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Phase 3: Easing of restrictions — 
frequently asked questions         

ਪੜਾਅ 3: ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵ ਿੱ ਲ ਦੇਣੀ - ਵਾਰ ਵਾਰ ਪ ੁੱ ਛੇ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQ) 

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵ ਿੱਚ ਵ ਿੱਲ ਵ ਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ (FAQ) ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦ ੇਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। 
ਅਖੀਰਲੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ: 2 ਜੂਨ 2020 

ਸਾਧਾਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵ ਿੱਚ ਵ ਿੱਲ ਕਕਓਂ ਵ ਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ?ੈ 

ਪੱਛਮੀ ਔਸਟ੍ਰੇਰਲਆ ਸਰਕਾਰ (WA Government) ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ੍ੇ ਹੋਏ COVID-19 ਮਾਮਰਲਆਂ ਦੀ  ਜਹਾ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵ ਿੱਚ ਵ ਿੱਲ 
  ੇਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪੱਛਮੀ ਔਸਟ੍ਰੇਰਲਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਤੌਰ ਤ ੇਕੰਮ ਤ ੇਵਾਰਪਸ ਜਾਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀ 
ਅਰਥ ਰਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। 

ਰਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਰਕ ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੂੰ   ੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 
ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੁੰ ਜਾਇਸ਼ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰਰਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਰਨਿੱਜੀ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖ ੇ ਹੋਏ, ਅੰਦਰਲੇ 

ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਗੈਰ ਕੰਮ-ਸਬੰਧੀ ਇਕੱਠਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਇਕੁੱਠਾਂ ਅਤੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ (venues) ਉੱਪਰ ਕਕਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਇਸ ਵੇਲੇ ਲੁੱ ਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? 

ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ 3 ਦਾ COVID-19 WA ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ-ਕ ਮ ਇਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਦੰਦਾ ਹੈ: 

• ਰਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਅਣ ੂੰਡੇ (undivided) ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ 100 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਕੱਠ, WA   ੇ

ਸਥਾਨਾਂ ਵ ਿੱਚ ‘2 ਵਰਗ ਮੀਟ੍ਰ ਸਥਾਨ ਪਰਤੀ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਗੁੰ ਜਾਇਸ਼’  ੇ ਵਨਯਮ ਵ ਿੱਚ ਬ ਲਾ  ਵਲਆਂ ੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅ  

• ਓਹ ਸਥਾਨ ਜੋ ਰਕ ਪੜਾਅ 3 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਖੱੁਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁੱ ਲ 300 ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ, ਪਰ 

ਰਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ, ਰਕਸੇ ਵੀ ਅਣ ੂੰਡੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ 100 ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਰਜ਼ਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ (ਇਸ ਨ ੰ  100/300 ਦਾ ਕਨਯਮ ਕਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ WA ਦ ੇਸਥਾਨਾਂ (WA venues) ਉੱਪਰ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਰਕਤੇ ਗਏ 2 ਵਰਗ ਮੀਟ੍ਰ ਪਰਤੀ ਗਾਹਕ ਦੀ 
ਗੁੰ ਜਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਨਯਮ। 

• ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲਸੰਸਸ਼ੂਦਾ ਸਥਾਨ ਬੈਠਣ ਦੀ ਰਵਵਸਥਾ ਦ ੇਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 

• ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ਰਾਬ  ਰਤਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਗਾਹਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ) 

• ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦ ੇਨਾਲ ਫੂਡ ਕੋਰਟ੍ ਖੱੁਲ ਸਕਦੇ ਹਨ 

• ਓਹ ਵਪਾਰ ਜੋ ਸੰੁਦਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਥੈਰਪੀ ਅਤੇ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਇਨਹ ਾਂ ਰਵੱਚ tanning 

(ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ), waxing (ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਵਾਲ ਹਟ੍ਵਾਉਣਾ), ਮਾਲਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਹੰੁਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (nails 

services), tattooing (ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤ ੇਚਮੜੀ ਤ ੇਕੁਝ ਰਲਖਵਾਉਣਾ/ਖੁਦਵਾਉਣਾ) ਅਤੇ piercing (ਚਮੜੀ ਰਛਦਵਾਉਣੀ)) 
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ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ, ਇਹ  ਪਾਰ ਠੀਕ ਹੇਅਰ ਡਰੈੈੱਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਵਬਕ  ੁਬਾਰਾ 
ਤੋਂ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕ ੇ ਹਨ 

