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There have been many changes to Wyndham City Council 
services and facilities to help keep you and our community safe. 
For the latest information about these changes and support: 
visit our website at www.wyndham.vic.gov.au/covid19, call us 
seven days a week on 9742 0777 or email us at  
COVID-19enquiries@wyndham.vic.gov.au. If you need an 
interpreter, call TIS National on 131 450.
For Coronavirus (COVID-19) Health Advice in your language 
visit: www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-
disease-covid-19
For more information and news on Coronavirus (Covid-19) in 
your language visit: www.sbs.com.au/language/coronavirus

Đã có nhiều thay đổi đối với các dịch vụ và cơ sở của Hội Đồng Thành 
Phố Wyndham để đảm bảo cho sự an toàn của bạn và cộng đồng của 
chúng ta. 

Để biết thông tin mới nhất về những thay đổi và hỗ trợ này: truy cập 
trang web của chúng tôi tại www.wyndham.vic.gov.au/covid19, gọi cho 
chúng tôi bảy ngày một tuần theo số 9742 0777 hoặc gửi email đến địa 
chỉ COVID-19enquiries@wyndham.vic.gov.au. Nếu bạn cần thông dịch 
viên, hãy gọi đến TIS National theo số 131 450.

Để được Tư Vấn Y Tế về Vi-rút Corona (COVID-19) bằng ngôn ngữ 
của bạn, hãy truy cập: www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-
coronavirus-disease-covid-19

Để biết thêm thông tin và tin tức về Vi-rút Corona (Covid-19) bằng ngôn  
ngữ của bạn, hãy truy cập: www.sbs.com.au/language/coronavirus

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ Wyndham City Council ਦੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ-ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਾਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 
www.wyndham.vic.gov.au/covid19 ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ 9742 
0777 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ COVID-19enquiries@wyndham.vic.gov.au 
ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ TIS National ਨੂੰ 131 450 ਤੇ ਫੋਨ 
ਕਰੋ।  
ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਲਾਹ ਲਈ 
ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ: www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-
coronavirus-disease-covid-19
ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ 
ਲਈ ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ: www.sbs.com.au/language/coronavirus
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आपको और हमारे समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए Wyndham City 
Council की सेवाओं और सुविधा-केन्द्रों में कई परिवर्तन किए गए हैं।
इन परिवर्तनों और समर्थन से सम्बन्धित नवीनतम जानकारी के लिए: हमारी 
वेबसाइट www.wyndham.vic.gov.au/covid19 देखें, हमें सप्ताह में किसी भी 
दिन 9742 0777 पर फोन करें, या हमें COVID-19enquiries@wyndham.
vic.gov.au पर ई-मेल करें। यदि आपको दुभाषिए की ज़रुरत है, तो TIS 
National को 131 450 पर फोन करें।  
अपनी भाषा में कोरोनावायरस (COVID-19) से सम्बन्धित स्वास्थ्य सलाह 
के लिए यह वेबसाइट देखें: www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-
coronavirus-disease-covid-19
अपनी भाषा में कोरोनावायरस (COVID-19) के बारे में और अधिक जानकारी 
तथा समाचारों के लिए यह वेबसाइट देखें: www.sbs.com.au/language/
coronavirus

Wyndham市议会的服务和设施发生了很多变化，以便帮助
保障您和我们社区的安全。

欲了解这些变化和支持服务的更多信息：请访问我们
的网站：www.wyndham.vic.gov.au/covid19，或致电给我
们：02 9742 0777 （每周七天），或发电子邮件至：COVID-
19enquiries@wyndham.vic.gov.au。如果您需要翻译，请致电
TIS National翻译服务：131 450。

欲获取您语言的冠状病毒（COVID-19）健康建议，请访问： 
www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-disease-
covid-19
欲了解您语言的冠状病毒（COVID-19）信息和新闻，请访
问：www.sbs.com.au/language/coronavirus

Sono stati apportati cambiamenti ai servizi e alle strutture del 
Comune di Wyndham per proteggere te e la nostra comunità.
Per le ultime informazioni su questi cambiamenti e sostegno: 
visita il nostro sito a www.wyndham.vic.gov.au/covid19, 
chiamaci sette giorni la settimana al 9742 0777 o per email a 
COVID-19enquiries@wyndham.vic.gov.au. Se hai bisogno di un 
interprete, chiama TIS National al numero 131 450.
Per consigli sanitari sul Coronavirus (COVID-19) nella tua lingua 
visita: www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-
disease-covid-19
Per ulteriori informazioni e notizie sul Coronavirus (COVID-19) 
nella tua lingua visita: www.sbs.com.au/language/coronavirus

قام مجلس مدينة ويندهام بإضفاء العديد من التغييرات على خدماته ومرافقه دعما للحفاظ على 
سالمتك أنت وغيرك من المواطنين.

