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ਸਿਹਤ ਿੇਵਾਵਾਂ
ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ  

MELTON ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਉਪਨਗਰ

NURSE-ON-CALL – 1300 60 60 24
NURSE-ON-CALL ਇਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਰਜਜਸਟਰਡ ਨਰਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਾਹਰ ਜਸਹਤ ਸਲਾਹ, ਜਦਨ ਜਿਚ 
24 ਘੰਟ,ੇ ਹਫ਼ਤ ੇਜਿਚ 7 ਜਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ.ੈ

ਇਥੇ ਕਾੱਲ ਕਰਨ ਿਾਜਲਆਂ ਲਈ ਦੁਭਾਸੀਏ ਸੇਿਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕੋ ਨੰਬਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਭਾਸਾਿਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ.

Maternal and Child health 24 Hour Helpline – 13 22 29
ਗੁਪਤ, 24-ਘੰਟ ੇਦੀ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਜਸਹਤ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਜਸਹਤ (ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਮਰ 
ਤੱਕ) ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹ.ੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਯੋਗ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਜਸਹਤ ਦੀਆ ਂਨਰਸਾਂ ਬੱਜਚਆ ਂਦੀ 
ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸਣ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਧੱ ਚੁੰਘਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਦੇ ਜਕਸੇ ਿੀ ਮੁੱਜਦਆ ਂਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡੀਆ ਂ
ਜਚੰਤਾਿਾ ਂਬਾਰ ੇਜਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ.

ਅਨੁਿਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸੀਏ ਸੇਿਾ (ਟੀਆਈਐਸ ਨੈਸਨਲ) ਹੋਰ ਭਾਸਾਿਾਂ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਿਾਜਲਆ ਂਲਈ (24 ਘੰਟ,ੇ 7 ਜਦਨ) 
ਉਪਲਬਧ ਹ.ੈ 131 450 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ.

Poisons Information Line – 13 11 26
ਜਿਕਟੋਰੀਅਨ ਜ਼ਜਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ (ਿੀਪੀਆਈਸੀ) ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਜਕ ਜਦੋਂ ਜਕਸੇ ਨੂ ੰਜ਼ਜਹਰ, ਦਿਾਈ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਜਾ ਂਆਪਣੀ ਦਿਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ.ੈ ਿੀ ਪੀ ਆਈ ਸੀ ਮਦਦ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ ੈਜ ੇਜਕਸੇ ਨੂ ੰਸਮੁੰਦਰੀ 
ਜਾਨਿਰਾਂ (ਜਜਿੇਂ ਜੈਲੀਜਫਸ), ਸੱਪ, ਮੱਕੜੀ ਜਾ ਂਕੀੜ ੇ(ਜਜਿੇਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆ ਂਜਾ ਂਭਾਂਡੇ) ਦੁਆਰਾ ਚੂਜਸਆ ਜਾ ਂਮਾਜਰਆ ਜਗਆ ਹ.ੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਿੀਪੀਆਈਸੀ ਨੂ ੰਕਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਜਸਜਖਅਤ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਨੂ ੰਮੁ aidਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਿੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਿੇਗਾ ਜਕ ਕੀ 
ਤੁਹਾਨੂ ੰਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ ੈਜਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਅਨੁਿਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸੀਏ ਸੇਿਾ (ਟੀਆਈਐਸ ਨੈਸਨਲ) ਹੋਰ ਭਾਸਾਿਾਂ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਿਾਜਲਆ ਂਲਈ (24 ਘੰਟ,ੇ 7 ਜਦਨ) 
ਉਪਲਬਧ ਹ.ੈ 131 450 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ.

Breastfeeding Helpline -1800 mum 2 mum – 1800 686 268
ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਧੱ ਚੁੰਘਾਉਣ ਿਾਲੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਿਾ ਹ ੈਜ ੋਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਨੂ ੰਦੱੁਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਸਲਾਹ ਜਦੰਦੀ ਹ.ੈ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਲਆ ਂਬਾਰ ੇਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜਜਿੇਂ ਜਕ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਕਦੋਂ ਸੁਰੂ ਕਰਨਾ 
ਜਾ ਂਰੋਕਣਾ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਧੱ ਜਕਿੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹ ੈਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੱੁਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ੈਤਾ ਂਕੀ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.ੈ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਧੱ ਚੁੰਘਾਉਣ ਿਾਲੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਇੱਕ ਜਦਨ ਜਿੱਚ 24 ਘੰਟ,ੇ ਹਫ਼ਤ ੇਜਿੱਚ 7 ਜਦਨ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ 
ਹ.ੈ ਅਨੁਿਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸੀਏ ਸੇਿਾ (ਟੀਆਈਐਸ ਨੈਸਨਲ) ਹੋਰ ਭਾਸਾਿਾਂ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਿਾਜਲਆ ਂਲਈ (24 ਘੰਟ,ੇ 7 
ਜਦਨ) ਉਪਲਬਧ ਹ.ੈ 131 450 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ.

