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क तपाईं पररवारको सिसय वा 
साथीलाई हेरचाह र सहायता 
प्रिान िनु्नहुन्छ? 
क्यिि गे्वे (Carer Gateway) तपाईंको लानग हो 

के तपाईं अपांगता भएका, चिककत्ा अवस्ा, मानच्क 
रोग, वा उमेरका कारणले कमजोर भएका व्यचतिका 
पररवारको ्दस्य वा ्ाथीहरूलाई हेरिाह र ्हा्यता 
प्रदान गन्नुहुन्छ?  

के तपाईंलाई ्ह्योग गनने ्ेवाहरू पाउँदा तपाईंलाई मद्दत 
ग्छनु ज्ले तपाईंले देखभाल गनने व्यचतिको लाकग ्ह्योग 
जारी राखन ्कन्हुन्छ? 

यदि तपाईंले यी मधये कु नै पगन प्रश्नको ‘हुन्छ’ जवाफ 
दिनुभयो भने, Carer Gateway ले तपाईंलाई मद्दत 
िन्न सक्छ। 

Carer Gateway के हो र यो कसको लागि हो? 
Carer Gateway ले परिवािको सदस्य वा साथीलाई हेिचाह ि सहा्यता 
प्रदान गनने व्यक्तिहरूलाई नन:शुलक सहा्यता सेवा ि जानकािी प्रदान गद्दछ। 
उनीहरूमा अपांगता, क्चनकतसा अवस्ा, मानक्सक िोग वा उमेिका कािणले 
कमजोिी भएको हुन सकछ। 

तपाईंले सिकािी भुतिानी प्रापत गनु्दहुनछ वा हुुँदैन ्यसले फिक पददैन, तपाईंले 
अझै पनन Carer Gateway माक्थ पहुुँच पाउन सकनुहुनछ। आखिि, हिेक 
हेिचाहको अवस्ा फिक हुनछ। 

के ही हेिचाहकता्दहरूले ददनको 24 सै घण्ा अकको व्यक्तिको हेिचाह गछ्दन् ि 
दैननक जीवनमा मद्दत गछ्दन्, जबनक अरूले दैननक चीजहरूमा मद्दतका लानग 
के ही घण्ा ती माननसहरूलाई सहा्यता गछ्दन्। 



 

  
   

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 
  

      
 

 

  

  

  

सेवाहरू कसरी प्रिान िररन्छ? 
अष्टेक्ल्याभिका नवभभन्न संस्ाहरूले स्ानी्य समुदा्यहरूमा 
हेिचाहकता्दहरूलाई Carer Gateway सेवाहरू प्रदान गछ्दन्। 

सेवाहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा, अनलाइन ि फोन माफ्द त प्रदान गरिनछ। 

म कसरी सेवाहरूमा पहुुँच िन्न सक्ुछ ? 
स्ानी्य सम्य अनुसाि सोमबाि-शुक्रबाि नबहान 8 बजेदेखि साझुँ 5 बजेसमम 
1800 422 737 मा फोन गिे ेि, तपाईंले आफनो क्त्रमा िहेका Carer 
Gateway सेवा प्रदा्यकसुँ ु ुँग किा गन्द सकनुहुनछ। उनीहरूले तपाईंसग 
तपाईंको अवस्ाको बािेमा कु िा गननेछन् ि तपाईंको आवश्यकताहरुको लानग 
नवक्शष्ट सेवाहरुमा पहुुँच गिाउन मद्दत गद्दछन्। 

तपाईंले Carer Gateway वेबसाइ्: carergateway.gov.au मा गएि 
अनलाइन सेवाहरू ि थप जानकािीमा पहुुँच गन्द सकनुहुनछ। 

कसता सेवाहरू उपलब्ध ्छन्? 

प्रशिक्षण (कोचचंि) 
तनाव व्यवस्ापन ि आफनो सवास््य सुधािका न्याुँ तरिकाहरू 
क्सकनुहोस्। 

• सव-गनिदेशित कोचचिं  – आफनै गनतमा अनलाइन कोस्दहरू 
सञचालन गनु्दहोस्। 

• व्यक्तिित कोचचं ेि – तपाईंको क्त्रमा कोचसंग आफनै लानग मात्र 
एकलै भे् गनु्दहोस्। 

परामि्न 
्यदद तपाईं तनावग्रसत, दुःिी वा रिसाएको महसुस गनु्दहुनछ भने, 
पिामश्ददाताले तपाईंको अवस्ाको बािेमा कु िा गन्द ि तपाईंलाई मद्दत 
गन्द सकनुहुनछ। 

• व्यक्तिित – एकलै वा समूहमा तपाईंको स्ानी्य क्ेत्रको 
पिामश्ददातासुँ ुग किा गनु्दहोस्। 

