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ਸਿਹਤ ਿੇਵਾਵਾਂ
ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ
HUME ਅਤੇ ਆਿ ਪਾਿ ਦੇ ਉਪਨਗਰ

NURSE-ON-CALL – 1300 60 60 24
NURSE-ON-CALL ਇਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਰਸਜਿਟਰਡ ਨਰਿ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਾਹਰ ਸਿਹਤ ਿਲਾਹ, ਸਦਨ ਸਵਚ 
24 ਘੰਟ,ੇ ਹਫ਼ਤ ੇਸਵਚ 7 ਸਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ.ੈ

ਇਥੇ ਕਾੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਦੁਭਾਸੀਏ ਿੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕੋ ਨੰਬਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਭਾਸਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ.

Maternal and Child health 24 Hour Helpline – 13 22 29
ਗੁਪਤ, 24-ਘੰਟ ੇਦੀ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ (ਜਨਮ ਤੋਂ ਿਕੂਲ ਦੀ ਉਮਰ 
ਤੱਕ) ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਲਾਹ ਦੇ ਿਕਦੀ ਹ.ੈ ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਯੋਗ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀਆ ਂਨਰਿਾਂ ਬੱਸਚਆ ਂਦੀ 
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸਣ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਧੱ ਚੁੰਘਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਦੇ ਸਕਿੇ ਵੀ ਮੁੱਸਦਆ ਂਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡੀਆ ਂ
ਸਚੰਤਾਵਾ ਂਬਾਰ ੇਸਵਚਾਰ ਕਰ ਿਕਦੀਆ ਂਹਨ.

ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸੀਏ ਿੇਵਾ (ਟੀਆਈਐਿ ਨੈਸਨਲ) ਹੋਰ ਭਾਸਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆ ਂਲਈ (24 ਘੰਟ,ੇ 7 ਸਦਨ) 
ਉਪਲਬਧ ਹ.ੈ 131 450 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ.

Poisons Information Line – 13 11 26
ਸਵਕਟੋਰੀਅਨ ਜ਼ਸਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ (ਵੀਪੀਆਈਿੀ) ਕੋਲ ਇਿ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਸਕ ਜਦੋਂ ਸਕਿੇ ਨੂ ੰਜ਼ਸਹਰ, ਦਵਾਈ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਜਾ ਂਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ.ੈ ਵੀ ਪੀ ਆਈ ਿੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹ ੈਜ ੇਸਕਿੇ ਨੂ ੰਿਮੁੰਦਰੀ 
ਜਾਨਵਰਾਂ (ਸਜਵੇਂ ਜੈਲੀਸਫਸ), ਿੱਪ, ਮੱਕੜੀ ਜਾ ਂਕੀੜ ੇ(ਸਜਵੇਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆ ਂਜਾ ਂਭਾਂਡੇ) ਦੁਆਰਾ ਚੂਸਿਆ ਜਾ ਂਮਾਸਰਆ ਸਗਆ ਹ.ੈ ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ 
ਵੀਪੀਆਈਿੀ ਨੂ ੰਕਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਸਖਅਤ ਿਟਾਫ ਤੁਹਾਨੂ ੰਮੁ aidਲੀ ਿਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਿ ਦੇਵੇਗਾ ਸਕ ਕੀ 
ਤੁਹਾਨੂ ੰਐਂਬੂਲੈਂਿ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ ੈਜਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਿਕਦੇ ਹਨ.

ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸੀਏ ਿੇਵਾ (ਟੀਆਈਐਿ ਨੈਸਨਲ) ਹੋਰ ਭਾਸਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆ ਂਲਈ (24 ਘੰਟ,ੇ 7 ਸਦਨ) 
ਉਪਲਬਧ ਹ.ੈ 131 450 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ.

Breastfeeding Helpline -1800 mum 2 mum – 1800 686 268
ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਧੱ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਿੇਵਾ ਹ ੈਜ ੋਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਨੂ ੰਦੱੁਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਿਲਾਹ ਸਦੰਦੀ ਹ.ੈ ਤੁਿੀਂ ਮਿਸਲਆ ਂਬਾਰ ੇਿਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹ ੋਸਜਵੇਂ ਸਕ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਕਦੋਂ ਸੁਰੂ ਕਰਨਾ 
ਜਾ ਂਰੋਕਣਾ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਧੱ ਸਕਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹ ੈਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੱੁਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ੈਤਾ ਂਕੀ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.ੈ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਧੱ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਇੱਕ ਸਦਨ ਸਵੱਚ 24 ਘੰਟ,ੇ ਹਫ਼ਤ ੇਸਵੱਚ 7 ਸਦਨ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ 
ਹ.ੈ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸੀਏ ਿੇਵਾ (ਟੀਆਈਐਿ ਨੈਸਨਲ) ਹੋਰ ਭਾਸਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆ ਂਲਈ (24 ਘੰਟ,ੇ 7 
ਸਦਨ) ਉਪਲਬਧ ਹ.ੈ 131 450 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ.

National Coronavirus Health Information Line – 1800 020 080

ਜ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਕ ਹ ੈਸਕ ਤੁਹਾਨੂ ੰਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਿ ਸਬਮਾਰੀ ਹ ੋਿਕਦੀ ਹ ੈ(ਿੀ. ਵੀ. ਡੀ. 19), ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ:                  
1800 020 080 ‘ਤ ੇਰਾਸਟਰੀ ਹੌਟਲਾਈਨ.