للحصول على أحدث المعلومات حول هذه التغييرات والدعم:
  اطلعوا على موقعنا على www.wyndham.vic.gov.au/covid19، أو اتصلوا بنا     

 سبعة أيام في األسبوع على الرقم 0777 9742 أو بالبريد اإللكتروني على  
COVID-19enquiries@wyndham.vic.gov.au.  إذا كنتم بحاجة إلى مترجم فوري، 

الرجاء االتصال بخدمة الترجمة الخطية والفورية )TIS National( على الرقم 450 131.  
 للحصول على المشورة الصحية بلغتك األم بصدد فيروس كورونا )كوفيد19-(، اطلعوا على 

www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirusdisease- :الموقع
  covid-19

 للحصول على المعلومات واألخبار بلغتك األم عن فيروس كورونا )كوفيد19-(، اطلعوا على 
  www.sbs.com.au/language/coronavirus :الموقع

ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਫੂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਬਬਲਕੁਲ ਵੀ ਭੋਜਨ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹਾਟਲਾਇਨ ਨ ੰ  1800 675 398 ਤੇ ਫੋਨ 

ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ www.wyndham.vic.gov.au/covid19 ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।   
  
ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ:  www.wyndham.vic.gov.au/covid19 ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ ਜਾਂ 9742 0777 ਤੇ 

ਫੋਨ ਕਰੋ। 
  

ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਰਰਸਾਇਕਰਲਿੰ ਗ: ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਬਨ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਬਰਹਾ ਹੈ।  
  

ਮਟਰਨਲ ਐਡਂ ਚਾਇਲਡ (ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲ) ਸੇਵਾਵਾਂ: ਇਹ ਮੁਫਤ ਨਰਬਸੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਸਲਾਹ 

ਬਦੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
  

ਰਿਿੂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਟੀਕਾਕਰਣ: ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਚਾਲ  ਰਬਹਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬੁਬਕੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੈ।  
  

ਨੌਜਵਾਨ ਸਲਾਹ-ਮਿਵਰਾ: ਫਨੋ ਅਤ ੇਆਨਲਾਇਨ ਵੀਬਡਓ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਬਰਵਾਰਾਂ 
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  

  
ਹਾਲਚਾਲ ਪ ੁੱ ਛਣਾ ਅਤ ੇਗੁੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ: ਉਨਹ ਾਂ ਬਨਵਾਬਸਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕਲਾਪਣ 

ਮਬਹਸ ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਨਯਬਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹਾਲਚਾਲ ਪੱੁਛ ੇਜਾਣ ਅਤ ੇਦੋਸਤਾਨਾ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।    
 

 
 
 
ਪੰਜਾਬੀ 
 
 
ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ�, ਫੂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਜ� ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ 

ਭੋਜਨ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹਾਟਲਾਇਨ ਨੰੂ 1800 675 398 

ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਤੁਸ� www.wyndham.vic.gov.au/covid19 ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।     
ਕ�ਸਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ�:  www.wyndham.vic.gov.au/covid19 ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ ਜ� 

9742 0777 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 
  

ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਿਰਸਾਇਕਿਲੰਗ: ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਿਬਨ ਤ� ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ 

ਹੈ।  
  

ਮਟਰਨਲ ਐਡਂ ਚਾਇਲਡ (ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲ) ਸੇਵਾਵ�: ਇਹ ਮੁਫਤ ਨਰਿਸੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ 

ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ� ਅਜੇ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
  

ਿਸ਼ਸ਼ੂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਟੀਕਾਕਰਣ: ਇਨ� � ਦਾ ਚਾਲੂ ਰਿਹਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬੁਿਕੰਗ ਕਰਨ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੈ।  
  

ਨੌਜਵਾਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ: ਫਨੋ ਅਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਵੀਿਡਓ ਰਾਹ� ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ� ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ 

ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  
  

ਹਾਲਚਾਲ ਪੁੱ ਛਣਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ: ਉਨ� � ਿਨਵਾਿਸਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕਲਾਪਣ 

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਜਨ� � ਦਾ ਹਾਲਚਾਲ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ� � ਨੰੂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।     


