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অে�িলয়ায় অেনক ধরেনর �া��েসবা এবং এ সং�া� তথ� পাওয়া যায়। এই িনবে� কীভােব 
স�ঠক সমেয় স�ঠক েসবা�ট পাওয়া যােব তার ব�াখ�া েদওয়া হেয়েছ। 

• আপিন যিদ ��তর অসু� িকংবা আহত হন: ��পল �জেরােত (০০০) কল কের
এক�ট অ�া�ুেল� েডেক িনন িকংবা কাছাকািছ েকােনা হাসপাতােলর জ�রী িবভােগ
চেল যান।

• আপনার যিদ েছাটখােটা অসু�তা িকংবা আঘাত থােক পরামেশ �র জন� ১৮০০
০২২ ২২২ ন�ের েহলথিডের�েক কল ক�ন, িকংবা আপনার �জিপ, �ানীয়
েমিডক�াল েস�ার অথবা ফাম �ািস� এর কােছ যান।

• আপনার যিদ সবসময় িচিকৎসা েসবার দরকার হয়: আপনার �জিপ-র সােথ
েদখা ক�ন।

• আপনার যিদ ব���গত �া�� সং�া� পরামেশ �র দরকার হয়: আপনার �জিপ,
অথবা ফাম �ািস� এর কােছ যান অথবা ১৮০০ ০২২ ২২২ ন�ের েহলথিডের�েক কল
ক�ন।

• আপনার যিদ সাধারণ �া�� তেথ�র দরকার হয়: েহলথিডের� এর ��ািবত িল�
ব�বহার কের অনলাইেন সাচ� ক�ন।

অনলাইেন �া�� িবষয়ক তথ� 
আপিন যিদ �ধুই েকােনা �া�� সমস�া স�েক� তথ� চান, তাহেল অনলাইেন উ�মােনর 
তথ� েপেত পােরন। কীভােব স�ঠকভােব তথ� খুেঁজ িনেত হেব তা জানা ���পূণ � যােত কের 
আপিন িনভ�রেযাগ� তথ��ট খুেঁজ পান। 

আপিন যােত েকবল সুপিরিচত �িত�ােনর তথ� ব�বহার কেরন েসিদেক েখয়াল রাখেবন, 
েযমন দাতব� িকংবা সরকারী �িত�ান। আপিন যিদ েকােনা িকছ� র ব�াপাের িন��ত না হন 
তাহেল সবসময় �জিপ-র সােথ পরামশ � কের িনন। 

healthdirect এক�ট সরকারী �া�� সং�া� পরামশ � এবং তথ� �দানকারী পিরেষবা। এেত 
িনরাপদ এবং অে�িলয়ায় �াসি�ক �া��তথ� এবং আপিন িনভ�র করেত পােরন এমন 
অন�ান� উৎস�েলার িল� রেয়েছ। 

অনলােইন িনভ�েরযাগ� �া�� তথ� খঁুেজ িেনত আরও �টপস এর জন� অনলােইন �া�� 
তথ� সং�া� এই েইনফা�ািফক�ট েদখুন। 

েহলথিডের� এর েহ�লাইেনর সােথ েযাগােযাগ করা 

www.healthdirect.gov.au 
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আপনার যিদ আরও েকান �� থােক িকংবা আপনার ব���গত অব�া স�েক� িকছ�  জানেত 
চান, তাহেল ১৮০০ ০২২ ২২২ ন�ের েহলথিডের� েহ�লাইনেক কল করেত পােরন। আপিন 
স�ােহ ৭ িদন, িদেনর ২৪ ঘ�া কল করেত পােরন। 

েহলথিডের� েহ�লাইনেক যখন আপিন কল করেবন, তখন আপিন একজন ের�জ�াড� 
নােস �র সােথ কথা বলেবন িযিন আপনােক িকছ�  �� �জ�াসা করেবন এবং পরবত�েত 
আপনার কী করণীয় েস স�েক� পরামশ � েদেবন। 

েহ�লাইনেক কল ক�ন: 

• যিদ আপনার সমস�া�ট জ�রী না হেয় থােক িকংবা আপিন যিদ এ ব�াপাের িন��ত না
হন

• েকান �া�� েপশাজীবীর সােথ আপিন েদখা করেত চান েস স�েক� পরামেশ �র জন�
• কম �ঘ�ার পের �জিপ েহ�লাইেনর সােথ েযাগােযাগ করেত
• আপনার কাছাকািছ ডা�ারখানা�ট খুেঁজ িনেত