• Sauna (ਛੋਟ੍ੇ ਤਪਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਰਵੱਚ ਬੈਠਣਾ), ਬਾਥਹਾਊਸ, float centres (ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਰਵੱਚ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਲੇਟ੍ਣ 

ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਅਤੇ wellness centres (ਦੁਰੁਸਤਗੀ ਕੇਂਦਰ) ਖੱੁਲ ਸਕਦੇ ਹਨ 

• ਗੈਲਰੀਆਂ, museum (ਅਜਾਇਬ ਘਰ), theatres (ਕਲਾ ਮੰਚ), ਆਡੀਟ੍ੋਰੀਅਮ, ਰਸਨੇਮਾਘਰ ਅਤੇ ਸਮਾਰੋਹ ਸਥਾਨ 

ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੱੁਲ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਰਕਸੇ ਵੀ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ) 

• Rottnest ਟ੍ਾਪੂ ਖੱੁਲੇਗਾ (Rottnest ਰਕਸ਼ਤੀਆਂ (ferries) ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦ ੇਸਾਧਨਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂ ੀਆਂ ਹਨ 

• ਪਰਥ ਰਚਰੜਆਘਰ ਖੱੁਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਦੀ ਰਗਣਤੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਰਨਰਧਾਰਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 

(ਅੰਦਰੂਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੈਫ/ੇਭੋਜਨ-ਘਰਾਂ (restaurants) ਦ ੇਅੰਦਰ 100/300 ਰਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ) 

• ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ-ਘਰ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ (wildlife and amusement parks) ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੱੁਲ ਸਕਦੇ ਹਨ 

• ਖੇਡ-ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਥਲ (arcades) (ਇਸ ਦ ੇਰਵੱਚ ਪੂਲ/ਸਨੂਕਰ, 10 ਰਪੱਨ ਬੋਰਲੰਗ ਸਥਲ, Timezone ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ), 

ਸਕੇਰਟੰ੍ਗ ਸਥਲ (skate rinks) ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰ (indoor play centres) ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੱੁਲ ਸਕਦੇ ਹਨ 

• ਰਨਲਾਮੀ ਘਰ ਅਤੇ ਘਰ-ਜਾਇ ਾ  ਸਬੰਧੀ ਰਨਲਾਮੀਆਂ (real estate auctions) ਖੱੁਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 

• TAB ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਖੇਡਣ ਸਬੰਧੀ ਸਥਲ ਖੱੁਲ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਜੂਆ-ਘਰ (Casino) ਇਸ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਕਓਂਕੀ 
ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ) 

• ਸ਼ਰੀਰਰਕ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਰਸਖਲਾਈ ਕਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁਣ ਹੈ 

• ਖੇਡਣ ਦ ੇਮੈਦਾਨ, ਸਕੇਟ੍ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਸਰਤ ਦ ੇਉਪਕਰਣਾਂ (outdoor gym equipment) ਨੰੂ ਹੁਣ ਇਸਤਮਾਲ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

• ਕਸਰਤ ਘਰ (gym), ਹੈਲਥ ਕਲੱਬ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਖੱੁਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੀਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਨਹ ਾਂ ਰਵੱਚ ਸਾਰੇ ਕਸਰਤ ਦ ੇਉਪਕਰਣ ਵੀ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ, 

ਬਸ਼ਰਤੇ ਰਕ ਉੱਥੋਂ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹਾਰਜ਼ਰ ਹੋਣ 

• ਪੂਰੇ ਪੱਛਮੀ ਔਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (Western Australia) ਦ ੇਰਵੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁਣ ਹੈ (ਦੂਰ ਦਰੇੜ ਦ ੇਮੂਲ ਰਨਵਾਸ 

ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ (remote Aboriginal communities) ਰਵੱਚ ਦਾਰਖਲ ਹੋਣ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ) 