National Coronavirus Health Information Line – 1800 020 080

ਜ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਕ ਹ ੈਜਕ ਤੁਹਾਨੂ ੰਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਜਬਮਾਰੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ ੈ(ਸੀ. ਿੀ. ਡੀ. 19), ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ:                  
1800 020 080 ‘ਤ ੇਰਾਸਟਰੀ ਹੌਟਲਾਈਨ.

ਜ ੇਜਰੂਰੀ ਹੋਿ ੇਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਰਜਜਸਟਰਡ ਨਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗ.ੇ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਜਦਨ ਜਿੱਚ 24 ਘੰਟ,ੇ ਹਫ਼ਤ ੇਦੇ ਸੱਤ ਜਦਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ 
ਹ.ੈ ਅਨੁਿਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸੀਏ ਸੇਿਾ (ਟੀਆਈਐਸ ਨੈਸਨਲ) ਹੋਰ ਭਾਸਾਿਾਂ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਿਾਜਲਆ ਂਲਈ (24 ਘੰਟ,ੇ 7 
ਜਦਨ) ਉਪਲਬਧ ਹ.ੈ 131 450 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ.
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ਫਾਰਮੇਿੀਆ.ਂ
Chemist Warehouse Melton- 24 hour Pharmacy
ਪਤਾ: Unit 4, Melton Gate Way, 66-84 High Street, Melton, Vic 3337 
ਫੋਨ: 03 9746 8733

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: 24ਘੰਟੇ

ਬੋਲੀਆਂ: ਅੰਗਰੇਜੀ, ਯੂਨਾਨੀ, ਇਤਾਲਵੀ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ

Ron Davis Amcal Pharmacy
ਪਤਾ: 308-312, High Street, Melton, Vic 3337 
ਫੋਨ: 03 9743 5555

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿੋਮਵਾਰ - ਐਤਵਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ - 10:00ਦੁਪਜਹਰ

Steve Gowty Pharmore Pharmacy Melton
ਪਤਾ: Woodgrove SC, 535-555, High Street, Melton, Vic 3337 
ਫੋਨ: 03 9743 6633

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:30ਸਿੇਰ - 9:00ਦੁਪਜਹਰ
       ਸਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 5:00ਦੁਪਜਹਰ

UFS Pharmacy Melton South
ਪਤਾ: 11 Station Road, Melton South, Vic 3338 
ਫੋਨ: 03 9743 3533

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9ਸਿੇਰ - 8ਦੁਪਜਹਰ
       ਸਨੀਵਾਰ: 9ਸਿੇਰ - 5ਦੁਪਜਹਰ
       ਐਤਵਾਰ: 10ਸਿੇਰ - 2ਦੁਪਜਹਰ
       ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 10ਸਿੇਰ - 2ਦੁਪਜਹਰ   
(ਜਰਿਸਜਮਸ ਜਦਿਸ, ਨਿੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਦਨ ਅਤੇ ਸੁਭ ਸੁੱਕਰਿਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕ)ੇ

ਬੋਲੀਆਂ: ਅੰਗਰੇਜੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਸਹੰਦੀ, ਪਰਿੀਅਨ and ਤੁਰਕੀ

UFS Pharmacy Melton Central
ਪਤਾ: 415-429, High Street, Melton, Vic 3337 
ਫੋਨ: 03 9743 8052

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 6:00ਦੁਪਜਹਰ
       ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 3:00ਦੁਪਜਹਰ
ਬੋਲੀਆਂ: ਅਰਬੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸਹੰਦੀ, ਮੈਂਡਸਰਨ

Terry White Chemmart - Brimbank
ਪਤਾ: 104, Station Road, Deer Park, Vic 3023 
ਫੋਨ: 03 9363 4202