ਜ ੇਜਰੂਰੀ ਹੋਵ ੇਤਾ ਂਤੁਿੀਂ ਰਸਜਿਟਰਡ ਨਰਿ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗ.ੇ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਸਦਨ ਸਵੱਚ 24 ਘੰਟ,ੇ ਹਫ਼ਤ ੇਦੇ ਿੱਤ ਸਦਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ 
ਹ.ੈ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸੀਏ ਿੇਵਾ (ਟੀਆਈਐਿ ਨੈਸਨਲ) ਹੋਰ ਭਾਸਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆ ਂਲਈ (24 ਘੰਟ,ੇ 7 
ਸਦਨ) ਉਪਲਬਧ ਹ.ੈ 131 450 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ.
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ਫਾਰਮੇਿੀਆਂ
Chemist Discount Centre- 24 ਘੰਟ ੇਫਾਰਮੇਿੀ
ਪਤਾ: Craigieburn Central, Shop D00-02a, 340, Craigieburn Road,
       Craigieburn, Vic 3064
ਫੋਨ: 03 9308 4981

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ 24 ਘੰਟੇ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ, ਚੈੱਕ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਯੂਨਾਨੀ, ਇਤਾਲਵੀ

Terry White Chemmart Sunbury
ਪਤਾ: 83 Evans Street, Sunbury, Vic 3429
ਫੋਨ: 03 9744 2801

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:30ਿਵੇਰ - 9:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਸਨੀਵਾਰ: 8:30ਿਵੇਰ - 9:00ਦੁਪਸਹਰ 
       ਐਤਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ - 9:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:00ਿਵੇਰ - 9:00ਦੁਪਸਹਰ 

ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਇੰਗਸਲਸ, ਸਫਲਪੀਨੋ

Terry White Chemmart Keilor Village
ਪਤਾ: 686 Old Calder Highway, Keilor, Vic 3036
ਫੋਨ: 03 9336 7395

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ - 7:00ਦੁਪਸਹਰ 
       ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ - 1:00ਦੁਪਸਹਰ 
       ਐਤਵਾਰ: 10:00ਿਵੇਰ - 1:00ਦੁਪਸਹਰ 
       ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਇੰਗਸਲਸ, ਅਰਬੀ, ਇਤਾਲਵੀ

Advantage Pharmacy
ਪਤਾ: 46 Gap Road, Sunbury, Vic 3429
ਫੋਨ: 03 9744 4352

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ- ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:00ਿਵੇਰ - 10:00ਦੁਪਸਹਰ 
       ਸਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ - 5:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ, ਫ੍ਰ ੈਂਚ

Chemist Warehouse Keilor East – 24 ਘੰਟ ੇਫਾਰਮੇਿੀ
ਪਤਾ: Lot 3, 233 Milleara Road, Keilor East, Vic 3033
ਫੋਨ: 03 9325 4660

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ 24 ਘੰਟੇ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਯੂਨਾਨੀ, ਇਤਾਲਵੀ



Asthma Australia | Kids Health

28

Chemist Warehouse Sunbury 
ਪਤਾ: 79 Evans Street, Sunbury, Vic 3429
ਫੋਨ: 03 9744 2644

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:00ਿਵੇਰ - 9:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਸਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ & ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 8:00ਿਵੇਰ - 8:00ਦੁਪਸਹਰ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਮੈਂਡਸਰਨ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਤੁਰਕੀ

Priceline Pharmacy Sunbury Square 
ਪਤਾ: Shop 14-16, Sunbury Square SC, 2-28 Evans Street, Sunbury, Vic 3429
ਫੋਨ: 03 9740 6066

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ- ਸੁੱਕਰਵਾਰ – 9:00ਿਵੇਰ-6:00ਦੁਪਸਹਰ 
         ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 5:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਐਤਵਾਰ: 10:00ਿਵੇਰ – 3:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਤੁਰਕੀ

PharmaSave  
ਪਤਾ: Shop 3-4, 21-23 Evans Street, Sunbury, Vic 3429
ਫੋਨ: 03 9744 7477

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ- ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ -6:00ਦੁਪਸਹਰ 
         ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 3:00ਦੁਪਸਹਰ 
       ਐਤਵਾਰ: 10:00ਿਵੇਰ – 2:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ:  ਬੰਦ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ

Goonawarra Pharmacy  
ਪਤਾ: 11 Dornoch Drive, Sunbury, Vic 3429
ਫੋਨ: 03 9740 4637 

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ-ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ: 8:00ਿਵੇਰ – 7:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:ਿਵੇਰ – 6:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 1:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਐਤਵਾਰ: 10:00ਿਵੇਰ – 1:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 10:00ਿਵੇਰ – 1:00ਦੁਪਸਹਰ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

Chemist Warehouse Sunbury Gap Road
ਪਤਾ: 106-126 Gap Road, Sunbury, Vic 3429
ਫੋਨ: 03 9744 2585

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:00ਿਵੇਰ - 9:00ਦੁਪਸਹਰ 
              ਸਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ & ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 8:00ਿਵੇਰ - 8:00ਦੁਪਸਹਰ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ, ਸਹੰਦੀ, ਫ੍ਰ ੈਂਚ
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Riddells Creek Pharmacy
ਪਤਾ: 7 Station Street, Riddells Creek, Vic 3431
ਫੋਨ: 03 5428 6622

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ: 9:00ਿਵੇਰ – 7:00ਦੁਪਸਹਰ 
        ਮੰਗਲਵਾਰ, ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 6:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 1:00ਦੁਪਸਹਰ 
       ਐਤਵਾਰ: ਬੰਦ 
      ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਇਤਾਲਵੀ

Core Pharmacy - Tullamarine 
ਪਤਾ: 195 Melrose Drive, Tullamarine, Vic 3043
ਫੋਨ: 03 9338 1504

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 7:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 5:00ਦੁਪਸਹਰ 
       ਐਤਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 2:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ, ਮੈਂਡਸਰਨ, ਇਤਾਲਵੀ

Chemist Warehouse - Airport West  
ਪਤਾ: Westfield Airport West, Shop 40, 29-35 Louise Street, Airport West, Vic 3042
ਫੋਨ: 03 8527 1755

