
 
 

 

ක ෝවිඩ් 19 පිළිබඳ වැදගත් ක ොරතුරු  
සිංශ ඳන්වල්, විංවිධළන වශ ප්රජළලන්වශළ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

කෙෙ මළර්ග ෝඳගේය තුලින්සිංශ භළළ ග ොරතුරු වශ වශළය බළ ගෙයි.ඉිංග්රීසගයන් ලෆඩි විවහ ර බළ ෆනීම 

වශළ BCNSW Covid-19 guide බලන්න. 

 වදුරටත් උප ාර අවශ්යයිදද  නිව් වවුත් ගව්ල්වහහි ගබෞේධ කවුන්සය අම න්න. 

E: office@buddhistcouncil.org, Ph: 9966 8893 

 

ලෆෙ ත්  -  රජගේ ගරගුළස  

ගඳොදු ආ මික ගවේලළලන්ට අලවර නෆ . 
ඳන්වල්, මශජනයළ වශළ විලෘ  ගනොකෂ යුතුයි. 

ගවේලළ/ චළරිත්ර වීවීවල විකළනය කෂ ශෆිය :අ යලය ුදේ යින්ට ඳමණක් ඳෆමිණිය ශෆිය, 
මශජන ළලට වශභළගි විය ගනොශෆිය. 

විලළශමිං   (5 ගෙගනකු ඳමණයි) වශ අලමිං  (10 ගෙගනකු ඳමණයි) වශළ අලවර ඇ . 
 

වමළජ දුරවහථභළලය: වම ුදේ ගයකු වශළ ලර්  මීටර් ශ රක්/ වම විටම මීටර් 1.5 ක් දුරින් සටිය යුතුයි. 

 

   

Harshani Udagama
Highlight

http://www.buddhistcouncil.org/covid19/
mailto:office@buddhistcouncil.org


 

 

 

සිංශගන් covid-19 පිළිබ ග ොරතුරු 

ගමම මළර්ග ෝඳගේය අලවළනගේ ලගුගව් ඇති ශයිඳර්ලින්ක්ගශෝ වම්පූර්ණ ගලබ් වබෆඳිය භළවි ළ ිරීම වශළ ඒ 
ම  ක්ලික් කරන්න. 

 නිව් වවුත් ගව්ල්වහ ගවෞඛ්යය ඳරිලර්ති  වම්ඳත්  
 ගඳොදුරළජය ම්ඩලීයය ගවෞඛ්ය ගෙඳළර් ගම්න්තුල ඳරිලර් නය කෂ වම්ඳත්  

 

 එවහඑවහ.බී. ගලතින් සිංශ භළළගලන් වම්ඳත්  

 ලයවහ   අය වශළ වූවිංවහකෘතික විවිධත්ලය වශළ මධයවහථළනය  

 එත්ගනොලින්ක් ඳරිලර්ති  වම්ඳත් 

 

ප්රජළල වශළ වශගයෝ ය 
 

ඔගබ් ප්රජළගව් ගිහි ුදේ යින්ට වශ විංඝයළලශන්ගවේළටවිගේගයන්ඒ අය හුගෙකළ ීව නම්, ලයවහ   ීව නම් ගශෝ 

ලයවහ  රැකලරණයක ඥළතීන් සටී නම් විගේගයන් ඔගබ් වශළය අලය විය ශෆිය. ඔබට ඳශ  වශන් ෙ ක 

ශෆිෙ?  

 මිනිසුන් ෙෆනුලත් කරන්න? වම්බන්ධ ළලගේ සටින්න? 

 වීවීව ප්රලළශ ගවේලළ?ඔගබ් ප්රජළල වශළ දුරකථන පඳකළරක අිංකයක්  බළ  න්න? 

 වළප්ුද යමට ගශෝ ආශළර පිසීමට ගනොශෆි අයට ආශළර ග න යන්න? 