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 9:00ਦੁਪਜਹਰ
              ਸਨੀਵਾਰ - ਐਤਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 9:00ਦੁਪਜਹਰ
ਬੋਲੀਆਂ: ਅੰਗਰੇਜੀ
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Chemist Warehouse Caroline Springs
ਪਤਾ: 2, Caroline Springs Blvd, Caroline Springs, Vic 3023 
ਫੋਨ: 03 9449 5400

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:30ਸਿੇਰ - 9:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਸਨੀਵਾਰ - ਐਤਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 6:00ਦੁਪਜਹਰ

Chemist Warehouse Burnside
ਪਤਾ: 15-25, Westwood drive, Burnside, Vic 
ਫੋਨ: 032 9360 5200

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:30ਸਿੇਰ - 9:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਸਨੀਵਾਰ - ਐਤਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 6:00ਦੁਪਜਹਰ

Caroline Springs Pharmacy
ਪਤਾ: CS Square, Shop 16, Lake Street, Caroline Springs, Vic 3023 
ਫੋਨ: 03 9363 7999

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 9:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 6:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਐਤਵਾਰ: 10:00ਸਿੇਰ - 6:00ਦੁਪਜਹਰ

Pharmacy Select Watervale
ਪਤਾ: Watervale SC, Shop-17, 2-14, Calder Park Drive, Taylors Hill, Vic 3037 
ਫੋਨ: 03 9307 7494 

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 8:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 6:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਐਤਵਾਰ: 10:00ਸਿੇਰ - 6:00ਦੁਪਜਹਰ

United Chemist – Taylors Hill
ਪਤਾ: Shop 8, Cnr Gourlay Rd & Hume Drive, Taylors Hill, Vic 3037 
ਫੋਨ: 03 8358 2430

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 9:00ਦੁਪਜਹਰ
        ਸਨੀਵਾਰ - ਐਤਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 9:00ਦੁਪਜਹਰ 

Rainbow Health Pharmacy
ਪਤਾ: 40, Gourlay Road, Hillside, Vic 3037 
ਫੋਨ: 03 8358 2549

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 7:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 5:00ਦੁਪਜਹਰ

Pharmacy 4 less Melton
ਪਤਾ: Shop T107, Woodgrove SC, 533-555 High Street, Melton, Vic 3337 
ਫੋਨ: 03 9746 8405

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿੋਮਵਾਰ-ਬੁੱਧਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 5:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਵੀਰਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 9:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 5:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਐਤਵਾਰ: 10:00ਸਿੇਰ - 5:00ਦੁਪਜਹਰ
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DOCTORS.

National Home Doctor Service - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ

ਘੰਸਟਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਘਰ ਸਮਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਫੋਨ: 13 SICK (13 74 25)

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿੋਮਵਾਰ-ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 6:00ਦੁਪਜਹਰ ਅੱਗੇ
              ਸਨੀਵਾਰ: 12:00ਦੁਪਸਹਰ – ਅੱਗੇ
              ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 24 ਘੰਟੇ 

ਬੋਲੀਆਂ: ਅੰਗਰੇਜੀ

Scott Street Medical Centre - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ

ਪਤਾ: 33, Scott Street, Melton, Vic 3337 
ਫੋਨ: 03 9743 1970

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 12:00ਸਿੇਰ
     ਸਨੀਵਾਰ - ਐਤਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 10:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:00ਸਿੇਰ - 6:00ਦੁਪਜਹਰ 

ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹ:ੈ ਹਾਂ

ਬੋਲੀਆਂ: ਅੰਗਰੇਜੀ, ਸਿਨਹਾਲੀ, ਸਹੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਪਸਤ,ੋ ਫਾਰਿੀ

Primary Medical and Dental Centre - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ

ਪਤਾ: 247-251, Station Street, Melton, Vic 3337 
ਫੋਨ: 03 8746 0200 (ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ), 0418 616 957 (ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ)

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 7:00ਸਿੇਰ - 10:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਵਾਰ - ਐਤਵਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ - 10:00ਦੁਪਜਹਰ
                           ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 8:00ਸਿੇਰ - 10:00ਦੁਪਜਹਰ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹ:ੈ ਹਾਂ