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਬੁੱਧਵਾਰ: 8:00ਿਵੇਰ – 7:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਵੀਰਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:00ਿਵੇਰ – 9:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ- 6:00ਦੁਪਸਹਰ 
       ਐਤਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 6:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:00ਿਵੇਰ -5:00ਦੁਪਸਹਰ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ, ਕਿਦੀਅਨ, ਅੱਸੂਰੀ, ਥਾਈ, ਮੈਂਡਸਰਨ, ਅਮਹੈਸਰਕ, ਤਾਸਮਲ

Diggers Rest Pharmacy
ਪਤਾ: 2 Farm Road, Diggers Rest, Vic 3427
ਫੋਨ: 03 9740 0950 

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 6:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 2:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਐਤਵਾਰ: ਬੰਦ 
      ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ:  ਬੰਦ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

Airport West Pharmacy 
ਪਤਾ: Westfield Airport West, Shop 146, Louis Street, Airport West, Vic 3042
ਫੋਨ: 03 9330 1150

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਬੁੱਧਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ - 5:30ਦੁਪਸਹਰ 
      ਵੀਰਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 9:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 5:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਐਤਵਾਰ: 10:00ਿਵੇਰ -5:00ਦੁਪਸਹਰ 
                   ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
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Direct Chemist Outlet – Gladstone Park
ਪਤਾ: Gladstone Park SC, Shop 104, Gladstone Park Drive, Gladstone Park, Vic 3043
ਫੋਨ: 03 9338 1033

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:30ਿਵੇਰ -9:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਸਨੀਵਾਰ: 8:30ਿਵੇਰ – 9:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਐਤਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 9:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:00ਿਵੇਰ - 6:00ਦੁਪਸਹਰ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ

Priceline Pharmacy – Gladstone Park 
ਪਤਾ: Gladstone Park SC, Shop 155A, Gladstone Park Drive, Gladstone Park, 
   Vic 3043
ਫੋਨ: 03 9335 5222

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ - 6:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 1:00ਦੁਪਸਹਰ 
    ਐਤਵਾਰ: ਬੰਦ 
    ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਮੈਂਡਸਰਨ, ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼

Chemist Warehouse Craigieburn 
ਪਤਾ: Shop 5, 1-9 Mareeba Way, Craigieburn, Vic 3064
ਫੋਨ: 03 9303 8022

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 9:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 6:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਐਤਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 6:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:00ਿਵੇਰ -9:00ਦੁਪਸਹਰ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਿਨਹਾਲੀ, ਸਹੰਦੀ, ਅਰਬੀ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਮੈਂਡਸਰਨ

Blooms the Chemist - Gladstone
ਪਤਾ: Stockland Highlands, Shop 9, 300 Grand Boulevard, Craigieburn, Vic 3064
ਫੋਨ: 03 9303 8966

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:00ਿਵੇਰ - 7:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਸਨੀਵਾਰ: 8:00ਿਵੇਰ – 5:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਐਤਵਾਰ: 8:00ਿਵੇਰ – 5:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 8:00ਿਵੇਰ – 2:00ਦੁਪਸਹਰ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਤੁਰਕੀ, ਫ਼ਾਰਿੀ, ਅਰਬੀ

Priceline Pharmacy - Craigieburn Central
ਪਤਾ: Shop 29, 340 Craigieburn Road, Craigieburn, Vic 3064
ਫੋਨ: 03 9333 7628

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਬੁੱਧਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 6:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਵੀਰਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 9:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 5:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਐਤਵਾਰ: 10:00ਿਵੇਰ – 5:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 10:00-5:00ਦੁਪਸਹਰ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ                                                                                                                       
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Priceline Pharmacy Craigieburn
ਪਤਾ: Craigieburn Plaza, Shop 9B, 10, Craigieburn Road, Craigieburn, Vic 3064
ਫੋਨ: 03 9308 1121

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:30ਿਵੇਰ - 9:00ਦੁਪਸਹਰ 
        ਸਨੀਵਾਰ: 8:30ਿਵੇਰ - 5:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਐਤਵਾਰ: 9:30ਿਵੇਰ - 3:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:30ਿਵੇਰ -3:00ਦੁਪਸਹਰ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਤੁਰਕੀ, ਇਤਾਲਵੀ 

Pharmacy Select – Roxburgh Park
ਪਤਾ: Roxburgh Park Shopping Centre, Shop 2, 250 Somerton Road, Roxburgh Park,                   
Vic 3064
ਫੋਨ: 03 9305 2344

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:30ਿਵੇਰ – 9:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 6:00ਦੁਪਸਹਰ 
       ਐਤਵਾਰ: 10:00ਿਵੇਰ - 6:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:00ਿਵੇਰ-5:00ਦੁਪਸਹਰ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਤੁਰਕੀ, ਅਰਬੀ, ਬੰਗਾਲੀ

Direct Chemist Outlet
ਪਤਾ: Greenvale SC, Ground Floor Shop, 11, 1 Greenvale Drive, Greenvale, Vic 3059
ਫੋਨ: 03 9333 1023

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:30ਿਵੇਰ – 10:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 9:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਐਤਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 9:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:00ਿਵੇਰ - 6:00ਦੁਪਸਹਰ 

ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਤੁਰਕੀ, ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼, ਅਰਬੀ

Meadow Heights Pharmacy 
ਪਤਾ: Shop5, 55 Paringa Blvd, Meadow Heights, Vi 3048
ਫੋਨ: 03 9302 2828

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 8:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਸਨੀਵਾਰ:  9:00ਿਵੇਰ – 5:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਐਤਵਾਰ: 10:00ਿਵੇਰ – 5:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 10:00ਿਵੇਰ – 5:00ਦੁਪਸਹਰ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ, ਤੁਰਕੀ