ਹਰ ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਪਰੋਤਸਾਰਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੂਰਜਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਰਰਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਰਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤ ੇਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ 
ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। 

ਕੀ ਹ ਣ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਹਟਾ ਕਲੁੱ ਤ ੇਜਾਣ ਤ ੇਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸ ਰੁੱ ਕਿਅਤ ਹ?ੈ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰਰਕ ਦੂਰੀ  ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ,ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਮੰਰਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੱੁਲੀਆਂ 
ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

WA ਸਮਾਜ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰੋਤਸਾਰਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੁੜ ਕੇ, ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਰਵਵਸਥਾ ਨੰੂ 

ਸਰਹਯੋਗ ਦੇਣ। 

ਕੀ ਮੈਨ ੰ  ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤ ੇਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕਰਕ ਦ ਰੀ ਨ ੰ  ਕਰਨੀ ਕਵੁੱ ਚ ਕਲਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਹਾਂ। ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜ ੇਨੰੂ ਫੈਲਣਾ ਅਜ ੇਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਰਜੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਦੂਰਜਆਂ ਤੋਂ 1.5 ਮੀਟ੍ਰ ਦੂਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ 

ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੋ। 
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ਈਮਾਰਤਾਂ, ਫੈਕਟ੍ਰੀਆਂ, ਖਾਨਾਂ (mining sites), ਰਨਰਮਾਣ ਸਥਲਾਂ (construction sites), ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, 
ਯੂਨੀਵਰਸਟ੍ੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦ ੇਸਾਧਨਾਂ, ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ੍ਾਂ, ਭੋਜਨ ਬਾਜਾਰਾਂ, ਰਕਰਰਆਨੇ ਸਟ੍ੋਰ, ਰੀਟ੍ੇਲ ਸਟ੍ੋਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਪੰਗ 

ਕੇਂਦਰਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਵਡਆਂ, ਅਪਾਤਕਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੇਲਹਾਂ, ਅਪਰਹਜਤਾ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਟ੍ਰਾਈਰਬਉਨਲਾਂ, ਸੰਸਦ, 

ਹੋਟ੍ਲ (hotels), ਮੋਟ੍ਲ (motels) ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਕਸੇ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ, ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ 100 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਵੱਧ ਦ ੇਸਮੂਹਾਂ ਰਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਹਟਾ ਕਲੁੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (outbreak) ਵੁੱ ਧ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ- ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦ ੇਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਕ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਸ਼ਰੀਰਰਕ ਦੂਰੀ 
ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ। ਜੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਚੁਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ WA ਸਰਕਾਰ 

ਰਸਹਤ ਦ ੇਮਾਰਹਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਰਚਤ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। 

ਕੀ ਕਾਰਣ ਹ ੈਕਕ WA ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਕਬਨੇਟ ਦੀਆਂ ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕਰਹਾ? 

ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਕੈਰਬਨੇਟ੍ ਦਾ ਢਾਂਚਾ (National Cabinet framework) ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

ਰਦੰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ। 

WA ਦੂਸਰੇ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰਕਤੇ ਚੂੰਗੀ ਰਕਸਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਥਤੀ ਰਵੱਚ ਹੈ। ਰਜ਼ਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ WA ਦੀ 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਹਿੱ  ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਰਕ ਬਾਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰਕਤੇ ਘੱਟ੍ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ WA ਰਵੱਚ ਸਮਾਰਜਕ ਫੈਲਾਵ ਦ ੇਕੋਈ ਸਬੂਤ 

ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਕੰਮ ਤ ੇਵਾਪਸ ਜਾਣਾ 

ਮੈਨ ੰ  ਕੰਮ ਤ ੇਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 

ਅਸੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਪੱਛਮੀ ਔਸਟ੍ਰੇਰਲਆ ਦ ੇਲੋਕ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਤ ੇਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਣ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਵ ਿੱਲ ਵ ਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਰਕ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਤ ੇਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਰਕ ਕੁਝ ਮਾਮਰਲਆਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜ ੇਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਨਸ਼ਰਚਤ ਤੌਰ ਤ ੇਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਰਹਾ ਰਕ ਕੀ ਕੰਮ ਤ ੇਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਰਨਯੁਕਤਾ 
(employer) ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਮੈਨ ੰ  ਕਚੰਤਾ ਹ ੈਕਕ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸ ਰੁੱ ਕਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹ ੈਜਾਂ ਜੇ ਮਰੇੇ ਕੰਮ ਤ ੇਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ 

ਮੈਂ ਿ ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨ ੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 

ਪਰਹਲਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਚੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਰਚੰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਰਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਨਯੁਕਤਾ ਨਾਲ 

ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਨਯੁਕਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਚੰਰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਮਰਲਆਂ ਦ ੇਵਕੀਲ ਨੰੂ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ/ਵਧੇਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• Worksafe WA — 1300 307 877 
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• ਰਨਰਪੱਖ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਪਾਲ (Fair Work Ombudsman) — 13 13 94 

• ਪੱਛਮੀ ਔਸਟ੍ਰੇਰਲਆ ਉਦਯੋਰਗਕ ਸੰਬੰਧ ਕਮੀਸ਼ਨ (Western Australian Industrial Relations Commission) — 

61 8 9420 4444 

• ਔਸਟ੍ਰੇਰਲਯਨ ਯੂਨੀਯਨਜ਼ — 1300 486 466 

ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਿੇਤਰ (public sector) ਕਵੁੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੈਨ ੰ  ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਆਮ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦ ੇਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਮੁਤਾਰਬਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ (public sector) ਨੰੂ ਪਰੋਤਸਰਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਦ ਤਕ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਜਾਂ AHPPC ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਪਰਰਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਰਬਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ‘ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਤਰੇ ਰਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ’ (vulnerable 

employee) ਨਹੀਂ ਹੋ। 

ਜੋਖਮ ਭਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਰਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਸਮੇਤ, ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਰਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਪਕ ੇਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਸਧਾਰਨ ਬੂੰ ੋਬਸਤਾਂ ਮੁਤਾਰਬਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ PSLR Circular 6/2020 – Leave arrangements for 

COVID-19 (PDF 121 KB)  ੇ ਮੁਤਾਰਬਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ/ਦਫਤਰਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਰੀਕਰਕ ਦ ਰੀ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਕਓਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹ ੰ ਦੀ? 

ਉਨਹ ਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਜਹੜੇ ਇਕੱਠ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦ ੇਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨ ਲਈ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਜੱਥੇ ਹੋ ਸਕ,ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਫਰ ਵੀ ਸ਼ਰੀਰਰਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਨਿੱਜੀ ਸਫ਼ਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਸਮਾਕਜਕ ਮੇਲ ਜੋਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 

ਕੀ ਮੈਂ ਪੁੱਬ ਕਸਰਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਸਤ ੇਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਰਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਡਰੰ ਕ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੰੂ ਪੀਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਰਰਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਨਿੱਜੀ ਸਫ਼ਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਭੋਜਨ ਦ ੇਵਪਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰੋਤਸਰਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਆਪਣੇ COVID ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਰਖਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਵੱਚ ਬਾਰ ਰਵੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਕਤਾਰਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ ਰਵੱਚ ਰੱਖਣ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰੋਤਸਰਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦੂਜੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ 1.5 ਮੀਟ੍ਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤ ੇ

ਰੱਖਣ। 

ਕੀ ਮੈਂ ਹ ਣ ਜਾ ਕੇ ਪ ਲ (pool) ਜਾਂ ਦਸ ਕਪੁੱ ਨ ਬੋਕਲੰਗ (ten pin bowling) ਿੇਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਹਾਂ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਕ ਦੂਰਜਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ੍ੋ ਘੱਟ੍ 1.5 ਮੀਟ੍ਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਨਿੱਜੀ ਸਫ਼ਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ 