ਬੋਲੀਆਂ: ਅੰਗਰੇਜੀ, ਤੇਲਗੂ, ਸਹੰਦੀ, ਸੋਨਾ, ਕੰਨੜ, ਬੰਗਲਾ, ਅਰਬੀ, ਅੱਸੂਰੀ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਪਸਤ,ੋ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਮਰਾਠੀ, ਭੋਜਪੁਰੀ, 
ਇਗਬ,ੋ ਤਾਗਾਲੋਗ, ਜਿਸਯਾਨ

Taylors Hill Medical Centre - 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਜਚਆਂ ਲਈ ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: Shop 1, Corner Gourlay Rd & Hume Dr, Taylors Hill, Vic 3037 
ਫੋਨ: 03 8361 5655

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:30ਸਿੇਰ - 8:30ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਵਾਰ- ਐਤਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 1:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹ:ੈ ਹਾਂ

ਬੋਲੀਆਂ: ਅੰਗਰੇਜੀ, ਸਿਨਹਾਲੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ 
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Melton Medical Centre - 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਜਚਆਂ ਲਈ ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: 95 Unitt Street, Melton, Vic 3337   
ਫੋਨ:  03 9743 5600

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ - 6:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 1:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਐਤਵਾਰ/ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ 

ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹ:ੈ ਹਾਂ

ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਸਹੰਦੀ, ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ, ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼, ਉਰਦੂ, ਯੂਨਾਨੀ

Bakery Square Medical Centre - ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: 48 Palmerston St, Melton Vic 3337 
ਫੋਨ: 03 8560 4999

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿੋਮਵਾਰ- ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 8:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 4:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਐਤਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 1:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹ:ੈ ਹਾਂ

ਬੋਲੀਆਂ: ਅੰਗਰੇਜੀ, ਸਹੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਅਰਬੀ

Kings Park Medical Centre - ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: 40 Gourlay Road, Hillside, Vic 3037 
ਫੋਨ: 03 9217 9400

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿੋਮਵਾਰ -ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 8:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 5:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਐਤਵਾਰ: ਬੰਦ  
     (ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਨਤਕ ਛੱੁਟੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹ)ੈ

ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹ:ੈ ਹਾਂ

ਬੋਲੀਆਂ: ਥਾਈ, ਬੋਸਨੀਅਨ, ਜਫਲਪੀਨੋ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਮੈਂਡਸਰਨ, ਅੰਗਰੇਜੀ

Active Medical - ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: 228-232, Caroline Springs Blvd, Caroline Springs, Vic 3023 
ਫੋਨ: 03 9363 0954

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿੋਮਵਾਰ-ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ - 8:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:00ਸਿੇਰ - 4:00ਦੁਪਜਹਰ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹ:ੈ ਹਾਂ

ਬੋਲੀਆਂ: ਅੰਗਰੇਜੀ, ਮਾਲਟੀਜ਼, ਇਤਾਲਵੀ, ਪਰਿੀਅਨ, ਬਰਮੀ, ਰੂਸੀ, ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ, ਮਾਲੇਈ, ਸਹੰਦੀ, ਤਾਜਮਲ, ਉਰਦੂ, ਤੇਲਗੂ, 
ਮੈਂਡਸਰਨ, ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਜਸੰਧੀ, ਅਰਬੀ
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Caroline Springs Super Clinic - ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ          

ਪਤਾ: 234 Caroline Springs Blvd, Caroline Springs, Vic 3023 
ਫੋਨ: 03 9307 4800

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿੋਮਵਾਰ-ਵੀਰਵਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ - 9:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ - 6:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਵਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ - 4:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਐਤਵਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ - 3:00ਦੁਪਜਹਰ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹ:ੈ ਹਾਂ

ਬੋਲੀਆਂ: ਅੰਗਰੇਜੀ, ਅਮਹੈਜਰਕ, ਬੋਸਨੀਅਨ, ਰਿੋਏਸੀਅਨ, ਮਕਦੂਨੀਅਨ, ਸਰਬੀਅਨ, ਉਰਦੂ, ਸਹੰਦੀ, ਕੰਨੜ

Q1 Medical Centre - ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: 166 Coburns Road, Melton, Vic 3337 
ਫੋਨ: 03 8754 2800

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ - 9:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:00ਸਿੇਰ - 6:00ਦੁਪਜਹਰ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹ:ੈ ਹਾਂ

ਬੋਲੀਆਂ: ਅੰਗਰੇਜੀ, ਅਰਬੀ, ਪੰਜਾਬੀ

Station Medical Centre - ਪ੍ਰਾਈਿੇਟ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: 30 Brooklyn Road, Melton South, Vic 3338 
ਫੋਨ: 03 9743 5044