Super Saver Discount Chemist
ਪਤਾ: Craigieburn Plaza, Shop 27, 32-38, Craigieburn Road, Craigieburn, Vic 3064
ਫੋਨ: 03 9333 7417

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ - 8:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ - 6:00ਦੁਪਸਹਰ 
       ਐਤਵਾਰ: 10:00ਿਵੇਰ - 4:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 10:00ਿਵੇਰ - 4:00ਦੁਪਸਹਰ (ਬੰਦ ਸਰਿਿਸਮਿ ਅਤੇ ਈਿਟਰ ਲਈ)
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਰਦੂ, ਸਹੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤੁਰਕੀ, ਅਰਬੀ
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Chemist Warehouse - Greenvale
ਪਤਾ: Shop 4, 212, Greenvale Drive, Greenvale, Vic 3059
ਫੋਨ: 03 9333 6895

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ - 9:00ਦੁਪਸਹਰ|
      ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ - 6:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਐਤਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 5:30ਦੁਪਸਹਰ 
      ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:00ਿਵੇਰ – 5:00ਦੁਪਸਹਰ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ, ਮੈਂਡਸਰਨ

Hume City Pharmacy
ਪਤਾ: 510, Barry Road, Broadmeadows, Vic 3047
ਫੋਨ: 03 9302 3344

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ- ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:30ਿਵੇਰ -7:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ -4:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਐਤਵਾਰ: 10:00ਿਵੇਰ -2:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ, ਇਤਾਲਵੀ, ਯੂਨਾਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ

Fordgate Pharmacy 
ਪਤਾ: 343, Barry Road, Campbellfield, Vic 3061
ਫੋਨ: 03 9357 9059

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ- ਸੁੱਕਰਵਾਰ – 9:00ਿਵੇਰ – 12:00ਿਵੇਰ 
      ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ -5:00ਦੁਪਸਹਰ 
                           ਐਤਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 5:00ਦੁਪਸਹਰ 
                           ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ 

ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ, ਤੁਰਕੀ, ਸਹੰਦੀ, ਮੈਂਡਸਰਨ

Chemist Warehouse Campbellfield 
ਪਤਾ: 1463, Sydney Road, Campbellfield, Vic 3061
ਫੋਨ: 03 9359 3165

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:30ਿਵੇਰ – 9:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਸਨੀਵਾਰ: 8:30ਿਵੇਰ – 6:00ਦੁਪਸਹਰ 
       ਐਤਵਾਰ: 9:30ਿਵੇਰ – 5:30ਦੁਪਸਹਰ 
      ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ, ਉਰਦੂ, ਸਹੰਦੀ, ਫ਼ਾਰਿੀ

Pharmacy 4 Less Dallas 
ਪਤਾ: 2, Dargie Court, Dallas Vic 3047
ਫੋਨ: 03 9309 1604

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 6:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ- 4:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਐਤਵਾਰ: ਬੰਦ 
      ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਤੁਰਕੀ, ਅਰਬੀ
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Campbellfield Pharmasave 
ਪਤਾ: Campbellfield Plaza, Shop 1B, 1434 Sydney Road, Campbellfield, Vic 3061
ਫੋਨ: 03 9359 6882

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 8:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ -6:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਐਤਵਾਰ: 10:00ਿਵੇਰ – 4:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 10:00ਿਵੇਰ – 4:00ਦੁਪਸਹਰ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ

ਡਾਕਟਰ.

National Home Doctor Service - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ
ਘੰਸਟਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਘਰ ਸਮਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹ.ੈ

ਫੋਨ: 13 SICK (13 74 25)
ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ-ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 6:00ਦੁਪਸਹਰ ਅੱਗੇ 
              ਸਨੀਵਾਰ: 12:00ਦੁਪਸਹਰ – ਅੱਗੇ 
              ਐਤਵਾਰ & ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 24 ਘੰਟੇ 
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

Sunbury Medical Centre  - 16 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ.
ਪਤਾ: 38-40, Gap Road, Sunbury, Vic 3429 
ਫੋਨ: 03 9744 8999

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 7:30ਿਵੇਰ – 8:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਸਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 8:00ਿਵੇਰ- 4:00ਦੁਪਸਹਰ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

Gap Road Medical Centre  - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ
ਪਤਾ: 46 Gap Road, Sunbury, Vic 3429
ਫੋਨ: 03 9740 4429

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:00ਿਵੇਰ – 10:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਸਨੀਵਾਰ - ਐਤਵਾਰ:  9:00ਿਵੇਰ – 5:00ਦੁਪਸਹਰ 
      ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੁਆਰਾ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾ ਂ(ਸਹੰਦੀ)
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਹੰਦੀ, ਅਰਬੀ, ਫ੍ਰ ੈਂਚ. 
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Evans Street Medical Centre  - 16 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ.
ਪਤਾ: 81, Evans Street, Sunbury, Vic 3429
ਫੋਨ: 03 9744 3311

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ:  8:30ਿਵੇਰ – 6:00ਦੁਪਸਹਰ 
        ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ: 8:00ਿਵੇਰ – 6:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਬੁੱਧਵਾਰ: 8:00ਿਵੇਰ – 8:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:30ਿਵੇਰ – 5:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ and ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:00ਿਵੇਰ – 1:00ਦੁਪਸਹਰ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਨਹੀਂ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫ੍ਰ ੈਂਚ, ਸਹੰਦੀ, ਮਾਲੇ

Vineyard Medical Centre  - 16 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ.
ਪਤਾ: 2-6 Sussex Court, Sunbury, Vic 3429
ਫੋਨ: 03 9216 5600 

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ: ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 7:30ਿਵੇਰ – 8:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ: 8:30ਿਵੇਰ - 4:30ਦੁਪਸਹਰ 
     ਐਤਵਾਰ & ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾ ਂ(ਅਰਬੀ)
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ, ਰੋਸਚੰਗ