�জিপর ভূিমকা 
আপনার েকােনা �া�� সমস�া েদখা িদেল একজন েজনােরল ��াক�টশনার (�জিপ) হেলন 
�থম ব��� যার সােথ আপিন েদখা করেবন। তারা আপনার �া��েসবার সম�য় করেবন এবং 
দরকার হেল অন�ান� ডা�ার িকংবা �া�� েপশাজীবীেদর কােছ পাঠােবন। েকােনা েকােনা 
েদেশ একজন �জিপ পািরবািরক িচিকৎসক িহেসেব পিরিচত। 

আপনার �জিপ আপনােক, আপনার পিরবার এবং আপনার কিমউিন�টেক জােনন এবং 
আপনার সারাজীবন ধের আপনােক েদখা�না করেত পারেবন। 

একজন �জিপেক আপিন এমন িকছ�  �াক�টেস পােবন েয�েলা ফ�ািমিল ��াক�টস অথবা 
েমিডক�াল েস�ার নােম পিরিচত। িকছ�  িকছ�  �জিপ ��াক�টস এবং েমিডক�াল েস�ার একই 
জায়গায় েবশ িকছ�  পিরেষবা �দান কের থােক – েযমন �জিপ, এ�ের, ফাম �ািস� এবং 
েছাটখােটা �েতর িচিকৎসা। 

�জিপরা আপনােক আপনার �া�� স�েক� পরামশ � এবং যিদ আপিন েকােনা দুঘ �টনায় পেড় 
থােকন তাহেল েমিডক�াল সা�ট�িফেকট িকংবা িরেপাট� এর মেতা ৈবধ কাগজপ��েলা িদেত 
পারেবন। 

�জিপর ভূিমকা স�েক� আরও তথ� জানুন। 

আপনার এলাকার েকােনা �জিপেক খুেঁজ িনেত েহলথিডের� এর সািভ�স ফাই�ার েদখুন। 

ফাম �ািস� এর ভূিমকা 
ফাম �ািস�রা হেলন েযাগ�তা স�� িবেশষ� যারা ঔষধ এবং আপনার �া�� স�েক� তথ� ও 
পরামশ � �দান কেরন। েছাটখােটা অসু�তা িকংবা আঘাত স�েক� পরামেশ �র জন� আপনার 
ফাম �ািস� এর সােথ েদখা ক�ন। 
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আপনার ডা�ার যিদ আপনােক ঔষেধর জন� এক�ট ব�ব�াপ� (যা কখনও কখনও ��� 
িহেসেব পিরিচত) েদন তাহেল আপিন তা ফাম �ািস� এর কাছ েথেক িকনেত পােরন। 
ফাম �ািস�রা ব�ব�াপে�র দরকার হয় না এমন ঔষধও িব�� কেরন এবং পরামশ �, �া�� 
পরী�া এবং িকছ�  িকছ�  �টকা সহ েবশ িকছ�  পিরেষবা �দান কেরন। 

আপনার ফাম �ািস� এর কাছ েথেক কীভােব সবেচেয় েবশী সহেযািগতা পাওয়া যােব েস 
স�েক� আরও তথ� জানুন। 

আপনার এলাকায় একজন ফাম �ািস� খুেঁজ িনেত েহলথিডের� এর সািভ�স ফাই�ার েদখুন। 

আফটার-আওয়ার বা অিফস সমেয়র পেরর পিরেষবাসমূহ 
আফটার-আওয়ার পিরেষবা�েলা িচিকৎসা েসবা �দান কের যিদ আপনার �জিপ িকংবা 
ফাম �ািস� ব� হেয় যাওয়ার পর আপনার কারও সােথ েদখা করার দরকার পেড়। আপিন 
সাধারণত েয �জিপর কােছ যান তােক �জ�াসা ক�ন তারা আফটার-আওয়ার পিরেষবা 
�দান কেরন িকনা, এবং তারা ব� হেয় যাওয়ার পর যিদ আপিন অসু� হেয় পেড়ন তাহেল 
কী করেত হেব। 

েহলথিডের� এর আফটার আওয়ার �জিপ েহ�লাইন একজন �জিপেক আপনার সােথ 
েযাগােযােগর জন� ব�ব�া কের িদেত পারেবন। তারা আপনােক আপনার এলাকায় আফটার 
আওয়ার সািভ�স খুেঁজ েপেতও সাহায� করেত পারেবন। ১৮০০ ০২২ ২২২ ন�ের কল ক�ন। 

জ�রী িবভােগ যাওয়া 
অে�িলয়ার অেনক হাসপাতােলই জ�রী িবভাগ আেছ। এ�েলা ২৪ ঘ�া েখালা থােক এবং 
��তর অসু� িকংবা আহত েরাগীেদর যােদর �তু িচিকৎসা দরকার তােদরেক জ�রী 
িচিকৎসা �দান কের। 