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ:  ਿੋਮਵਾਰ - ਵੀਰਵਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ - 7:30ਦੁਪਜਹਰ
      ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ - 6:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 2:00ਦੁਪਜਹਰ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹ:ੈ ਹਾਂ

ਬੋਲੀਆਂ: ਅੰਗਰੇਜੀ, ਸਹੰਦੀ

Aspire Skin and Medical Centre - ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: 7/1 Sanctuary Road, Hillside, Vic 3037 
ਫੋਨ: 03 8390 9500

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 6:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਵਾਰ: 10:00ਸਿੇਰ - 3:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਐਤਵਾਰ: ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੁਆਰਾ
     ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:00ਸਿੇਰ -12:00ਦੁਪਜਹਰ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹ:ੈ ਹਾਂ

ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜੀ, ਸਹੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇਲਗੂ, ਉਰਦੂ
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Watergardens Medical Centre - ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: Shop 23-24, 339 Melton Highway, Taylors Lakes Vic 3038 
ਫੋਨ: 03 9449 3636

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 7:00ਦੁਪਜਹਰ
   ਸਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:00ਸਿੇਰ - 2:00ਦੁਪਜਹਰ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹ:ੈ ਹਾਂ

ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਸਹੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ

Burnside Medical Centre - ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: Shop 19, 25 Westwood Drive, Burnside, Vic 3023

ਫੋਨ: 03 9363 6766

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 6:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 1:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਐਤਵਾਰ and ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹ:ੈ ਹਾਂ

ਬੋਲੀਆਂ: ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਅਰਬੀ

Watervale Medical Centre - ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: Shop 18, 2-14 Calder Park Drive, Taylors Hill, Vic 3037 
ਫੋਨ: 03 9307 9161 

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿੋਮਵਾਰday: 8.30ਸਿੇਰ - 9.00ਦੁਪਜਹਰ
     ਮੰਗਲਿਾਰ: 8.00ਸਿੇਰ - 7.00ਦੁਪਜਹਰ
     ਬੁੱਧਵਾਰ: 8.00ਸਿੇਰ - 9.00ਦੁਪਜਹਰ
     ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8.00ਸਿੇਰ - 7.00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਵਾਰ: 8.30ਸਿੇਰ - 5.00ਦੁਪਜਹਰ
     ਐਤਵਾਰ: 9.00ਸਿੇਰ - 5.00ਦੁਪਜਹਰ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹ:ੈ ਹਾਂ

ਬੋਲੀਆਂ: ਅੰਗਰੇਜੀ, ਫਾਰਿੀ, ਉਰਦੂ, ਸਿਨਹਾਲੀ

Coburns Road Medical Centre - ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: 178-180 Coburns Road, Melton, Vic 3337 
ਫੋਨ: 03 9971 5761

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿੋਮਵਾਰ-ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 6:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 4:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਐਤਵਾਰ and ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹ:ੈ ਨਹੀਂ
ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਜਫਲਪੀਨੋ
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Parkwood Green Medical Centre - ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: 1/5 Kate Way, Hillside, Vic 3037 
ਫੋਨ: 03 9449 4100

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿੋਮਵਾਰ-ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ - 9:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 5:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹ:ੈ ਹਾਂ

ਬੋਲੀਆਂ: ਪਰਿੀਅਨ, ਅੰਗਰੇਜੀ, ਸਿਨਹਾਲੀ

St George Surgery - ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: 316, High Street, Melton, Vic 3337 
ਫੋਨ: 03 9743 3555

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:30ਸਿੇਰ - 6:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਵਾਰ: 8:30ਸਿੇਰ - 1:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਐਤਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 12:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹ:ੈ ਨਹੀਂ
ਬੋਲੀਆਂ: ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ

Caroline Springs Medical Centre - ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: 1334 Western Highway, Caroline Springs, Vic 3023 
ਫੋਨ: 03 8390 4443

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 5:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਵਾਰ: 9:30ਸਿੇਰ - 12:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਐਤਵਾਰ: ਬੰਦ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹ:ੈ ਨਹੀਂ
ਭਾਸਾ ਸਪੋਕਨ: ਅੰਗਰੇਜੀ ਜਸਰਫ

Westcare Medical Centre – ਪ੍ਰਾਈਿੇਟ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: 211 Barries Road, Melton, Vic 3337 
ਫੋਨ: 03 9747 5800

