
කො�ොකො�ෝනාා වෛෛ�ස්් ෛස්ංගත ස්මකො� හාා එයින් ඔබ්බට 
ඔකොබ් මානාසි� කොස්ෞඛ්යය හාා යහාපැැෛැත්ම කොෛනුකොෛන් 
ෛනා උපැ�ා�

සමහර පුද්ගලයන්ගේ�, මානසික ගේසෞඛ්යය හා 
යහපැැවැැත්ම ගේකගේරහි ගේකොගේරෝනා වෛවැරස් 
(COVID-19) වැසංගතය නිසා ඇති වූ මානසික, 
සමාජයීය හා ආර්ථික අහිතකර ප්රතිඵල, 
සැළකිය යුතු ගේලස බලපැෑ හැකිය. නිරන්තර 
මාධ්යය වැාර්තා හා පැවැත්නා තත්ත්වැය ගැන 
පැරස්පැර විගේරෝධී ගේතොරතුරු නිසා ගේබොගේහෝ 
අයට සිත්තැවුලක් හා බලවැත් පීඩාාවැක් ඇති විය 
හැකිය. 

ආතතිය, සිත් තැවුල, ක්ෂතිය කොහාෝ පැහාළ උද්කොයෝගයක් 
පැැෛතීම (feeling low) ආදී  චිත්තකොේගයන් ගණනාාෛක් 
දැැනීම ස්්ෛභාාවි� කොේ. COVID-19 ෛස්ංගතය හාා එය පැැතිරීම 
නාැෛැත්වීමට ඇති සීමාකිරීම් ෛැනි තැවුල්�ාරී අෛස්්ථාාෛල 
දී කොමෛන් හාැඟීම් දැැනීම සුලබ කොේ. කොමෛන් හාැඟීම් දැැනීම 
මගින් ස්ෑම විට ම කො�ෝගී තත්ත්ෛයක් ඇති බෛ අදැහාස්් 
කොනාොකොේ.

කො�කොස්ේ කොෛතත් ස්ති ගණනාාෛක් පු�ා ඔබට ස්ාමානාය පැරිදි ෛැඩ 
�ටයුතු �� ගැනීමට කොනාොහාැකි නාම්, සිත්තැවුලට පැත්ෛ සිටිනාෛා 
නාම්, ක්ෂතිය ඇත්නාම් කොහාෝ කිසිම උද්කොයෝගයක් කොනාොදැැකොන් නාම්, 
යහාපැැෛැත්කොම් හාවුල්�රුකොෛෝ (Partners in Wellbeing) තුළින් 
උපැ�ා� ලබා ගත හාැකිය.

කොනාොමිකොල් ෛනා කොමම කොස්ේෛාෛ මගින්, ඔකොබ් යහාපැැෛැත්ම ෛැඩිදියුණු 
�� ගැනීමට, එදිකොනාදැා �ටයුතු පුරුදු පැරිදි �� ගැනීමට උපැක්රම ස්ාදැා 
ගැනීමට හාා අෛශ්යය අෛස්්ථාාෛල දී මානාසි�  ස්හාකොයෝගය ලබා ගැනීමට 
තනි තනිෛ සිදුෛනා උපැ�ා� ලබා කොදැයි. 

සිදු වී ඇති වැැරැද්ද කුමක්දැයි එක්වැ කටයුතු 
කර හඳුනාගැනීම
යහාැපැැෛැත්ම පිළිබඳ උපැකොද්ශ්ය�යකු ස්මග �ටයුතු කිරීම මගින්, 
ඔබට ආතතිය (stress) කොහාෝ ක්ෂතිය (anxiety) ඇති වීමට කොහාේතු 
කොස්ොයා බලමින්, ඔකොබ් සිතුවිලි, හාැඟීම් හාා අත්දැැකීම් පැැහාැදිලි �� 
ගැනීමට උදැේ ලබා ගත හාැකිය. කොම් �තාබහා ආ�ක්ෂිත ස්්ථාානාය� 
සිදුෛනු ඇති අත�, ඔබට පීඩාෛට පැත් වී සිටීම, අනාා�ක්ෂිතබෛ කොහාෝ 
ක්ෂතිය ගැනා විනිශ්ය්චය ��නු ලැබිමකින් කොතො�ෛ �තා �ළ හාැකිය.  

සියල්ල පැාලනයට ලක් කර ගැනීම 
උපැකොද්ශ්යනාය හාා ප්රාාකොයෝගි� උපැකොදැස්් මගින්, ඔකොබ් ආතතිය හාා 
ක්ෂිතිය �ළමනාා�ා�ණය කිරිමට අෛශ්යය උපැක්රම කොස්ොයා ගැනීමට හාා 
ඔකොබ් යහාපැැෛැත්ම හාා නාැෛත යථාා තත්ත්ෛයට පැැමිණීම ෛැඩි දියුණූ 
�� ගැනීමට ඔකොබ් යහාපැැෛැත්ම පිළිබඳ උපැකොද්ශ්ය� ෛ�යා, උපැ�ා� 
ස්පැයනු ඇත. 

