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িকভােব �া��িবিধ আপনােক সাহায� করেত
পােরন
English version: www.healthdirect.gov.au/how-healthdirect-can-help-you
healthdirect ২৪ ঘ�া, স�ােহ ৭ িদন িবনামূেল� িনভ�রেযাগ� �া��তথ� ও পরামশ �দান
�
কের।

এ�ট এক�ট জ�রী অব�া – আমার করণীয় কী?
আপনার যিদ মেন হয় আপনার এক�ট অ�া�ুেল� দরকার িকংবা আপনার �ত
অথবা অসু�তা ��তর িকংবা �াণঘাতী, তাহেল েদির না কের অ�া�ুেল� এর জন�
��পল �জেরােত (000) কল ক�ন।

আমার �া�� পরামশ দরকার
�
– আিম কােক কল করব?
আপিন ১৮০০ ০২২ ২২২ ন�ের িবনামূেল�* আমােদরেক কল ক�ন। আপিন কী করেবন
েস ব�াপাের িন��ত না হেল – েযমন আপিন �জিপর কােছ যােবন িকনা, িকংবা বািড়েতই
পিরি�িতর েমাকােবলা করেবন িকনা, অথবা জ�রী িবভােগ চেল যােবন িকনা েস ব�াপাের
পরামেশর� জন� িদেন ২৪ ঘ�া, স�ােহ ৭ িদনই আমােদর িনবি�ত নাসেদর
�
পােবন।

ডা�ােরর সাজ�াির ব� – এরপরও িক আিম সহায়তা পাব?
হ�াঁ, পােবন। আপনার এলাকার েকাথায় েগেল সাহায� পােবন েস ব�াপাের তেথ�র জন� ১৮০০
০২২ ২২২ ন�ের িবনামূেল�* আমােদরেক কল ক�ন। যিদ আপনার কাছাকািছ েকােনা
�জিপ েখালা না থােক, তাহেল আমােদর িনবি�ত নােসরা
� হয়েতা েহলথিডের� েথেক েকােনা
�জিপেক বলেবন আপনােক কল করেত িযিন েফােনই আপনােক পরামশ িদেত
�
পারেবন।

েহলথিডের� এর েসবা পাওয়ার জন� আমার সাহায� দরকার
•

•

যিদ আপনার েকােনা �বণ িকংবা কথা বলা সং�া� সমস�া থােক, তাহেল ১৮০০
৫৫৫ ৬৭৭ ন�ের ন�াশনাল িরেল সািভ�সেক কল ক�ন এবং েহলথিডের�েক িদেত
বলুন।
আপনার মাতৃভাষা যিদ ইংের�জ না হয় এবং েসে�ে� আপনার একজন েদাভাষীর
দরকার হয় তাহেল ১৩১ ৪৫০ ন�ের TIS ন�াশনালেক েফান ক�ন এবং
েহলথিডের�েক িদেত বলুন।

আিম িক অনলাইেন �া�� পরামশ েপেত
�
পাির?
হ�াঁ, েহলথ িডের� এর অনলাইন িসমটম েচকার ব�বহার ক�ন। কত�েলা সহজ �ে�র
মাধ�েম এ�ট আপনােক আপনার উপসগ�েলা
�
বুঝেত এবং কী করেত হেব েস ব�াপাের

পরামশ েদেব
�
– েযমন আপিন �জিপর কােছ যােবন িকনা, িকংবা বািড়েতই পিরি�িতর
েমাকােবলা করেবন িকনা, অথবা জ�রী িবভােগ চেল যােবন িকনা

আমার িনকট� �া��েসবা েক� েকাথায়?
েহলথিডের� এর সািভ�স ফাই�ার আপনােক �ুত ও সহেজ অে�িলয়ার �া�� পিরেষবা
এবং �া��েসবা �দানকারীেদর সবেচেয় সমি�ত িডের�ির�ট েদখার সুেযাগ েদেব। সােচ�র
ফলাফল�েলা �ানিনভ�র, যার ফেল আপিন আপনার সবেচেয় কােছর ডা�ার, ফােমিস,
�
িফ�জও ইত�ািদ খুেঁ জ পােবন।

অনলাইেন আিম েকাথায় িনভ�রেযাগ� �া�� তথ� পাব?
েহলথিডের� এর ওেয়বসাইেট আপিন িবস্তৃত পিরসেরর �া�� সমস�া স�েক�
িনভ�রেযাগ� অনলাইন তথ� পােবন, েযমন আপনার �াে��র অব�া, উপসগ, � িচিকৎসা,
�া��েসবা এবং আরও অেনক িকছ�। আমরা অে�িলয়ার েনতৃ�ানীয় �া�� সং�া�েলার সােথ
িঘন�ভােব কাজ িকর এবং আমােদর সকল েতথ�র এক�ট ব�াপক ি�িনক�াল
পয া� েলাচনা েহয় থােক।

েহলথিডের� এর িক েকােনা েমাবাইল অ�াপ আেছ?
িন�য়ই আেছ! আপিন Google Play িকংবা iTunes েথেক েহলথিডের�
অ�াপ�ট ডাউনেলাড করেত পােরন।
এই অ�াপ�ট িনভ�রেযাগ� �া��তেথ�র এক�ট সুিবধাজনক ভা�ার এবং এর মাধ�েম এক�ট
েবাতাম �টেপই আপিন আপনার উপসগ�েলা
�
েচক করেত এবং �া�� পিরেষবা খুেঁ জ েপেত
পােরন।

