ਆਪਣੀ COVID-19
ਵੈਕ ਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ
ਡਰਾਈਵ-ਥਰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ

1

Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ

ਮ( ਆਪਣੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵ-ਥਰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਲੀਿਨਕ ਜਾ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ ।
ਇਹ ਕਲੀਿਨਕ ਵੱਡੇ ਹਨ ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਬਹਤ
ੁ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਇੱਕੋ ਸਮL 'ਤੇ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਿਵੱਚ ਸੂ ਈ (ਟੀਕੇ) ਦਆਰਾ
ੁ
ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰੂ COVID-19 ਲਾਗ ਗRਸਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਤV ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ੂ COVID-19 ਤV ਬਹਤ
ੁ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤV ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਡਰਾਈਵ-ਥਰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਲੀਿਨਕ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਿਨਯਮ ਹਨ।
ਜਦ> ਮੈਨੰੂ ਕਾਰ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਟਰ/ਇੰਜਣ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਮH ਆਪਣੀ ਿਖੜਕੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੰੂ ਹਰ ਸਮN ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਾਂਗਾ/ਗੀ।
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ਸਟਾਫ਼ ਮੈਨੰੂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਮੇਰੀ ਅਪੋਇੰਟਮHਟ ਹੈ।
ਮH ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਪੋਇੰਟਮHਟ ਦੀ ਬੁਿਕੰਗ ਿਦਖਾਵਾਂਗਾ/ਗੀ।
ਮH ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ/ਗੀ ਅਤੇ ਿਚੰਨVਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ/ਗੀ।
ਮੈਨੰ ੂ ਸਹੀ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਭਜਣ
ੇ
ਲਈ ਦਰ>
ੂ ਿਵਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ (ਉਚ-ਿਵਜ਼ੀਿਬਲਟੀ)ਜਕਟਾ
ੱ
ੈ
ਂ ਿਵੱਚ ਸਟਾਫ਼
ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ।
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ਜਦ> ਮH ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱਚ> ਲੰ ਘਾਂਗਾ/ਗੀ, ਤਾਂ ਉਥ
ੱ ੇ ਮੈਨੰੂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਲੋ ਕ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਿਕੱਥੇ ਰਕਣਾ
ੁ
ਹੈ।
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ਮH ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ QR ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤ> ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਕਰਾਂਗਾ/ਗੀ।
ਸਟਾਫ਼ ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕਹਗਾ
ੇ ਿਕ ਕੀ ਮH ਚਕ
ੈੱ ਇਨ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ
ੇ
ੇ ਕਲ
ੋ ਫ਼ਨ
ੋ ਨਹੀ ਂ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਮH ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫ਼ਨ
ੋ ਨਬਰ
ੰ
ਿਲਖ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ।ਂ
ਜਕਰ
ਮਰੇ
ਕਾਰ ਿਵਚ
ੱ ਮਜ਼ਦ
ੌ ੂ ਸਾਰੇ ਲਕਾਂ
ੋ ਨੂੰ ਚਕ
ੈੱ ਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ
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ਮੇਰੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਰ ਿਵੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
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ਮੈਨੰੂ ਵਰਤ> ਤ> ਬਾਅਦ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ (ਿਡਸਪੋਜ਼ੇਬਲ) ਇੱਕ ਨਵN ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਬਦਲਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ।
ਂ ਹੈ ਿਕ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵਚ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦਾ
ੱ ਦਾਖਲ ਹਣ
ੋ ਵਾਲੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਕਲ
ੋ ਨਵਾਂ ਸਾਫ਼ ਮਾਸਕ ਹ।ੈ
ਮੈਨੰੂ ਮਾਸਕ ਨੰੂ ਛੂ ਹਣ ਤ> ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰ ੂ ਰੋਗਾਣ-ਮੁ
ੂ ਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ
ੂ
ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਰ ਿਵੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।
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ਡਰਾਈਵਰ ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਕਾਰ ਿਵੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਮੈਨੰੂ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫ਼ੋਟੋ ID ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਸਟਾਫ਼ ਮHਬਰ ਮੈਨੰੂ ਕੁ ਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ।
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ਿਵੰਡਸਕ`ੀਨ 'ਤੇ ਸਿਟੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਲੀਿਨਕ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰ ੂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮH ਜਾਚਾ
ਂ ਂ ਿਵੱਚ> ਦੀ ਲਘ
ੰ ਚੱਕਾ/ਚਕੀ
ੁ
ੱੁ ਹਾਂ।
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ਸਟਾਫ਼ ਮHਬਰ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਕੁ ਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ।
ਉਹ ਿਫਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਮH ਿਕਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ।
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ਮH ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਟਾਪ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗਾ/ਗੀ।
ਕੋਈ ਸਟਾਫ਼ ਮHਬਰ ਮੈਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਿਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
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ਨਰਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ।
ਉਹ ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਕਝ
ੁੱ ਸਵਾਲ ਪਛ
ੁੱ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲ
ੱ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਵਕਸੀਨ
ੈ
ਲਗਵਾਉਣ ਤ> ਬਾਅਦ ਮH
ਿਕਸ ਤਰVਾਂ ਦਾ ਮਿਹਸਸ
ੂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾ।ਂ
ਿਫਰ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਣਗੇ।
ਨਰਸ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣਾ ਜੰਪਰ (ਕੋਟੀ ਜਾਂ ਜੈਕੇਟ) ਉਤਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੰੂ ਉਪਰ
ੱ
ਚੱਕ
ੁ ਣ ਲਈ ਕਹੇਗੀ।
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ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਘਬਰਾਹਟ ਮਿਹਸਸ
ੂ ਹੰਦੀ
ੁ ਹੈ, ਤਾਂ ਮH ਕੰਧ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਦੇਖ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾ।ਂ
ਮੇਰਾ ਸਿਹਯੋਗੀ ਿਵਅਕਤੀ ਮੇਰਾ ਿਧਆਨ ਭਟਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮH ਨਰਸ ਨੰੂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਕੀ ਮH ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਸੁ ਣ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਿਧਆਨ ਭਟਕਾਉਣ
ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤ> ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ।
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ਮੈਨੰੂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਤ> ਬਾਅਦ, ਨਰਸ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਬHਡ-ਏਡ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰੰਅ
ੂ ਦਾ ਫ਼ੰਬਾ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਿਫਰ ਮH ਆਪਣੇ ਜੰਪਰ (ਕੋਟੀ ਜਾਂ ਜੈਕੇਟ) ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਪਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ।
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ਸਟਾਫ਼ ਮHਬਰ ਮੇਰੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਿਲਖੇਗਾ।
ਇਹ ਮੈਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਕਸ ਸਮN ਹੋਇਆ ਸੀ।
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ਮH ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਉਡੀਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਗੱਡੀ ਖੜVੀ ਕਰਾਂਗਾ।
ਮH ਉਡੀਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ 15 ਿਮੰਟ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ/ਗੀ।
ਇਹ ਕਾਰ ਦੀ ਿਖੜਕੀ 'ਤੇ ਲੱ ਗੇ ਸਿਟੱਕਰ 'ਤੇ ਿਲਖੇ ਸਮN ਤ> 15 ਿਮਟ
ੰ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਹੰਦਾ
ੁ ਹੈ। ਇਹ
ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ।
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ਮH ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ।
ਜਦ> ਮH ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੰਦ
ੁ ਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮH ਸੰਗੀਤ ਸਣ
ੁ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਫਜੇਟ ਆਈਟਮਾਂ (ਿਧਆਨ
ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ) ਦੀ ਵਰਤ> ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ।
ੇ
ਧੁੱਪ ਬਹਤ
ੁ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ।
ਮH ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੰ ੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੋਪੀ/ਧੁੱਪ ਵਾਲੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਵਰਤ> ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਜਕਰ
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ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਮHਬਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 15 ਿਮੰਟ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ।
ਉਹ ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਕਝ
ੁ ਸਵਾਲ ਪਛਣਗੇ
ੁੱ
ਿਕ ਮH ਿਕਵN ਮਿਹਸਸ
ੂ ਕਰ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾ।ਂ
ੁ ਜਾ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ।
ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਦੱਸਣਗੇ ਿਕ ਮH ਹਣ
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ਮH ਹੁਣ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਲੀਿਨਕ ਛਡ
ੱ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ।ਂ
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ਆਸਟ$ੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਪਯਗੀ
ੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜG ਸਕਦੇ ਹੋ:
COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਕੀ ਹੈ? - ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪੜGੋ
ਵੈਕਸੀਨ ਕੌਣ ਲਗਵਾਵੇਗਾ? - ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪੜGੋ
ਐਸਟ$ਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ - ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪੜGੋ
ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ - ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪੜGੋ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨਾ - ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪੜGੋ
ਜਦU ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਲV ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ - ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪੜGੋ
ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣਾ - ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪੜGੋ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤU ਬਾਅਦ ਤੁ ਹਾਨੰੂ ਜੋ ਮਾੜੇ ਪਭਾਵ
$
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪੜGੋ
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਡਰਾਈਵ-ਥਰੂ (ਗੱਡੀ ਰਾਹੀ)ਂ ਵੈਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਕਲੀਿਨਕ ਨਾਲ ਪਹੰਚਯਗਤਾ
ੁ ੋ
ਅਤੇ ਪਹੰਚ
ੁ ਬਾਰੇ
ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
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ਅਮੇ ਜ਼ (Amaze ) ਅਤੇ ਨੈ ਸ਼ ਨਲ ਿਡਸਏਿਬਲਟੀ ਸਰਿਵਿਸਜ਼
(National Disability Services) ਦੁਆ ਰਾ ਸਾਂ ਝੇ ਦਾਰੀ
ਿਵੱ ਚ ਮਾਣ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ
ਅਮੇ ਜ਼ (Amaze)
ਫ਼ੋ ਨ : 03 9657 1600
www.amaze.org.au
ਈਮੇ ਲ : info@autismconnect.org.au

ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਿਡਸਏਿਬਲਟੀ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ (National
Disability Services)
ਫ਼ੋ ਨ : 03 8341 4300
www.nds.org.au
ਈਮੇ ਲ : ndsvic@nds.org.au
ਮਾਨਤਾਵਾਂ
ਸ"ਟ ਿਵਨਸ(ਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਲਬੌਰਨ (St Vincent's Hospital Melbourne) ਅਤੇ ਕ(ਪਬਲਫੀਲਡ ਫੋਰਡ ਕੰਪਲੈ ਕਸ
(Campbellfield Ford Complex) ਿਵਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼, genU ਨੌਰਥਕੋਟ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਿਹੱਸੇਦਾਰਾ,ਂ
ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਏਥੇਿਨਕ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕbਸਲ (Ethnic Community Council of Victoria) ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ
ਮ(ਬਰਾਂ ਨੰੂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਹਤ ਿਜਨlਾਂ ਨੇ ਿਵਿਭੰਨ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਲਈ ਡਰਾਈਵ-ਥਰੂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਿਨਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਮੁੜਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਿਹੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਸਮਾਿਜਕ ਪਟਕਥਾ ਅਮੇਜ਼ (Amaze) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਿਡਸਏਿਬਲਟੀ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ (NDS) ਦੁਆਰਾ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ
ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ (Victorian Department of Health) ਅਤੇ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਫੈਿਮਲੀਜ਼ ਫੇਅਰਨਸ
ੱ ੈ ਐਂਡ ਹਾਊਿਸੰਗ
ਿਵਭਾਗ (Victorian Department of Families Fairness and Housing.) ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

© Amaze 2021

22