ਹਰ ਵਾਜਬ ਦਕਮ ਚੁੱ ਕਣ। 

ਕਕੰਨੇ ਲੋਕੀ ਕਵਆਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਰਾਂ (funerals) ਕਵਿ ੇਹਾਜ਼ਰੀ ਦ ੇਸਕਦੇ ਹਨ? 

https://www.commerce.wa.gov.au/sites/default/files/atoms/files/pslr_circular_06_2020_revised.pdf
https://www.commerce.wa.gov.au/sites/default/files/atoms/files/pslr_circular_06_2020_revised.pdf
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ਰਵਆਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਰਤਮ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 100 ਤੱਕ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ 300 ਤੱਕ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 
ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪਰਤੀ ਰਵਅਕਤੀ ਘੱਟ੍ੋ-ਘੱਟ੍ ਦ ੋਵਰਗ ਮੀਟ੍ਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਾਨ (floor space) ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ 

ਰਗਆ ਹੋਵ।ੇ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਾ ਰਵੱਚ ਓਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਰਕਰਰਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਧਕਾਰੀ (officiators) ਸ਼ਾਰਮਲ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। 

ਕੀ ਮੇਰੀ ਸਥਾਨਕ ਲਾਈਬਰੇਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ/ਯ ਵਾ ਸਹ ਲਤ ਿ ੁੱ ਲੀ ਹ?ੈ 

ਲਾਈਬਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਰਕ ਕੇਂਦਰ 100 ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਰਤੀ ਅਣ ੂੰਡੇ ਖੇਤਰ, 

ਅਤੇ 300 ਗਾਹਕ ਪਰਤੀ ਸਥਲ (venue) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦ ੇਨਾਲ ਖੱੁਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਰਕ ਘੱਟ੍ੋ-ਘੱਟ੍ ਦ ੋਵਰਗ 

ਮੀਟ੍ਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਾਨ ਪਰਤੀ ਰਵਅਕਤੀ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੋਵ।ੇ 

ਕੀ ਮੇਰੇ ਬ ੁੱ ਢੇ ਕਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਰੋਂ ਕਨਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਕਵੁੱ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਕਮਲਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਰਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਓਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। 

ਕੀ ਬ ਢਾਪਾ ਸੰਭਾਲ ਸਹ ਲਤਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਜਾਣ ਦ ੇਕਨਯਮ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ? 

ਪੜਾਅ 3 ਰਵੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਵੱਚ ਜਾਣ ਦ ੇਰਨਯਮਾਂ ਰਵੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਰਲਆਂਦਾ ਰਗਆ ਹੈ। 

ਬੁਢਾਪਾ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ:  

• ਅਵਧੀ ਛੋਟ੍ੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

• ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤ ੇਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦ ੋਲੋਕੀ ਜਾਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ 

• ਅਪਾਤਕਾਲ ਪਰਬੰਧ, ਕੰਨੂਨ ਦ ੇਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਕਸੇ ਅਪਾਤਕਾਲ ਸਰਥਤੀ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦ ੇਲਈ ਜਾਣ  ੇ 
ਲਈ 

• ਉਸ ਸਥਾਨ ਰਵੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦ ੇਲਈ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਰਵੱਚ ਦਾਰਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ: 

• ਤੁਸੀਂ ਰਪਛਲੇ 12 ਰਦਨਾਂ ਰਵੱਚ ਰਕਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ 

• ਤੁਸੀਂ ਰਪਛਲੇ 14 ਰਦਨਾਂ ਰਵੱਚ ਰਕਸੇ ਪੁਸ਼ਟ੍ੀ ਕੀਤੇ ਗਏ COVID-19 ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਰਵੱਚ ਆਏ ਹੋ 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਰਦੱਕਤ (infection) ਦ ੇਲੱਛਣ ਹੋਣ (ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਖੰਘ, ਗਲੇ ਰਵੱਚ ਖਰਾਬੀ, ਵਗਦਾ 
ਨੱਕ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਰਵੱਚ ਤਕਲੀਫ) 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦ ੇਫਲੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ੀਕ ੇਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। 

