
 
 

 

ක ෝවිඩ් 19 පිළිබඳ වැදගත් ක ොරතුරු  
සිංහල පන්සල්, සිංවිධාන සහ ප්රජාවන්සඳහා 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

කෙෙ මාර්ගෝප්ේශය තුලින්සිංහල භාෂා ් ාරතුරු සහ සහාය ලබා ්ෙයි.ඉිංග්රීස්යන් වැඩි විස් ර ලබාගැනීම 

සඳහා BCNSW Covid-19 guide බලන්න. 

 වදුරටත් උප ොර අවශ්යයිද? නිව් සවුත් ්ව්ල්ස්ි ්බෞේධ කවුන්සලය අම න්න. 

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

 

 

 

 

 

්මම නීති රීති අනුගමනය කිරී්මන් ඔබ සහ අන් අය ආරක්ෂා 

වන්න. 

• ඔ්ේ අත් නිතිප ා ්සෝෙන්න. (සබන්්හෝ සනීපාරක්ෂක) 

• ඔබ අසනීප නම් ්ගෙර ඉන්න. 

• ඔ්ේ දුරස්ථභාවය පවත්වා ගන්න: ්රෝග 

ලක්ෂණ ්පන්නුම් කරන්්න් නම් ස්වයිං 

හුෙකලාව සමාජ (ෙයානුකම්ි ) දුරස්ථභාවය, 

පුහුණු වන්න 

• මුහුණට මුහුණ හමුවීම් සීමා කරන්න. 

   

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


සිංහ්ලන්covid-19 ිළිබඳ ් ාරතුරු 

්මම මාර්ගෝප්ේශය අවසාන්ේ වගු්ව් ඇති හයිපරලින්ක්්හෝ සම්ූරණ ්වේ සබැඳිය භාවි ා කිරීම සඳහා ඒ 
ම  ක්ලික් කරන්න. 

• නිව් සවුත් ්ව්ල්ස් ්සෞඛ්යය පරිවරති සම්පත්  
• ්පාදුරාජය මණ්ඩලීය ්සෞඛ්ය ්ෙපාර ්ම්න්තුව පරිවර නය කළ සම්පත්  

 

• එස්එස්.බී. ්වතින් සිංහල භාෂා්වන් සම්පත්  

• වයසග්  අය සඳහා වූසිංස්කෘතික විවිධත්වය සඳහා මධයස්ථානය  

• එත්්නාලින්ක් පරිවරති  සම්පත් 

 

ප්රජාව සඳහා සහ්යෝගය 
 

ඔ්ේ ප්රජා්ව් ගිි පුේගලයින්ට සහ සිංඝයාවහන්්ස්ලාටවි්ශ්ෂ්යන්ඒ අය හු්ෙකලා වී නම්, වයස්ග  වී නම් ්හෝ 

වයස්ග රැකවරණයක ඥාතීන් සටී නම් වි්ශ්ෂ්යන් ඔ්ේ සහාය අවශය විය හැකිය. ඔබට පහ  සඳහන් ෙෑ කල 

හැකිෙ?  

• මිනිසුන් ෙැනුවත් කරන්න? සම්බන්ධ ාව්ේ සටින්න? 

• සජීවී ප්රවාහ ්ස්වා?ඔ්ේ ප්රජාව සඳහා දුරකථන උපකාරක අිංකයක්  බා ගන්න? 

• සාප්පපු යෑමට ්හෝ ආහාර ිසීමට ්නාහැකි අයට ආහාර ්ගන යන්න? 

 
 

පරිවර නය සහ අරථ නිරූපණය කිරී්ම් ්ස්වා(TIS) ඔබට ඉිංග්රීස භාෂා ්ස්වාවන් භාවි ා කිරීමට උපකාරී 
්ව්  

 
 

 

මානසක ්සෞඛ්ය ්ස්වා සඳහා,  

• සාමානය වවෙය වෘත්තිකයන්්වතින් ්පරටුගාමී මානසක ්සෞඛ්ය ්ස්වාවක් සපයන අ ර ්වනත් 

්ස්වාවන් ්ව  ්යාමු විය හැකිය.  

• ලයිෆ්ලයින් ෙව්ස් පැය 24 පුරාම දුරකථන උප්ේශනය ලබා ්ෙයි. 13 11 14 අෙ න්න.  

• මානසක ්සෞඛ්ය වෘත්තික්යකු ්සායා ගැනීම සඳහා (1800 011 511, පැය 24 පුරාම) නිව් සවුත් 

්ව්ල්ස් මානසක උපකාරක ්ස්වාව  

• ිළිගත් ්බෞේ උප්ේශවරයකු ්හෝ ම්නෝචිකිත්සකවරයකු ්සායා ගැනීමට ඕස්්ේලියානු 

්බෞේධ උප්ේශකයින්්ේ සහ ම්නෝචිකිත්සක සිංගමයට(AABCAP)  උපකාර කළ හැකිය 

• ගෘහසථ් ්හෝ පවුල් ිිංසනය අවොනමට ලක්වන පුේගලයින් සඳහා, 

• 1800 ්රස්්පක්් විසන්  උප්ේශනය සහ ් ාරතුරු ලබා්ෙයි. (1800 737 832). 

 

ඉහ  සඳහන් ්වේ අඩවි සඳහා වූ සම්ූරණ ඈඳියන්  

BCNSW Covid-19 guide 
buddhistcouncil.org/covid19 

• නිව් සවුත් ්ව්ල්ස් 
්සෞඛ්යය පරිවරති  

සම්පත්  

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

• ඕස්්ේලියානු මධයම 
රජ්ේ ්සෞඛ්ය 
්ෙපාර ්ම්න්තුව 

පරිවර නය කළ සම්පත්  

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

https://www.ethnolink.com.au/covid-19-coronavirus-translated-resources/#sinhalese
http://www.buddhistcouncil.org/covid19/
http://www.buddhistcouncil.org/covid19
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/diseases/Pages/covid-19-resources.aspx
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/translated-coronavirus-covid-19-resource
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/translated-coronavirus-covid-19-resource


• එස්එස්.බී. ්වතින් සිංහල 
භාෂා්වන් සම්පත්  

sbs.com.au/language/sinhalese 

• වයසග්  අය සඳහා වූ 
සිංස්කෘතික විවිධත්වය 

සඳහා මධයස්ථානය  

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

• එත්්නාලින්ක් පරිවරති  
සම්පත් 

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

පරිවර නය සහ අරථ නිරූපණය 
කිරී්ම් ්ස්වා 

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

නිව් සවුත් ්ව්ල්ස් මානසක ්සෞඛ්ය 
්ස්වා සඳහා 

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

AABCAP aabcap.org/ 

1800 ්ගෞරව කටයුතු 1800respect.org.au 

 

https://www.sbs.com.au/language/sinhalese
http://www.culturaldiversity.com.au/service-providers/multilingual-resources/multilingual-health-and-aged-care-information
http://www.culturaldiversity.com.au/service-providers/multilingual-resources/multilingual-health-and-aged-care-information
https://www.ethnolink.com.au/covid-19-coronavirus-translated-resources/#sinhalese
https://www.ethnolink.com.au/covid-19-coronavirus-translated-resources/#sinhalese
https://www.tisnational.gov.au/vi/Non-English-speakers
https://www.health.nsw.gov.au/mentalhealth/Pages/Mental-Health-Line.aspx
https://www.aabcap.org/
https://www.aabcap.org/
https://www.1800respect.org.au/

