
अष्ट् रेलियाको 
स्ास्थ्य हरेरचाहका 
बाररेमा जानकारी
नयाँ आगन्तुकका लागग गोजी गनर्दे शगिका

Nepali | नेपाली



• आकस्मिक सेवा अत्यन् गम्ीर स्ास्थ्य समस्ा वा 
गिमारीका लागग हो।

• गम्ीर स्ास्थ्य समस्ाअन्ग्गत श्ास फेन्ग गाह्ो, छातीमा 
पीडा, नरोगकने रक्तश्ाव वा हड्ी भाँगिने पर््गछन्।

• एम्तुलेन्सका लागग Triple Zero (000, तीन िून्य) मा 
फोन गनतु्गहोस् वा नगजकको अस्पताल जानतुहोस्।

आकस्मिक 
सरेवाहरु

स्ास्थ्यसम्बन्ी दरेखाउन 

(अप्ाईन्टमरेन्टमा)  जाँदा 

तपाईको पररचयपत्र तथा 

स्ास्थ्य हरेरचाह कार्डहरु 

िैजान याद गन््डहोस्।

याद गन््डहोस्
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• तपाईको सिै स्ास्थ्य हेरिाहहरुका लागग र्ोभाषे पाउने 

अगिकार तपाईलाई हुनछ।

• तपाईको स्ास्थ्य सेवा प्रर्ायकले तपाईलाई र्ोभाषेको व्यवस्ा 
गररगर्नतुपछ्ग ।

• यगर् तपाईलाई र्ोभाषे िागहएमा 131 450 मा फोन गनतु्गहोस्।

• र्ोभाषेहरुलाई गविेष प्रगिक्षण प्राप्त हुनछ र तपाईसँग भएका 
कतु रालाई उनीहरुले गोप्य राखछन्।

• डाक्टरकहाँ जाँर्ा पररवार सर्स्हरु तपाईसँगै जान सकछन् तर 

तपाईको स्ास्थ्यका गवषयमा कतु रा गन्ग तपाईले र्ोभाषेको प्रयोग 

गनतु्गपछ्ग ।  

दोभाषरे
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• पाररवाररक डाक्टरलाई अष्ट् ेगलयामा साधारण लचलकत्सक 

(general practitioner) वा GP भगननछ।

• तपाईको पूरा पररवारका लागग एक जना GP राखन राम्ो कतु रा हो।

• अष्ट् ेगलयामा िसोिासको पगहलो वष्गमा तपाईको पूरै पररवारका 
लागग पूण्ग स्ास्थ्य जाँि (शरणाथथी स्ास्थ्य जाँच, Refugee 

Health Assessment) गनतु्ग जरूरी हुनछ।

• सिै डाक्टरहरुले शरणाथथी स्ास्थ्य जाँच गनदे छैनन्, त्यसैले 

तपाईकै डाक्टरलाई त्यसो गन्गका लागग अनतुरोि गनतु्गहोस् वा जाँि 

गन्ग सके् डाक्टरलाई रोज्नुहोस्। 

• यगर् तपाईको पररिाररका (caseworker) वा शरणाथथी स्ास्थ्य 

नस्ड (Refugee Health Nurse) छ भने उहाँहरुले डाक्टर छान्न 

सहयोग गन्ग सक्तुहुनछ। 

पाररवाररक 
राक्टर
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• शरणाथथी स्ास्थ्य नस्ड ले तपाईको सिै स्ास्थ्य 

आवश्यकताहरुमा तपाईलाई सहयोग गन्ग सकछन्।

• शरणाथथी स्ास्थ्य नस्ड हरु सामतुर्ागयक स्ास्थ्य 

केन्द्रहरुमा काम गछ्ग न्।

• शरणाथथी स्ास्थ्य नस्ड सँग तपाईले आफनो भेट्ने 

समय गमलाउन सक्तुहुनछ।

• तपाईको नगजकको स्ागनय शरणाथथी स्ास्थ्य 
नस्ड पट्ा लगाउन आफनो पररिाररका वा  GP लाई 
सोध्नहोस्।

शरणाथथी 
स्ास्थ्य नस्ड 
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• प्रगतरक्षा भनेको खोप लगाएपगछ तपाईलाई िरीरमा हुने  

प्रकृया हो।

• खोप लगाउँर्ा तपाईलाई रोगिाट ििाउँछ।

• िालिागलका त्ा सिै वयस्कहरुका लागग खोप लगाउँनतु महत्वपूण्ग 
हुनछ।

• आफनो GP सँग तपाईले लगाउनतु पनदे खोपको िारेमा सोध्नहोस्।

• तपाईलाई पूण्गरुपमा खोप लगाउन केही अप्ाईन्टमेन्ट िागहनेछ।

• Centrelink (सरकारी भत्ा गर्ने प्रिासन) भतुक्तानी प्राप्त गन्गका 
लागग र गवद्ालय वा िाल हेरिाहमा पूण्ग पहँुि प्राप्त गन्गका लागग 