 
 

ඳරිලර් නය වශ අර්ථ නිරඳණය ිරීගම් ගවේලළ(TIS) ඔබට ඉිංග්රීස භළළ ගවේලළලන් භළවි ළ ිරීමට පඳකළරී 
ගව්  

 
 

 

මළනසක ගවෞඛ්ය ගවේලළ වශළ,  

 වළමළනය වලෙය ලෘත්තිකයන්ගලතින් ගඳරටු ළමී මළනසක ගවෞඛ්ය ගවේලළලක් වඳයන අ ර ගලනත් 

ගවේලළලන් ගල  ගයොමු විය ශෆිය.  

 යිසහයින් ෙලගවේ ඳෆය 24 ුදරළම දුරකථන පඳගේනය බළ ගෙයි. 13 11 14 අෙ න්න.  

 මළනසක ගවෞඛ්ය ලෘත්තිකගයකු ගවොයළ  ෆනීම වශළ (1800 011 511, ඳෆය 24 ුදරළම) නිව් වවුත් 

ගව්ල්වහ මළනසක පඳකළරක ගවේලළල  

ගමම නීති රීති අනු මනය ිරීගමන් ඔබ වශ අන් අය ආරක්ළ 

ලන්න. 

 ඔගබ් අත් නිතිඳ ළ ගවෝෙන්න. (වබන්ගශෝ වනීඳළරක්ක) 

 ඔබ අවනීඳ නම් ග ෙර ඉන්න. 

 ඔගබ් දුරවහථභළලය ඳලත්ලළ  න්න: ගරෝ  

ක්ණ ගඳන්නුම් කරන්ගන් නම් වහලයිං 

හුෙකළල වමළජ (ෙයළනුකම්පි ) දුරවහථභළලය, 

ුදහුණු ලන්න 

 මුහුණට මුහුණ ශමුීවම් සීමළ කරන්න. 

https://www.ethnolink.com.au/covid-19-coronavirus-translated-resources/#sinhalese


 පිළි ත් ගබෞේ පඳගේලරයකු ගශෝ මගනෝචිිත්වකලරයකු ගවොයළ  ෆනීමට ඕවහගේලියළනු 

ගබෞේධ පඳගේකයින්ගේ වශ මගනෝචිිත්වක විං මයට(AABCAP)  පඳකළර කෂ ශෆිය 

  ෘශවහථ ගශෝ ඳවුල් හිිංවනය අලෙළනමට ක්ලන ුදේ යින් වශළ, 

 1800  ගරවහගඳක්ට් විසන්  පඳගේනය වශ ග ොරතුරු බළගෙයි. (1800 737 832). 

 

ඉශ  වශන් ගලබ් අලවි වශළ වූ වම්පූර්ණ ඈඳියන්  

BCNSW Covid-19 guide 
buddhistcouncil.org/covid19 

 නිව් වවුත් ගව්ල්වහ 
ගවෞඛ්යය ඳරිලර්ති  

වම්ඳත්  
 

health.nsw.gov.au/Infectious/diseases/Pages/covid-19-resources.aspx 

 ඕවහගේලියළනු මධයම 
රජගේ ගවෞඛ්ය 
ගෙඳළර් ගම්න්තුල 

ඳරිලර් නය කෂ වම්ඳත්  
 

 

health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-
alert/translated-coronavirus-covid-19-resource 

 එවහඑවහ.බී. ගලතින් සිංශ 
භළළගලන් වම්ඳත්  

 

sbs.com.au/language/sinhalese 

 ලයවහ   අය වශළ වූ 
විංවහකෘතික විවිධත්ලය 

වශළ මධයවහථළනය  
 

culturaldiversity.com.au/service-providers/multilingual-
resources/multilingual-health-and-aged-care-information 

 එත්ගනොලින්ක් ඳරිලර්ති  
වම්ඳත් 

 

ethnolink.com.au/covid-19-coronavirus-translated-resources/#sinhalese 

ඳරිලර් නය වශ අර්ථ නිරඳණය 
ිරීගම් ගවේලළ 

tisnational.gov.au/vi/Non-English-speakers 

නිව් වවුත් ගව්ල්වහ මළනසක ගවෞඛ්ය 
ගවේලළ වශළ 

health.nsw.gov.au/mentalhealth/Pages/Mental-Health-Line.aspx 

AABCAP aabcap.org/ 

1800 ග ෞරල කටයුතු 1800respect.org.au 
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