Diggers Rest Medical Centre  - ਦੀ ਸੁਰੂਆਤੀ ਰਸਜਿਟ੍ਰ ੇਸਨ ਫੀਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ $50 

ਪਤਾ: 2 Farm Road, Diggers Rest, Vic 3427
ਫੋਨ: 03 9012 7301

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ-ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:00ਿਵੇਰ – 6:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 2:00ਦੁਪਸਹਰ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਨਹੀਂ (ਸਿਰਫ ਲੜਕੀ ਨਰਿਾਂ)
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਰਬੀ

Tristar Medical Group  - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ 

ਪਤਾ: 94 O’Shanassy Street, Sunbury, Vic 3429
ਫੋਨ: 03 9740 8800

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ-ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:00ਿਵੇਰ – 8:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ & ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾ ਂ(ਸਹੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ)
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਮਾਰਨਾ, ਸਹੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ
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Airport Total Health Care Clinic  - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ
ਪਤਾ: 8 Cherie Street, Tullamarine, Vic 3043
ਫੋਨ: 03 9338 7333

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ -6:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਬੁੱਧਵਾਰ, ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ-3:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ – ਬੰਦ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾ ਂ(ਸਿਨਹਾਲੀ)
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਿਨਹਾਲੀ

Airport Health General Practice  - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ
ਪਤਾ: 124, Mickleham Road, Tullamarine, Vic 3043
ਫੋਨ: 03 9338 1055

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ-ਸਨੀਵਾਰ: 8:00ਿਵੇਰ – 5:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾ ਂ(ਸਿਨਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਾਸਮਲ)
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਤਾਸਮਲ, ਸਿਨਹਾਲੀ

Tullamarine Complete Health Centre  - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ 

ਪਤਾ: 84-86, Mickleham Road, Tullamarine, Vic 3043
ਫੋਨ: 03 9336 8100

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ – ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 6:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 2:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ – ਬੰਦ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਹੰਦੀ, ਉਰਦੂ

Gladstone Park Medical Clinic - ਸਮਸਰਤ ਸਬਸਲੰਗ ਕਲੀਸਨਕ
ਪਤਾ: 232 Mickleham Road, Galdstone Park, Vic 3043
ਫੋਨ: 03 9330 2533

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ-ਸੁੱਕਰਵਾਰ:  8:00ਿਵੇਰ – 9:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ- ਐਤਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ-1:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾ ਂ(ਫਾਰਿੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ)
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਇਤਾਲਵੀ, ਫਾਰਿੀ, ਹੁੱਡੂ ਅਤੇ ਉਰਦੂ
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East Keilor Clinic  - 16 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ.          
ਪਤਾ: 46, Milleara Road, East Keilor, Vic 3033
ਫੋਨ: 03 9336 2033

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ – ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:30ਿਵੇਰ – 6:30ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 12:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ – ਬੰਦ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾ ਂ(ਪੋਸਲਸ)
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਇਤਾਲਵੀ, ਫ੍ਰ ੈਂਚ, ਮਾਲੇ, ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼, ਤੁਰਕੀ, ਪੋਸਲਸ

Lincolnville Medical Centre  - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ
ਪਤਾ: 23-25, McFarlane Street, Keilor East, Vic 3033
ਫੋਨ: 03 9337 2200

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ- ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:00ਿਵੇਰ – 10:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ: 8:00ਿਵੇਰ – 5:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਐਤਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 5:00ਦੁਪਸਹਰ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾ ਂ(ਿਪੈਸਨਸ, ਤੁਰਕੀ, ਫਾਰਿੀ, ਅਰਬੀ)
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਿਪੈਸਨਸ, ਤੁਰਕੀ, ਫਾਰਿੀ, ਅਰਬੀ

Eastbrook Family Clinic Lincolnvile - ਪ੍ਰਤੀ ਿਲਾਹ ਮਸਵਰਾ ਯੋਗ ਫੀਿ
ਪਤਾ: 439-495, Keilor Road, Niddrie, Vic 3042
ਫੋਨ: 03 9289 3333

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ-ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:00ਿਵੇਰ – 5:30ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ: 8:30ਿਵੇਰ – 12:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਐਤਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 11:30ਿਵੇਰ 
     ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾ ਂ(ਰਿੋਏਸੀਅਨ)
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਰਿੋਏਸੀਅਨ

Keilor Medical Clinic  - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ
ਪਤਾ: 1/8-12 Copernicus Way, Keilor Downs, Vic 3038
ਫੋਨ: 03 9449 4655

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ  ਿੋਮਵਾਰ - ਐਤਵਾਰ: 8:00ਿਵੇਰ – 11:00ਦੁਪਸਹਰ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾ ਂ(ਸਿਨਹਾਲੀ)
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਿਨਹਾਲੀ, ਤਾਸਮਲ, ਮਸਲਆਲਮ, ਕੰਨੜ, ਸਹੰਦੀ, ਅਫਰੀਕੀ ਭਾਸਾਵਾਂ
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Centreway Medical Centre - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ
ਪਤਾ: 234 Milleara Road, Keilor East 3033
ਫੋਨ: 03 9331 0300

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ – ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:00ਿਵੇਰ -6:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 6:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੱੁਟੀਆਂ: 9:30ਿਵੇਰ – 6:00ਦੁਪਸਹਰ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਨਹੀਂ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਮਾਲੇ, ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼, ਹੱਕਾ, ਹੋੱਕਯੇਨ, ਸਹੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇਤਾਲਵੀ

Calder Clinic - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ
ਪਤਾ: 2, Melville Close, Keilor, Vic 3036
ਫੋਨ: 03 936 4755 