ජීවිතය සමග ඉදිරියට යන්න
ආතතිය ස්හිත අෛස්්ථාාෛ�, ඔකොබ් ජීවිතකො�  ෛැදැගත් පුද්ගලයන්, 
උපැ�ා�� කොස්ේෛා හාා කොෛනාත් ස්ම්පැත් හාඳුනාා ගැනීමට අපි උපැ�ා� 
��න්කොනාමු. අෛශ්යය වුෛකොහාොත්, ඔකොබ් ප්රාකොද්ශ්යකො� ඇති කොස්සු උපැ�ා�� 
කොස්ේෛා ස්මග ස්ම්බන්ධ වීමට යහාපැැෛත්ම පිලිබඳ උපැකොද්ශ්ය�ෛ�යා 
උපැ�ා� ��නු ඇත. 

සම්බන්ධ්ය වී සිටින්න
ඔකොබ් ආතතිය, ක්ෂතිය �ළමනාා��ණය කිරීමට ස්හා ඔකොබ් 
යහාපැැෛැත්ම ෛැඩි දියුණු කිරීම ස්ඳහාා ඔබ විසින් හාඳුනාාගත් උපැක්රම 
භාාවිත කිරීමට හාා ඔබට අෛශ්යය මානාසි� ස්හාකොයෝගය, ප්රාාකොයෝගි� 
උපැ�ා� ලබා දීමට අපි නි�න්ත�කොයන් ඔබ ස්මග ස්ම්බන්ධ වී 
සිටින්කොනාමු.

COVID-19 ගැන වැැඩිදුර දැනගන්න 
COVID-19 ප්රාතිචා� ෛශ්යකොයන් ෛනා සීමාකිරීම් හාා උපැකොදැස්් කොෛනාස්් විය 
හාැකි අත�, ඔකොබ් යහාපැැෛැත්ම පිළිබඳ උපැකොද්ශ්ය�ෛ�යාට COVID-19 
ස්ම්බන්ධකොයන් හාා ඔකොබ් ප්රාජාාකොේ දැැනාට පැෛත්නාා සීමාකිරීම් ගැනා 
යාෛත් �ාලීනා හාා නිෛැ�දි කොතො�තුරු ලබා දිය හාැකිය.  

මානසික ගේසෞඛ්යය ගැටලු සහිත පුද්ගලයන්ට 
හා රැකවැරණ සපැයන්නන් ගේවැනුගේවැන් වැන 
අතිගේර්ක උපැකාර
මානාසි� කො�ෝගී තත්ත්ෛයන් ඇති පුද්ගලයන් හාා ඔවුන්කො� 
භාා��රුෛන්ට, කොම් �ාලය ෛඩාත් දුෂ්�� විය හාැකි අත�, අතිකොේ� 
සිත්තැවුල් නිස්ා ස්ාමානාය පැරිදි �ටයුතු ��කොගනා යාම, ස්ම්බන්ධෛ සිටීම 
කොහාෝ යහාපැැෛැත්ම �ළමනාා��ණය �� ගැනීම අපැහාසු විය හාැකිය.

අපි �ටයුතු ��නා භූමිකො� ස්ාම්ප්රාදැායි� භාා��රුෛන් පිළිගනිමින්, අතීත 
ෛේතමානා හාා අනාාගත ෛැඩිහිටියන්ට අපැකො� කොගෞ�ෛය පුදැ �� සිටින්කොනාමු. 

අපි සියලු ම පැසුබිම්ෛල, ලිංගෛල, ලිංගි� නාැඹුරුවීම් ඇති, 
ස්ංස්්�ෘතිෛල, සිරුරු හාා  හාැකියාෛන් ඇති පුද්ගලයන් ස්ම�මින් අගය 
��න්කොනාමු. 