ਭਾਵੇਂ ਰਕ ਬੁਢਾਪਾ ਸੰਭਾਲ ਦ ੇਪਰਬੰਧ ਕੌਮਨਵੈਲਥ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, WA ਦੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮਨਵੈਲਥ 

ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੁਢਾਪਾ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੰੂ ਰਬਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਕ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗਹਾ ਇਨਹ ਾਂ ਰਵੱਚ ਜਾਣ 

ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਕੈਰਬਨੇਟ੍ ਦੀਆਂ ਰਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। 

ਕੀ ਕਕਸ ੇਬ ਢਾਪਾ ਸੰਭਾਲ ਸਹ ਲਤ ਕਵੁੱ ਚ ਜਾਣ ਦ ੇਲਈ ਮੇਰਾ ਫਲ  ਟੀਕਕਰਨ ਹਇੋਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 
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ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਬੁਢਾਪਾ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਵਖੇ ਆਪਣੇ ਰਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਰਮਲਣ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਓਹ ਸਾਰਬਤ ਕਰ ਸਕਣ ਰਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਇਸ ਸਾਲ ਫਲੂ ਦਾ ਟ੍ੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  

ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦ ੇਔਸਟ੍ਰੇਰਲਯਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਰਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਜਨਹ ਾਂ ਉੱਪਰ COVID-19 ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਰਵੱਚ ਰਬਮਾਰ ਪੈਣ 

ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਕਵੁੱ ਚ ਕਕਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਕਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨ ੰ  ਕਮਲਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਰਕੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ੋਵਾਰ ਰਵੱਚ ਆ ਕੇ ਰਮਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਗਣਤੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ ਦ ੋਲੋਕੀ ਰਕਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਬੱਚ ੇਵੀ ਹੁਣ ਰਮਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਦ ੇਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਹੁਣ ਦ ੋਰਵਅਕਤੀ ਬਤੌਰ ਸਹਾਇਕ (birthing 

partners) ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਅਰਜਹੇ ਲੋਕ ਰਜਨਹ ਾਂ ਰਵੱਚ COVID-19 ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟ੍ੀ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਜਨਹ ਾਂ ਰਵੱਚ ਇਸ ਦ ੇਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਅਰਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਮਲਣ 

ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਨਤਕ (public) ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਵੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਰਹਣਗੀਆਂ।  

ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਵੱਚ ਰਮਲਣ ਦ ੇਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਓਹ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ। ਰਹਦਾਇਤਾਂ ਅਜ ੇਵੀ 
ਇਹ ਕਰਹੰਰਦਆਂ ਹਨ ਰਕ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਰਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ: 

• ਓਹ COVID-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਵੱਚ ਪੋਰਜ਼ਰਟ੍ਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹੋਣ 

• ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਜੁਕਾਮ ਜਾਂ ਫਲੂ ਵਰਗੀ ਰਬਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋ ੇ, ਇਸ ਰਵੱਚ ਗਲਾ ਖਰਾਬ, ਖੰਘ, ਥਕਾਵਟ੍ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਰਵੱਚ 

ਔਖ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ 

• ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਔਸਟ੍ਰੇਰਲਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵ ੇਅਤੇ ਰਜਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 14 ਰਦਨਾਂ ਤਕ ਵੱਖਰੇ (self-isolate) 

ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ 
• ਓਹ ਪੱਕ ੇਤੌਰ ਤ ੇਕੋਰੋਣਵਾਈਰਸ ਪਾਏ ਗਏ ਰਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਰਵੱਚ ਆਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਜਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ 14 

ਰਦਨਾਂ ਤਕ ਵੱਖਰੇ (self-isolate) ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। 

ਕੀ ਮੈਂ ਜੇਲਹ ਕਵੁੱ ਚ ਰੁੱ ਿ ੇਗਏ ਕਕਸੇ ਕੈਦੀ ਨ ੰ  ਕਮਲਣ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਪੱਛਮੀ ਔਸਟ੍ਰੇਰਲਆ ਦ ੇਕੈਦੀਆਂ, ਰਹਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ COVID-19 ਦੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦ ੇਲਈ, 

ਸਮਾਰਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਰਵੱਚ ਆ ਕੇ ਰਮਲਣ-ਰਗਲਣ ਨੰੂ ਵੀ ਰੋਕ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। 

ਪਰਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਪਆਰਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੋਨ ਕੌਲਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ (e-visits) ਉਪਲਬਧ 

ਹਨ।  

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ COVID-19 information for Department of Justice ਤ ੇਜਾਓ। 

 

ਯਾਤਰਾ 

https://www.wa.gov.au/government/announcements/covid-19-coronavirus-update-department-of-justice
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ਕੀ ਮੈਂ ਹ ਣ ਪੁੱਛਮੀ ਔਸਟਰੇਲੀਆ ਕਵੁੱ ਚ ਕਕਤ ੇਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛ ੁੱ ਟੀ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ WA ਰਵਖੇ ਰਕਤੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਦੂਰ ਦਰੇੜੇ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਚੁੱ ਕ ਰਲੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ (ਦੂਰ ਵੱਸੇ 

274 ਮੂਲ ਰਨਵਾਸੀ (Aboriginal) ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਰਵੱਚ ਜਾਣ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ) 

ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵ ੇਦ ੇਲਈ regional travel information ਵੇਖੋ। 

ਛੁੱ ਟ੍ੀਆਂ ਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਕ ਓਹ ਸ਼ਰੀਰਰਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਨਿੱਜੀ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੱਸੇ ਗਏ 

ਕਦਮਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ, ਅਤੇ ਜੇ ਓਹ ਬੀਮਾਰ ਮਰਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤ ੇਛੁੱ ਟ੍ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਣ। 

ਦੂਰ ਵੱਸੇ ਮੂਲ ਰਨਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਰਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਲਈ COVID-19 coronavirus: 

Remote Aboriginal communities - restrictions on entering ਉੱਤੇ ਜਾਓ। 

ਕੀ ਮੈਂ ਰਟੌਨੈਸਟ (Rottnest) ਟਾਪ  ਤ ੇਜਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

ਹਾਂ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ Rottnest Island website ਉੱਤੇ ਜਾਓ। 

ਕੀ WA ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਕਰਸਮਸ ਆਉਣ ਤੁੱ ਕ ਿ ੁੱ ਲ ਜਾਣਗੀਆਂ? 

ਪੱਛਮੀ ਔਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੀਮਾ ਰਸਰਫ਼ ਓਸ ਵੇਲੇ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਰਕ WA ਲਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਸਹਤ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਰਬਕ ਅਰਜਹਾ ਕਰਨਾ 
ਉਰਚਤ ਹੋਵ।ੇ  ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਰਵਚਾਰ ਰਸਰਫ਼ ਪੜਾਅ 4 ਦ ੇਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕੀ ਮੈਂ ਹ ਣ ਕਕਤੇ ਅਸਥਾਈ ਡੇਰਾ ਲਗਾਉਣ (camping) ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਹਾਂ। ਰਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਧਆਨ ਰੱਖੋ: 

• ਸ਼ਰੀਰਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ 

• ਦ ੋਵਰਗ ਮੀਟ੍ਰ ਪਰਤੀ ਰਵਅਕਤੀ ਦਾ ਰਨਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਰਧਆਨ ਰਦੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਸਨਾਨ ਘਰ/ਕੈਂਪ ਰਸੋਈਆਂ ਵਗੈਰਾ 
• ਖੁਦ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। 

ਦੂਰ ਵੱਸੇ ਮੂਲ ਰਨਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਦ ੇਰਵੱਚ ਦਾਖਲੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। 

ਕੀ ਲੋਕੀ WA ਅੰਦਰ ਛ ੁੱ ਟੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹ ਣ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

ਨਹੀਂ। WA ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਸਖਤ ਤੌਰ ਤ ੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਜ ੇਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ WA ਰਵੱਚ ਆ ਕੇ ਛੁੱ ਟ੍ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦ ੇ

ਲਈ ਰਕਸੇ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਛੋਟ੍ ਨਹੀਂ ਰਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਕਸੁੱ ਕਿਆ: ਟੇਫ (TAFE), ਕਵਸ਼ਵਕਵਕਦਆਲੇ (universities) ਅਤੇ ਸਕ ਲ  

https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-regional-travel-restrictions
https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-remote-aboriginal-communities-restrictions-entering
https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-remote-aboriginal-communities-restrictions-entering
https://www.rottnestisland.com/
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ਅਰਜਹੇ ਛਾਤਰ ਜੋ ਰਕ ਰਸਹਤ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਰਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਪਕ ੇਦ ੇ(vulnerable) ਪਛਾਣ ੇਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਰਜਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕੋਈ ਪਰਰਵਾਰਕ ਸਦੱਸ 

ਰਸਹਤ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਰਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਪਕੇ ਦ ੇਹਨ, ਅਰਜਹੇ ਛਾਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦ ੇਲਈ ਸਕੂਲ ਰਵੱਚ ਹਾਜਰੀ ਹੁਣ ਲਾਜਮੀ ਹੋ ਗਈ 

ਹੈ। 

ਰਜੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕ ੇਅਤੇ ਰਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਰਦਸ਼ਾ ਰਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦ ੇਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਰਵੱਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ। 

ਟ੍ੇਫ (TAFE) ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਜਮਾਤਾਂ ਆਮ-ੋਸਾਮਹਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੱਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਦੱਤੀਆਂ ਹਨ।  ਛਾਤਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰੋਤਸਰਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਰਕ ਜੇ ਜਮਾਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤ ੇਹਾਜਰ ਹੋਣ। ਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ ਟ੍ੇਫ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ। 

ਆਮ-ੋਸਾਮਹਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਰਵਸ਼ਵਰਵਰਦਆਲੇ ਦ ੇਲੈਕਚਰ ਵਾਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਪਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 

ਪਰੋਤਸਰਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਰਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕ,ੇ ਅਤੇ ਜੇ ਅਰਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੜਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ। 

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਬੁੱ ਚੇ ਦ ੇਨਾਲ ਸਕ ਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨ ੰ  ਅਜੇ ਵੀ ਓਸਨ ੰ  ਓਸਦ ੇਸਕ ਲ ਦ ੇਗੇਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛੁੱ ਡਣਾ 
ਹੋਵੇਗਾ? 

ਹਾਂ, ਮਾਰਪਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਰਚਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦ ੇਮੈਦਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੀ  
ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। 

ਧਾਰਕਮਕ ਅਕਭਆਸ 

ਧਾਰਕਮਕ ਪਰਚਾਰ ਸਥਲਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਕੁੱ ਪ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਆਦਤ ਜਾਰੀ ਰਕਹ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ 

ਸਲਾਹ ਹੈ ਇਸ ਰਕਰਰਆ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਸਹਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਕੀ ਮੈਂ ਕਗਕਰਜਾਘਰ ਜਾਂ ਮੇਰ ੇਪ ਜਾ ਪਾਠ ਸਥਲ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

ਹਾਂ, ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਅਣ ੂੰਡੇ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਦ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਥਲ (venue) ਉੱਪਰ 300 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੀ 
ਹੱਦ ਦ ੇਨਾਲ ਹੁਣ ਖੱੁਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਰਵੱਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਗਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਦ ੋਵਰਗ ਮੀਟ੍ਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਾਨ ਪਰਤੀ ਰਵਅਕਤੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਜਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਕ ਦੂਸਰੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 
ਆਏ ਦੂਸਰੇ ਹਾਜਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 1.5 ਮੀਟ੍ਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। 

ਰਗਰਰਜਾਘਰਾਂ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਕ ਹਾਜਰੀ ਦਾ ਰਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤ ੇਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਰਵੱਚ ਸੰਪਰਕ (contact 

tracing) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ 
 

ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਦਸ਼ਾ ਰਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ wa.gov.au ਉੱਪਰ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

http://www.omi.wa.gov.au/