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ-ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:00ਿਵੇਰ – 8:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ: 8:00ਿਵੇਰ – 1:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਐਤਵਾਰ: 10:00ਿਵੇਰ – 3:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:00ਿਵੇਰ – 1:00ਦੁਪਸਹਰ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾ ਂ(ਇਤਾਲਵੀ, ਪੋਸਲਸ, ਫਾਰਿੀ)
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਇਤਾਲਵੀ, ਪੋਸਲਸ, ਫਾਰਿੀ, ਸਮਿਰੀ

Village Medical Keilor - 16 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਿਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ.
ਪਤਾ:  767, Old Calder Hwy, Keilor, Vic 3036
ਫੋਨ: 03 9931 6967

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ- ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:30-6:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ: 8:30ਿਵੇਰ – 1:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਐਤਵਾਰ: ਬੰਦ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

Primary Medical Centre Craigieburn - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ 

ਪਤਾ:  70 Central Park Avenue Craigieburn VIC 3064
ਫੋਨ: 03 9219 5500

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਐਤਵਾਰ: 8:00 ਿਵੇਰ - 8:00 ਦੁਪਸਹਰ, 
                           ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 8:00 ਿਵੇਰ - 8:00 ਦੁਪਸਹਰ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ, ਅੱਸੂਰੀ, ਕਿਦੀਅਨ, ਬੰਗਾਲੀ, ਪਸਤੋ, ਉਰਦੂ, ਤਾਗਾਲੋਗ, ਮਸਲਆਲਮ, 
ਸਹੰਦੀ, ਫਾਰਿੀ, ਫ਼ਾਰਿੀ
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Craigieburn Superclinic - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ          

ਪਤਾ:  Shop 35, 40 Craigieburn Road West, Craigieburn, Vic 3064
ਫੋਨ: 03 9333 7500

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ- ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:00ਿਵੇਰ – 6:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ: 8:00ਿਵੇਰ – 6:00ਦੁਪਸਹਰ   

ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 8:00ਿਵੇਰ – 6:00ਦੁਪਸਹਰ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾ ਂ(ਬੰਗਾਲੀ, ਡੈਸਨਸ, ਸਹੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਸਿਨਹਾਲੀ, ਰੂਿੀ)
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ, ਮਾਲੇ, ਇੰਡੋਨੇਸੀਅਨ, ਤਾਸਮਲ, ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼, ਬੰਗਾਲੀ, ਡੈਸਨਸ, ਸਹੰਦੀ, ਉਰਦੂ, 
ਮੈਂਡਸਰਨ, ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼, ਹੋੱਕਯੇਨ, ਸਿਨਹਾਲੀ, ਰੂਿੀ

Craigieburn Central Medical Centre - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ
ਪਤਾ:  Doo-02, 340 Craigieburn Road, Craigieburn, Vic 3064
ਫੋਨ: 03 8339 4555

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ-9:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:00ਿਵੇਰ – 6:00ਦੁਪਸਹਰ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾ ਂ(ਬੰਗਾਲੀ, ਮੁੱ .ਲਾ ਫ਼ਾਰਿੀ)
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਮੁੱ .ਲਾ ਫ਼ਾਰਿੀ, ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ, ਮੁੱ .ਲਾ ਅਰਬੀ, ਿੇਤਿਵਾਨਾ, ਿਪੈਸਨਸ

Eastbrook Family Clinic Lincolnvile - ਪ੍ਰਤੀ ਿਲਾਹ ਮਸਵਰਾ ਯੋਗ ਫੀਿ
ਪਤਾ: 439-495, Keilor Road, Niddrie, Vic 3042
ਫੋਨ: 03 9289 3333

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ-ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:00ਿਵੇਰ – 5:30ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ: 8:30ਿਵੇਰ – 12:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਐਤਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 11:30ਿਵੇਰ 
     ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾ ਂ(ਰਿੋਏਸੀਅਨ)
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਰਿੋਏਸੀਅਨ

Henson Medical Centre and Dental Surgery - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ
ਪਤਾ:  1, Hanson Road, Craigieburn, Vic 3064
ਫੋਨ:  03 9305 5555

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ- ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:00ਿਵੇਰ – 12:00ਿਵੇਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 8:00ਿਵੇਰ – 11:30ਦੁਪਸਹਰ   

ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾ ਂ(ਅਰਬੀ, ਸਿਨਹਾਲੀ, ਉਰਦੂ)
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ, ਦਾਰੀ, ਫਾਰਿੀ, ਸਹੰਦੀ, ਮਸਲਆਲਮ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿਨਹਾਲੀ, ਤਾਸਮਲ, ਤੇਲਗ,ੂ 
ਉਰਦੂ
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Annadale Family Medical Centre  - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ
ਪਤਾ:  2/3, Enderby Drive Mickleham, Vic 3064
ਫੋਨ: 03 9038 8342

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ- ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 6:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ and ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 10:00ਿਵੇਰ- 3:00ਦੁਪਸਹਰ   

ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾ ਂ(ਉਰਦੂ, ਸਹੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ)
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਹੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ, ਦਾਰੀ

Roxburgh Park Superclinic  - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ
ਪਤਾ:  Shop 1, Homestead Shopping Centre, 101, Ravenhill Blvd, Roxburgh Park,
   Vic 3064
ਫੋਨ: 03 9308 7088

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:00ਿਵੇਰ – 11:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ: ਬੰਦ 
     ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 8:00ਿਵੇਰ – 11:00ਦੁਪਸਹਰ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਹੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿਨਹਾਲੀ

Somerton Road Medical Centre - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ
ਪਤਾ:  Shop 1, 250, Somerton Road, Roxburgh Park, Vic 3064
ਫੋਨ: 03 8339 8800 

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ- 11:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 6:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:00ਿਵੇਰ – 3:00ਦੁਪਸਹਰ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ, ਅੱਸੂਰੀ, ਤੁਰਕੀ, ਕਿਦੀਅਨ, ਮਸਲਆਲਮ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ.

