
 ਹੁਣ ਸਪਰ ਿੰ ਗਵਲੇ ਰਵਚ ਆਪਣਾ ਕੋਰਵਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ 
ਲਗਵਾਓ 
 

 

 

 
 

ਕੋਰਵਡ-19 ਟੀਕਾਕ ਣ ਕੇਂਦ  ਹੁਣ ਸੈਂਡਡੌਨ  ਸੇਕੋ ਸ ਰਵਖ ੇਖੁੁੱ ਲਹ ਰਗਆ ਹੈ 
ਮੋਨੈਸ਼ ਹੈਲਥ, ਸੈਂਡਡੌਨ ਰੇਸਕੋਰਸ ਵਿਖੇ ਸਮਾਜਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਵਰਹਾ ਹIੈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮਫੁਤ, ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹੈ 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ , ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਅਤ ੇਸਮਾਜ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਢੂੰਗ ਹੈI 
 

ਜਗਹਾ 
591 - 659 ਵਪਰੂੰ ਸਸੈ ਹਾਈਿੇਅ (Princes Highway) 

ਸਪਵਰੂੰਗਿੇਲ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 3171 

 

ਖੁੁੱ ਲਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੇਰੇ 9.00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 5:00 ਿਜੇ ਤੱਕ 

ਵਬਨਾਂ ਬੁਵਕੂੰਗ ਮਲੁਾਕਾਤਾਂ ਸਿੇਰੇ 9.00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 3.00 ਿਜੇ 
ਤੱਕ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ ਂ 
 

ਉਥੇ ਪਹੁਿੰ ਚਣ ਦਾ ਤ ੀਕਾ 
ਕਾ  ਦੁਆ ਾ: ਰਸ ਫ ਰਪਰਿੰ ਸੈਸ ਹਾਈਵੇਅ ਦੁਆ ਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਵੋ  
ਜਗਹਾ ਵਿੱਚ ਮਫੁਤ ਪਾਰਵਕੂੰਗ, ਪਵਹਲ ਦੀ ਪਾਰਵਕੂੰਗ ਦ ੇਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈI 
ਨੇੜਲਾ  ੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ: ਸੈਂਡਡੌਨ ਪਾਰਕ (ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਵਸਰਫ ਰੇਲਿ ੇਸਟੇਸਨ ਤੋਂ) 
ਨੇੜਲਾ ਬੁੱ ਸ ਅੁੱ ਡਾ: ਵਪਰੂੰ ਸਸੈ ਹਾਈਿੇਅ/ਰੇਸਕੋਰਸ ਡਰਾਈਿ (ਬੱਸ ਦਾ ਰ ਟ 800) 

 

ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਬੁਰਕਿੰ ਗ ਕ ਨਾ 
ਰਬਨਾਂ ਬੁਰਕਿੰ ਗ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਵੀਕਾ  ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ  ਦੇ ੀ ਜਾਂ ਰਨ ਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪਰਹਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ 
ਬੁੁੱ ਕ ਕ ਨ ਦੀ ਰਸਫਾ ਸ਼ ਕ ਦ ੇਹਾਂI  
ਬੁੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 1800 675 398 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਵਿਕਲਪ 1 ਦੀ ਚਣੋ ਕਰ,ੋ ਵਫਰ ਵਿਕਲਪ 1, ਵਫਰ 
ਵਿਕਲਪ 1I 

 

ਹੋ  ਜਾਣਕਾ ੀ 
ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਗਤੀਸੀਲਤਾ  ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲਆਉਣ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਾਗਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਦਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖੁਸ ਹੋਿਾਂਗੇI ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦਭੁਾਸੀਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਦਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਜਗਹਾ ਤੇ ਮੌਜ ਦ ਦਭੁਾਸੀਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂI 
 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਵਚਤ ਟੀਕ ੇਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜ ਦਾ ਵਦਸਾ ਵਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਾਂI 
 

ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ https://sephu.org/covid-vaccination ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇ
ਹੋI 
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