සුදුසුකම්
කොමම කොස්ේෛාෛට සුදුසු�ම් ලැබීම ස්ඳහාා ඔබට අවුරුදු 16 ට ෛැඩි විය 
යුතු අත� පැහාත දැක්කොෛනා තත්ත්ෛයන් තිබිය යුතුය:

• ජීවිතකො� ආතතියන් ෛැඩි වී, ඔබ ස්ාමානායකොයන් ස්ාේථා�ෛ සිටීමට 
භාාවිත ��නා උපැක්රම තෛ දු�ටත් ඵලදැායී කොනාොවීම 

• ස්ති කිහිපැය�ට ෛඩා පැෛතිනා ක්ෂතිකො� හාා /කොහාෝ විෂාදැකො� 
(depression) ලක්ෂණ ඇති බෛ ෛැටහීම. එනාම්:

• උද්කොයෝගයක් කොනාොදැැනීම එනාම්, උනාන්දුෛක් නාැති වීම 
• දැැඩි පීඩාෛ�ට පැත් වී ඇති බෛ හාා අනාා�ක්ෂිත බෛක් දැැනීම
• ජාෛය අඩු වීම 
• බලාකොපැොකො�ොත්තු සුන් වූ බෛක් දැැනීම 
• බිය, චකිතය කොහාෝ සිත් තැවුලක් දැැනීම
• ස්මාජායීය අෛස්්ථාා මග හාැරීම 
• තමාට කොහාෝ අකොනාක් අයට හාානි කිරීම ට කොපැොළඹෛනා සිතුවිලි.

• දැැනාට ප්රාජාා මානාසි�, මානාසි� ස්මාජායීය උපැ�ා�� කොස්ේෛා භාාවිත 
කොනාොකිරීම. 

රැ�ෛ�ණ �රුෛන්ට සිය ආදැ�ණීයයන්ට රැ�ෛ�ණය ස්පැයනා 
අත�තු� තමා ස්ම්බන්ධකොයන් ම අභිකොයෝගෛලට මුහුණපැෑමට සිදු විය 
හාැකිය.

ගේසේවැාවැ ආරම්භ කිරීම ගේහෝ ඔබ දන්නා 
ගේකගේනකු ගේයොමු කිරීම 
ඔකොබ් යහාපැැෛැත්ම ෛැඩිදියුණු �� ගැනීම ස්රදැහාා කොෛනාස්්�ම් සිදු කිරීම 
ආ�ම්භා කිරීමට 1300 375 330 ඔස්්කොස්ේ  ඔකොබ් ප්රාකොද්ශ්යකො� යහාැපැැෛැත්කොම් 
හාවුල්�රුකොෛෝ (Partners in Wellbeing) �ණ්ඩායම අමතන්නා.

ඔබ හාඳුනානා කො�කොනාක් කොයොමු කිරීමට අෛශ්යය නාම්, ඔබ විසින් ඔවුන් ස්මග 
මුලින් කොම් ස්ම්බන්ධකොයන් �තා �� ඔවුන් කොෛනුකොෛන් කොයොමු කිරීමක් 
සිදු කිරීමට අදැාළ පුද්ගලයාකො� අනුමැතිය ලබාකොගනා තිබිය යුතුය. 

LGBTQIA+, බහුවිදැ ස්ංස්්�ෘති�, ඇකොබොරිජිනාල් කොහාෝ කොටෝ�ස්් දූපැත් 
ෛාසී, වීශ්රාාමි� හාමුදැා නිලධාරීන් හාා කොලස් හාඳුනාාගැකොනානා හාා නිෛාස් 
කොනාොමැති �මින් පීඩා විඳිනා පුද්ගලයන්කොගන් ලැකොබනා කොයොමු කිරීම් අපි 
දිරිගන්ෛන්කොනාමු.

යහපැැවැැත්ගේම් හවුල්කරුවැන් (Partners in 
Wellbeing) ගැන 
යහාැපැැෛැත්කොම් හාවුල්�රුෛන් (Partners in Wellbeing) ෛැඩස්ටනා 
වික්කොටෝරියානු �ජාකො� අ�මුදැල් යටකොත් EACH, Neami National 
හාා ඔස්්කො�ලියානු ප්රාජාා කොස්ේෛා ස්ංවිධානා (Australian Community 
Services Organisation (ACSO)) මගින් වික්කොටෝරියාෛ පු�ා 
ක්රියාත්ම� ��යි.

යහැපැැවැැත්ගේම් හවුල්කරුවැන් (Partners in Wellbeing)
යහාැපැැෛැත්කොම් හාවුල්�රුෛන් (Partners in Wellbeing) ෛැඩස්ටනා EACH, Neami National හාා  
ACSO මගින් වික්කොටෝරියාෛ පු�ා ක්රියාත්ම� ��යි.

දු��ථානා:   
1300 375 330

උතුරු, බටහිර, ඇතුල් දකුණ

Neami National
ඊකොම්ල්: 
partnersinwellbeing@neaminational.org.au

නිරිත, නැගේගනහිර  
EACH
ඊකොම්ල්:  
partnersinwellbeing@each.com.au

ග්රාාමීය වික්ගේටෝරියාවැ

ACSO
ඊකොම්ල්:   
partnersinwellbeing@acso.org.au
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වැැඩිදුර ගේතොරතුරු සඳහා: www.partnersinwellbeing.org.au