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿੋਮਵਾਰ - Thu: 8:00ਸਿੇਰ - 6:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ - 5:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਵਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ - 4:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਐਤਵਾਰ and ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹ:ੈ ਹਾਂ

ਬੋਲੀਆਂ: ਅੰਗਰੇਜੀ, ਸਹੰਦੀ, ਕੰਨੜ



Asthma Australia | Kids Health

34

Diggers Rest Medical Centre - ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦ ਰਜਜਸਟਰੀ ਬਾਅਦ $75

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

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ - 6:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 2:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹ:ੈ ਨਹੀਂ
ਬੋਲੀਆਂ: ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਜਮਸਰੀ

Modern Medical - ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ ਅਧੀਨ ਬੱਜਚਆਂ ਲਈ 15 ਸਾਲ
ਪਤਾ: Suite C3A, 1042 Western Highway, Caroline Springs, Vic 3032 
ਫੋਨ: 03 8358 0100

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ - 8:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਵਾਰ - ਐਤਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 5:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹ:ੈ ਹਾਂ

ਬੋਲੀਆਂ: ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼, ਚੀਨੀ, ਰਿੋਏਸੀਅਨ, ਅੰਗਰੇਜੀ, ਸਰਬੀਅਨ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ

My Doctor Woodlea - ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: 27 Woodlea Boulevard, Aintree, Vic 3336 
ਫੋਨ: 03 8560 6020

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿੋਮਵਾਰ - ਸੁੱਕਰਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 5:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਵਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 3:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਮਸਹਲਾ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹ:ੈ ਹਾਂ

ਬੋਲੀਆਂ: ਪਰਿੀਅਨ, ਅੰਗਰੇਜੀ



1800 ASTHMA (1800 278 462) | asthma.org.au

35

ਹਿਪਤਾਲਾਂ.

Werribee Mercy Hospital 
ਪਤਾ: 300 Princes Highway, Werribee, Vic- 3030 
ਫੋਨ: 03 8754 3000

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਭਾਗ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ
ਹੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਭਾਸਾਿਾਂ ਲਈ ਦੁਭਾਸੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅਰਬੀ, ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼, ਰਿੋਏਸੀਅਨ, ਜਦਨਕਾ, ਯੂਨਾਨੀ, ਇਤਾਲਵੀ, ਮਕਦੂਨੀਅਨ, 
ਮੈਂਡਸਰਨ, ਸਰਬੀਅਨ, ਸਪੈਜਨਸ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ

Bacchus Marsh and Melton Regional Hospital 
29-35 Grant Street, Bacchus Marsh, Vic 3340 
ਫੋਨ: 03 5367 2000

 ** ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ** * ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇਿ ਹਿਪਤਾਲ ਸਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

Urgent Care, Melton - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ

195-209 Barries Road, Melton West 3337 
ਫੋਨ: 03 8746 1100 
ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਿੋਮਵਾਰ – ਐਤਵਾਰ, 9:00ਸਿੇਰ – 10:30ਦੁਪਜਹਰ

Urgent Care, Bacchus Marsh - ਿਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ

Clarinda Street, Bacchus Marsh 3340 
ਫੋਨ: 03 5367 2000 
ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ: 24 ਘੰਟੇ, 7 ਜਦਨ

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

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਭਾਗ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ
ਹੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਭਾਸਾਿਾਂ ਲਈ ਦੁਭਾਸੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅਰਬੀ, ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼, ਰਿੋਏਸੀਅਨ, ਜਦਨਕਾ, ਯੂਨਾਨੀ, ਇਤਾਲਵੀ, ਮਕਦੂਨੀਅਨ, 
ਮੈਂਡਸਰਨ, ਸਰਬੀਅਨ, ਸਪੈਜਨਸ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ

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

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਭਾਗ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ
ਹੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਭਾਸਾਿਾਂ ਲਈ ਦੁਭਾਸੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅਰਬੀ, ਅੱਸੂਰੀ, ਕਸਦੀਅਨ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼, ਮੈਂਡਸਰਨ, ਸੋਮਾਲੀ, 
ਟਾਈਗਜਰਜਨਆ, ਇਤਾਲਵੀ, ਤੁਰਕੀ. ((ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸਾਿਾਂ ਲਈ ਕਾਲ ਤੇ ਦੁਭਾਸੀਏ))