New Leaf Medical Clinic - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ 

ਪਤਾ:  1655 Sydney Road, Campbell Field, Vic 3061
ਫੋਨ: 03 8577 8060

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਵੀਰਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 5:00ਦੁਪਸਹਰ
     ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 1:00ਦੁਪਸਹਰ (ਪੰਦਰਵਾੜੇ)
     ਸੁੱਕਰਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ & ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ 

ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
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Barry Road Medical Centre  - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ          

ਪਤਾ: 347 Barry Road, Campbellfield, Vic 3061
ਫੋਨ: 03 9357 0202

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 10:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:00ਿਵੇਰ - 5:00ਦੁਪਸਹਰ 

ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫ਼ਾਰਿੀ, ਇੰਡੋਨੇਸੀਅਨ, ਅਰਬੀ

Fordgate Medical Centre - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ
ਪਤਾ:  313 Barry Road, Campbellfield, Vic 3061
ਫੋਨ: 03 9357 9866

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ- ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 4:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: No

ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

Meadow Heights Medical Practice - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ
ਪਤਾ:  1, Bendoc Court, Meadow heights, Vic 3048
ਫੋਨ:  03 9309 8250

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ- ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 5:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 2:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:00ਿਵੇਰ -1:00ਦੁਪਸਹਰ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ and ਫ਼ਾਰਿੀ

Coolaroo Clinic - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ
ਪਤਾ:  512 Barry road, Coolaroo, Vic 3048
ਫੋਨ:  03 9309 7011

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ- ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:00ਿਵੇਰ – 8:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 4:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 10:00ਿਵੇਰ – 2:00ਦੁਪਸਹਰ 

ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਮੈਂਡਸਰਨ, ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼, ਅਰਬੀ, ਰੂਿੀ, ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਸਹੰਦੀ 
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Westmeadows Medical Centre - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ
ਪਤਾ:  32B Fawkner Street, Westmeadows, Vic 3049
ਫੋਨ:  03 9338 2305

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ- ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:30ਿਵੇਰ – 10:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ - 5:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਮੈਂਡਸਰਨ, ਅਰਬੀ, ਓਸਪਨ

Doy Street Medical Centre - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ
ਪਤਾ: 17 Doy Street, Dallas, Vic 3047 
ਫੋਨ:  03 9357 0088

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ- ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 5:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ: 10:00ਿਵੇਰ – 2:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 10:00ਿਵੇਰ - 2:00ਦੁਪਸਹਰ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: 

ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

Gladstone Park Super Clinic - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ
ਪਤਾ:  Gladstone Park Shopping Centre , Shop102, Gladstone Park Drive, 
    Gladstone Park, Vic 3043
ਫੋਨ:  03 9338 0933

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ: 8:00ਿਵੇਰ – 6:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ: 8:00ਿਵੇਰ – 11:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਸੁੱਕਰਵਾਰ:  8:00ਿਵੇਰ – 5:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ: 10:00ਿਵੇਰ - 5:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਐਤਵਾਰ: 10:00ਿਵੇਰ - 8:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼, ਹੋੱਕਯੇਨ, ਟੋਚੇ, ਫ੍ਰ ੈਂਚ, ਅਰਬੀ, ਸਹੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ

Barrymore Medical Centre - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ 

ਪਤਾ:  9 Barrymore Road, Greenvale, Vic 3059
ਫੋਨ:  03 9333 5943

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 9:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 6:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 10:00ਿਵੇਰ-4:00ਦੁਪਸਹਰ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ, ਸਹੰਦੀ, ਇੰਡੋਨੇਸੀਅਨ, ਮਾਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ, ਰੂਿੀ, ਉਰਦੂ
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Greenvale Medical Centre  - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ          

ਪਤਾ:  1/11 Greenvale Drive, Greenvale, Vic 3059
ਫੋਨ:  03 9333 2233

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:30ਿਵੇਰ – 6:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ: ਬੰਦ 
     ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ:  ਬੰਦ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਿਨਹਾਲੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਉਰਦੂ, ਸਹੰਦੀ

Broadmeadows Place Medical Clinic - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ
ਪਤਾ:  Shop 2, 11 Pearcedale Parade, Broadmeadows, Vic 3047
ਫੋਨ:  03 9309 9229

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ- ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 6:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 1:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ:  ਬੰਦ 

ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: 

ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 

Pascoe Vale Road Family Clinic - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ
ਪਤਾ:  12/1100 Pascoe Vale Road, Broadmeadows, Vic 3047
ਫੋਨ:  03 9309 9833

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 9:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ: 9:00 ਿਵੇਰ -5:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:00ਿਵੇਰ – 5:00ਦੁਪਸਹਰ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਮਾਲੇ, ਸਹੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ

Broadmeadows Medical Centre - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ
ਪਤਾ:  332 Camp Road, Broadmeadows, Vic 3047
ਫੋਨ:  03 9309 2345

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:00ਿਵੇਰ – 6:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 3:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਐਤਵਾਰ:  9:00ਿਵੇਰ – 5:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:00ਿਵੇਰ – 3:00ਦੁਪਸਹਰ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾ ਂ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ 
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DPV Health Broadmeadows Medical and Dental Centre - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 
ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ
ਪਤਾ:  42-48 Coleraine Street, Broadmeadows, Vic 3047
ਫੋਨ:  1300 234 263

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ:  8:00ਿਵੇਰ – 6:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ: ਬੰਦ 
     ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਤਾਸਮਲ, ਮੈਂਡਸਰਨ

Dallas Clinic - 16 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਿਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ
ਪਤਾ:  112 Blair Street, Broadmeadows, Vic 3047
ਫੋਨ:  03 9309 6266

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:30ਿਵੇਰ – 6:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 12:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਐਤਵਾਰ: ਬੰਦ 
     ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਤਾਸਮਲ, ਮੈਂਡਸਰਨ