तपाईको िच्ालाई पूण्गरुपमा खोप लगाउनतु पर््गछ।

प्रलतरक्ा (खोप)
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• अष्ट् ेगलया आउने िरणा्थीहरुले आफनै रे्िमा वा अष्ट् ेगलया आउने 

क्रममा िेरै नराम्ा अनतुभव संगालेका छन् ।

• त्ुपै्र मागनसहरु र्तुःखी वा गिस्न्त महसतुस गछ्ग न्, गनद्ाको समस्ा 
हुनछ वा नराम्ा सपना रे्खछन् वा कमजोर मनका हुनछन्।

• यस के्षत्रमा काम गनदे पेिेवरहरु माफ्ग त सहयोग उपलबछ छ।

• यगर् तपाई आफनो मानगसक स्ास्थ्यका गवषयमा गिस्न्त हुनतुहुनछ 

भने तपाईले आफनो GP सँग उहाँले कसरी सहयोग गन्ग सक्तुहुनछ 

भनेर कतु रा गन्ग सक्तुहुनछ।

मानलसक 
स्ास्थ्य
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• मातृ तथा शीश् स्ास्थ्य (Maternal and child health) 

नस्गहरुले आमािाितु त्ा उनीहरुको िालिागलकाको स्ास्थ्य त्ा 
गवकासमा सहायता पतुर् याउँछन्।

• मातृ तथा शीश् स्ास्थ्य ६ वष्गसम्मका िालिागलकाका लागग हो।

• भेटघाटका लागग समय गमलाउन तपाईको स्ानीय पररषर््लाई फोन 

गनतु्गहोस्।

• अ्वा तपाईको पररिाररका GP वा शरणाथथी स्ास्थ्य नस्ड लाई 
सोध्नहोस्।

मातृ तथा  
शीश् स्ास्थ्य
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• िरणा्थीहरुका लागग र्न् जाँि सामतुर्ागयक र्न् सेवाहरुमा गनःितुल्क 

हुनछ। 

• जि तपाईले अप्ाईन्टमेन्ट अ्ा्गत भेट्ने समय गमलाउनतु हुनछ त्यगतखेर 

र्न् सेवालाई तपाई िरणा्थी हो भने्न कतु रा िताउन सम्झनतुहोस्।

• र्न् गिगकत्सकहरु व्यस्त रहने हुनाले तपाई अष्ट् ेगलया आइपतुगेपगछ 

जगतसक्ो गछटो अप्ाईन्टमेन्टको समय गमलाउनतु होस्।

• तपाईको GP, शरणाथथी स्ास्थ्य नस्ड वा पररिारकसँग र्न् जाँिको 
अप्ाईन्टमेन्ट अ्ा्गत भेट्ने समय गमलाउने िारेमा सोध्नहोस्।

दन्त 
हरेरचाह



सामतुर्ागयक स्ास्थ्य केन्द्रहरुले प्रायः गरी कम आय भएका मागनसहरुका 
लागग स्ास्थ्य हेरिाह सेवा प्रर्ान गछ्ग न्। ती सेवाहरुमा र्न् सेवा, डाक्टर, त्ा 
गफगजयो्ेरागपस्ट, आहारगवज्ञ (dietitians) त्ा खतुट्ाको गवकृगतका लागग गवज्ञ 

(podiatrists) समेत पन्ग सकछन्।

िरणा्थी स्ास्थ्य नस्ग भएका सामतुर्ागयक स्ास्थ्य केन्द्रहरुको एउटा सूिी तल 

गर्इएको छ। तपाईले िरणा्थी स्ास्थ्य नस्गलाई ती मधे् कतु नै पगन सेवालाई 

भेट्नका लागग अनतुरोि गन्ग सक्तुहुनछ।

cohealth Kensington
12 Gower St, Kensington • फोन (03) 9448 5520

cohealth Footscray
78 Paisley St, Footscray • फोन (03) 9448 5502

Dianella Community Health Centre
42-48 Coleraine St, Broadmeadows • फोन (03) 8301 8888

Your Community Health Centre
125 Blake St, East Reservoir • फोन (03) 8470 1111

Djerriwarrh Health Service - Melton
Cnr Yuille and High St, Melton • फोन (03) 8746 1100

IPC Health Brimbank
122 Harvester Rd, Sunshine • फोन (03) 9313 5000

साम्दालयक स्ास्थ्य

IPC Health Hoppers Crossing
117-129 Warringa Cr, Hoppers Crossing • फोन (03) 8734 1400



nwmphn.org.au

यो गोजी गनर्दे शगिकालाई Western Refugee Health 

Partnership द्ारा गवकगसत गररएको हो, जसमा गनम्न 

संगठनहरु संलग्न छन्ः

AMES
Asylum Seeker Resource Centre
Brimbank Local Council
Cabrini Asylum Seeker and Refugee Health Hub
cohealth
Department of Health and Human Services
Djerriwarrh Health Services
Healthwest Primary Care Partnership
Hume Whittlesea Primary Care Partnership
IPC Health
Life without Barriers
Mercy Health
Mid West Area Mental Health Service
New Hope Foundation
North Western Melbourne Primary Health Network
Red Cross
Victorian Refugee Health Network
Western Health
Wyndham Council


