536 
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लहन्दी नेहा ( 08) 8217 9535 (लबहान 2 - बेिुका २) 

रूसी / अमेलनर्ाई अन्ना (08) 8217 9539(सोम - लबलहवार) 

 

AMRC आपतकािीन सम्पकक हरू: 

 

खथिलत समाधान समिकन सेवाहरू (SRSS) 0409 241 378 

बूढा हेरिाह / घर हेरिाह                      0458 688 012 

मानवीर् बस्ती कार्कक्रम (HSP)               0458 688 009 

अक्षमता सेवाहरू (NDIS)                      0458 688 009 

बन्दोबस्त सगाई र संक्रमण समिकन (SETS)0427 933 582 

समुदार् समिकन कार्कक्रम (CSP)                 0427 939 461 

माउन्ट गेम्बररर्र एमआरसी                    0458 688 006 

अन्य आपतकािीन नम्बरहरू 

पुलिस आपतकािीन नम्बर - 000 

पुलिस सहार्ता (तत्काि तर गैर आपतकािीन) – 131 444 

SA एमु्बिेि - 000 

बोिी वा श्रवण क्षमता, रालरि र् ररिे सेवा कि – 33 677 

TIS - अनुवाद र अनुवाद सेवा – 131 450 

स्वास्थ्य कोरोनाभाइरस हटिाइन 1800 020 080 / वा सहार्ताका िालग 

मालिको कुनै पलन नम्बर। 

 

AMRC िे तपाईं, तपाईंको पररवार र समुदार् र हाम्रो सेवा साझेदारहरूसँग 

वतकमान पररखथिलतमा तपाईंको आवश्यकताहरू सम्बोधन गनक काम गनक जारी 

राखे्नछ। हामी सुरलक्षत र स्वथि छ  ंर तपाईंको पररवार र समुदार्िे 

अद्यावलधक जानकारी, समसामलर्क सेवाहरू र सरकारी लनदेलशकाहरू लभतै्र 

सामालजक सुरक्षािे तपाईिाई सुरलक्षत र स्वथि राख्न मद्दत गदकछ भनेर 

सुलनलित गनक हामी सक्दो प्रर्ास गनक जारी राखछ ।ं 

 

रु्जेलनर्ा त्सोलिस ओएएम 

CEO 
 