• फोन परामि्न – फोनमा पिामश्ददातासंग कु िा गनु्दहोस्। 

आपतकालीन राहत 
्यदद तपाईं नबिामी हुनुभ्यो वा अप्रत्याक्शत रूपमा घाइते हुनुभ्यो ि 
तपाईंले आफनो हेिचाह गनने व्यक्तिको हेिचाह जािी िाखन सकनुहुन्न 
भने, आकससमक िाहत सेवाहरूले तपाईंलाई ननको हुुँदासमम 
नतनीहरूको हेिचाह गन्द मद्दत गन्द सकछ। आपतकालीन िाहत 
िोजनको लानग जुनसुकै बेला 1800 422 737 मा फोन गनु्दहोस्। 

समान पररस्थिगत हुने अरू व्यक्तिहरुसुँि जोगिनुहोस् 
परिवािको सदस्य वा साथीको हेिचाह गनने तपाईंजसता व्यक्तिहरूसुँग 
भे््नुहोस्। एक-अका्दबा् क्सकन ि सहा्यता गन्द कथाहरू, ज्ान ि 
अनुभवहरू बाडुँ ्नुहोस्। 

•  व्यक्तिित रूपमा – तपाईंको स्ानी्य क्ेत्रका माननसहरूको 
समूहमा समावेश हुनुहोस् जसले परिवािको सदस्य वा साथीको पनन  
हेिचाह गदछ। ्द

• अनलाइन समुिाय – अनलाइन च्या् समूहहरूमा सामेल 
हुनुहोस् ि परिवािको सदस्य वा साथीको हेिचाह गनने अन्य 
व्यक्तिहरूसुँ ुग किा गनु्दहोस्। 

्               

carergateway.gov.au 
सहा्यता सेवाहरू हेिचाहकता्दको लानग जोडदै 

अनलाइन सीप कोस्नहरू 
अरुको साथसाथै आफनो हेिचाह गनने न्याुँ सीपहरू क्सकनुहोस्। तनाव 
ि कानुनी माममलाहरू सामना गन्द ि सवास््य ि सुिक्ामा सुधाि गनने न्याुँ 
तरिकाहरूको बािेमा पत्ा लगाउनुहोस्। प्रत्येक कोस्दले फिक 
नवष्यलाई समे््छ ि तपाईं नतनीहरूलाई आफनै गनतमा अनलाइन पूिा 
गन्द सकनुहुनछ। 

‘तपाईं आफू ले सोंचेको भन्ा बललयो हुनुहुन्छ। आफनो 
हेरविचार गनुनुहोस् र आफू मा विश्ास राखनुहोस्।’ 

पाम, उनको ्छोराको हेरिाहकतानु। 

$ अनुकू ल सहायता पयाके ज 
सहा्यता ि सेवाहरू तपाईंलाई तपाईंको हेिचाह गनने भूममकामा मद्दत 
गन्दको लानग त्याि पारिएका छन्। 

तपाईंले ननमन सेवाहरू नन: शुलक प्रापत गन्द सकनुहुनछ: 

• तपाईंको ननिनति क्शक्ामा मद्दत गनने सेवा वा उपकिणहरू 
– उदाहिणको लानग, क्शक्ण, शैभक्क आपूरतति वा प्रक्शक्ण 
पाठ्यक्रमहरू 

• नन्योजजत िाहत, तपाईंले नवश्ाम गदा्दसेवा प्रदा्यकले तपाईंको 
परिवािको सदस्य वा साथीको हेिचाह गन्द आउुँछ 

• िाना पकाउने ि सफाइका सेवाहरू 

• नकनमेलमा सह्योग 

•	 ्याता्यात, तपाईंलाई मेनडकल अपोइन्मेन्मा जान वा नकनमेल 
गननेजसता कामहरू गन्द मद्दत गन्द। 

मैले Carer Gateway लाई कसरी सम्पक्न िनदे? 

तपाईंको स्ानी्य ्ेवा प्रदा्यक्ँग तपाईंलाई उपलब्ध ्हा्यता 
र ्ेवाहरूको बारेमा क् रा गननु ्ोमबार-शक्रबार कबहान ् 8 
बजेदेखख ्ाँझ 5 बजे्मम 1800 422 737 मा Carer 
Gateway लाई फोन गन्नुहो््। आपतकालीन राहत ददनको 24 
घण्ा, हपताको ्ात ददन ्ोही नमबरमा उपलब्ध हुन्छ। 

्यदद तपाईंलाई अंग्ेजी बाहेक अन्य भाषामा जानकारी िाकहएमा 
131 450 मा अन्वाद र दोभाषे ्ेवालाई फोन गन्नुहो््। 

्यदद तपाईं ््न्न ्कन् हुन्न, वा ््न्ने वा बोलने कमजोरी ्छ भने, 
तपाईंले राक्रि्य ररले ्ेवालाई 133 677 मा फोन गननु ्कन्हुन्छ। 

अनलाइन ्ेवाहरू र थप जानकारी Carer Gateway 
वेब्ाइ्मा उपलब्ध ्छ: carergateway.gov.au 