Hillcrest Health Centre - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ
ਪਤਾ: 50-52 Bamburgh Street, Broadmeadows, Vic 3048 
ਫੋਨ:  03 9302 3005

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:00ਿਵੇਰ – 9:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ: 9:00ਿਵੇਰ – 4:00ਦੁਪਸਹਰ
ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਹੰਦੀ, ਉਰਦੂ

Wells Medical Clinic - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ
ਪਤਾ:  176 Blair Street, Dallas, Vic 3047
ਫੋਨ:  03 9302 1580

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:00ਿਵੇਰ – 11:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 8:00ਿਵੇਰ -11:00ਦੁਪਸਹਰ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਤਾਸਮਲ, ਸਿਨਹਾਲੀ
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Broadmeadows Family Health Care - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ          

ਪਤਾ:  357 Camp Road, Broadmeadows, Vic 3047
ਫੋਨ:  03 9309 2361

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਿੋਮਵਾਰ- ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:30ਿਵੇਰ – 4:00ਦੁਪਸਹਰ 
     ਸਨੀਵਾਰ: ਬੰਦ 
     ਐਤਵਾਰ: ਬੰਦ 
     ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ 

ਹਿਪਤਾਲਾਂ.
Northern Hospital 
ਪਤਾ: 185 Cooper Street, Epping, Vic 3076
ਫੋਨ: 03 8405 8000 

ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਸਵਭਾਗ ਖੁੱਲਾ 24ਘੰਟੇ
ਹੇਠ ਸਲਖੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਲਈ ਦੁਭਾਸੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅਰਬੀ, ਅੱਸੂਰੀ, ਕਿਦੀਅਨ, ਯੂਨਾਨੀ, ਇਤਾਲਵੀ, ਮਕਦੂਨੀਅਨ, ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼, 
ਮੈਂਡਸਰਨ, ਸਹੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਨੇਪਾਲੀ, ਫ਼ਾਰਿੀ, ਿਰਬੀਆn, ਰਿੋਏਸੀਅਨ, ਬੋਿਨੀਅਨ, ਤੁਰਕੀ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ

Sunshine Hospital 
ਪਤਾ: 176 Furlong Road, St. Albans, Vic 3021
ਫੋਨ: 03 8345 1333

ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਸਵਭਾਗ ਖੁੱਲਾ 24 ਘੰਟੇ
ਹੇਠ ਸਲਖੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਲਈ ਦੁਭਾਸੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅਰਬੀ, ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼, ਰਿੋਏਸੀਅਨ, ਸਦਨਕਾ, ਯੂਨਾਨੀ, ਇਤਾਲਵੀ, ਮਕਦੂਨੀਅਨ, 
ਮੈਂਡਸਰਨ, ਿਰਬੀਆ, ਿਪੈਸਨਸ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ

Footscray Hospital
ਪਤਾ: 148 Gordon Street, Footscray, Vic 3011
ਫੋਨ: 03 8345 6666

ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਸਵਭਾਗ ਖੁੱਲਾ 24 ਘੰਟੇ
ਹੇਠ ਸਲਖੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਲਈ ਦੁਭਾਸੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅਰਬੀ, ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼, ਰਿੋਏਸੀਅਨ, ਸਦਨਕਾ, ਯੂਨਾਨੀ, ਇਤਾਲਵੀ, ਮਕਦੂਨੀਅਨ, 
ਮੈਂਡਸਰਨ, ਿਰਬੀਆ, ਿਪੈਸਨਸ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ
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John Fawkner Private Hospital – ED ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਿਲਾਹ ਮਸਵਰੇ ਦੀ ਫੀਿ $325

ਪਤਾ: 275 Moreland Road, Coburg, Vic 3058
ਫੋਨ: 03 9385 2500

ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਸਵਭਾਗ ਖੁੱਲਾ 24ਘੰਟੇ
ਵਾਧੂ ਫੀਿ ਤੇ ਦੁਭਾਸੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ

Austin Hospital
ਪਤਾ: 145-161 Studley Road, Heidelberg, Vic 3084
ਫੋਨ: 03 9496 5000

ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਸਵਭਾਗ ਖੁੱਲਾ 24 ਘੰਟੇ
ਹੇਠ ਸਲਖੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਲਈ ਦੁਭਾਸੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅਰਬੀ, ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼, ਰਿੋਏਸੀਅਨ, ਸਦਨਕਾ, ਯੂਨਾਨੀ, ਇਤਾਲਵੀ, ਮਕਦੂਨੀਅਨ, 
ਮੈਂਡਸਰਨ, ਿਰਬੀਆ, ਿਪੈਸਨਸ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ 

The Royal Children’s Hospital
ਪਤਾ: 50  Flemington Road, Parkville, Vic 3052
ਫੋਨ: 03 9345 5522

ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਸਵਭਾਗ ਖੁੱਲਾ 24 ਘੰਟੇ
ਹੇਠ ਸਲਖੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਲਈ ਦੁਭਾਸੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅਰਬੀ, ਅੱਸੂਰੀ, ਕਿਦੀਅਨ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼, ਮੈਂਡਸਰਨ, ਿੋਮਾਲੀ, 
ਟਾਈਗਸਰਸਨਆ, ਇਤਾਲਵੀ, ਤੁਰਕੀ. (ਦੂਿਰੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਲ ਤੇ ਦੁਭਾਸੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ)

Northpark Private Hospital – ED ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਿਲਾਹ ਮਸਵਰੇ ਦੀ ਫੀਿ $320

ਪਤਾ: Cnr Plenty and Greenhill Road, Bundoora Vic 3083
ਫੋਨ: 03 9468 0100

ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਸਵਭਾਗ ਖੁੱਲਾ 24 ਘੰਟੇ
ਦੁਭਾਸੀਏ ਉਪਲਬਧ - ਨਹੀਂ (ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ)