আপিন যিদ ��তরভােব অসু� িকংবা আহত হন তাহেল েকােনা জ�রী িবভােগ চেল যান। 
েছাটখােটা অসু�তা িকংবা আঘােতর ে�ে� �জিপ-র সােথ েদখা করেলই ভােলা হয় অথবা 
েকান েমিডক�াল েস�ার িকংবা ফাম �ািস� এর কােছ চেল যান। 

জ�রী িবভােগ সবসময়ই ��তরভােব অসু� িকংবা আহত ব���েক যত �তু স�ব িচিকৎসা 
েদওয়া হয়। যিদ আপনার অব�া ততটা ��তর না হয়, তাহেল আপনােক অেপ�া করেত 
হেত পাের। 

অ�া�ুেল� ডাকা 
যিদ আপনার আঘাত ��তর এবং জ�রী হয়, তাহেল আপিন ��পল �জেরােত কল কের 
এক�ট অ�া�ুেল� েডেক িনেত পােরন। আপনার অথবা অন� কারও যিদ িনে�া� েকান 
সমস�া থােক তাহেল আপনােক এক�ট অ�া�ুেল� কল করেত হেব: 

• বুেক ব�থা িকংবা বুক টান টান হেয় পড়া
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• হঠাৎ কের আপনার মুখ, হাত িকংবা পা দুব �ল, অসাড় হেল িকংবা নাড়ােত না পারেল
• �াসক� হেল
• �ান হািরেয় েফলেল
• অিনয়ি�ত র�পাত হেল
• হঠাৎ কের শ�� হািরেয় েফলেল অথবা কারণ ছাড়া পেড় েগেল
• েকান কারণ ছাড়াই িখচঁ� িন (িফট) হেয় েগেল
• বড় ধরেনর েকােনা গাড়ী দুঘ �টনায় আহত হেল
• েবশ উঁচ�  েকােনা জায়গা েথেক পেড় েগেল
• ��তর হামলার িশকার হেল, েযমন ছ� িরকাঘাত িকংবা �িলিব� হেল
• মারা�কভােব পুেড় েগেল, িবেশষ কের েছাট বা�ােদর ে�ে�
• েযসব েছাট িশ�েদর িখচঁ� িন হে� িকংবা বার বার �র হে�

��পল �জেরােত (০০০) কল করা স�েক� আরও তথ� েজেন িনন। 

�া�� পিরেষবা ব�বহােরর জন� সাহায� এবং িরেসাস �  
কীভােব �া�� পিরেষবা খঁুেজ পাওয়া যােব 

�া�� পিরেষবা খুেঁজ েপেত আপিন েহলথিডের� এর সািভ�স ফাই�ার ব�বহার করেত 
পােরন। 

এছাড়াও আপনার এলাকায় �া�� পিরেষবা েকাথায় পাওয়া যােব েস স�েক� পরামেশ �র জন� 
আপনার �জিপ িকংবা ফাম �ািস�েক �জ�াসা করেত পােরন। 

যারা ইংের�জেত কথা বেলন না তােদর জন� সাহায� 

যিদ আপনার মাতৃভাষা ইংের�জ না হেয় থােক তাহেল ��া�েল�টং এ� ই�ারে��টং সািভ�স 
(TIS National) এর মাধ�েম একজন অনবুাদকেক খুেঁজ িনেত পােরন। ১৩১ ৪৫০ ন�ের কল 
কের আপিন খুব �তু একজন েদাভাষীর সােথ কথা বলেত পােরন। িদেন ২৪ ঘ�া এবং 
স�ােহ সাত িদনই এই পিরেষবা�ট িবনামূেল� পাওয়া যায়। 

জ�রী অব�ায় সব সময়ই ��পল �জেরােত (০০০) কল ক�ন। ��পল �জেরা অপােরটর 
�টআইএস ন�াশনালেক কল কের একজন েদাভাষীর সােথ আপনার েযাগােযাগ কিরেয় 
েদেবন। 

আপনার ডা�ার, ফাম �ািস� িকংবা হাসপাতালও আপনার জন� একজন অনুবাদেকর ব�ব�া 
কের িদেত পারেবন। 

https://www.triplezero.gov.au/Documents/Poster%20-%20Triple%20Zero%20-%20BENGALI.PDF
http://www.healthdirect.gov.au/australian-health-services
https://www.tisnational.gov.au/
https://www.tisnational.gov.au/
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