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ਸਿਹਤ ਿੇਵਾਵਾਂ
ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ 
WYNDHAM 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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ਫਾਰਮੇਿੀ.
Chemist Warehouse Hoppers Crossing - 24 ਘੰਟਾ ਫਾਰਮੇਿੀ

ਪਤਾ: 24/428, Old Geelong Road, Hoppers Crossing, Vic 3029 
ਫੋਨ:  03 9931 0040

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ  24 ਘੰਟੇ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਮੈਂਡਜਰਨ, ਮਾਲੇਈ, ਿੀਅਤਨਾਮੀ, ਜਹੰਦੀ, ਉਰਦੂ

Sneydes Road Pharmacy Select
ਪਤਾ: Shop T7, 225, Sneydes Road, Point Cook, Vic 3030 
ਫੋਨ: 03 9395 4799

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ - ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ –6:00ਦੁਪਜਹਰ| 
      ਸਨੀਿਾਰ: 9:00 – 3:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਇਤਾਲਿੀ

Chemist Warehouse Point cook
ਪਤਾ: Boardwalk Central SC, shop 9-10, 48-56 Tom Roberts Parade, Point Cook, 
     Vic 3030 
ਫੋਨ: 03 8353 8611

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ - ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 8:30ਸਿੇਰ – 9:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਸਨੀਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 6:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:00ਸਿੇਰ – 6:00ਦੁਪਜਹਰ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਜਹੰਦੀ, ਅਰਬੀ, ਕੰਨੜ, ਿੀਅਤਨਾਮੀ, ਮੈਂਡਜਰਨ

Direct Chemist Outlet Point Cook
ਪਤਾ: Point Cook Town Centre, shop 102, 4 Main Street, Point Cook, Vic 3030 
ਫੋਨ: 03 9395 0179

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ - ਬੁੱਧ: 8:30ਸਿੇਰ – 7:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਿੀਰਿਾਰ - ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 8:30ਸਿੇਰ – 9:00ਦੁਪਜਹਰ
       ਸਨੀਿਾਰ: 9: 00ਸਿੇਰ -5:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 10:00ਸਿੇਰ – 4:00ਦੁਪਜਹਰ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਮੈਂਡਜਰਨ, ਕੈਨਟੋਜਨਸ, ਿੀਅਤਨਾਮੀ, ਅਰਬੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ, ਜਰਮਨ, ਇਤਾਲਿੀ, ਜਹੰਦੀ, ਮਾਲੇਈ

PharmaSave Pharmacy Point cook
ਪਤਾ: 5, Cinnamon Grove, Point Cook, Vic 3030 
ਫੋਨ: 03 9395 8612

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ - ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ – 11:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਸਨੀਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 9:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 10:00ਸਿੇਰ – 6:00ਦੁਪਜਹਰ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ, ਮੈਂਡਜਰਨ
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Pharmacy Select – Hoppers Lane
ਪਤਾ: 242 Hoppers Ln, Werribee, Vic 3030 
ਫੋਨ: 03 8742 1044

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ - ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ – 7:00ਦੁਪਜਹਰ
       ਸਨੀਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ – 4:00 ਦੁਪਜਹਰ
      ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 10:00ਸਿੇਰ – 2:00ਦੁਪਜਹਰ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਿੀਅਤਨਾਮੀ, ਜਹੰਦੀ

Pharmacy4Less Hogan’s Corner 
ਪਤਾ: Hogan’s Corner Shopping Centre, Shop 9-10, 150 Hogans Road,  
    Hoppers Crossing, Vic 3029 
ਫੋਨ: 03 9748 9111

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ - ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ – 9:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਸਨੀਿਾਰ- ਐਤਿਾਰ: 9: 00ਸਿੇਰ -9:00ਦੁਪਜਹਰ
       ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 10:00ਸਿੇਰ – 7:00ਦੁਪਜਹਰ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਮਕਦੂਨੀਅਨ, ਿੀਅਤਨਾਮੀ

Wyndham Discount Chemist  
ਪਤਾ: 231 Heaths Road, Werribee, Vic 3030 
ਫੋਨ: 03 9748 8198

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ - ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ – 10:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਸਨੀਿਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ -10:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ:  8:00ਸਿੇਰ – 10:00ਦੁਪਜਹਰ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਿੀਅਤਨਾਮੀ, ਬਰਮੀ, ਇਤਾਲਿੀ, ਅਰਬੀ

Goodhealth Compounding Pharmacy  
ਪਤਾ: 381 Sayers Road, Hoppers Crossing, Vic 3029 
ਫੋਨ: 03 9749 6553

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ - ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 8:30ਸਿੇਰ – 11:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਸਨੀਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 8:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:00ਸਿੇਰ – 8:00ਦੁਪਜਹਰ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਜਹੰਦੀ, ਪਸਤੋ, ਸਿਾਜਹਲੀ

PharmaSave Pharmacy Laverton
ਪਤਾ: Shop 2, 8 Neville Avenue, Laverton, Vic 3028 
ਫੋਨ: 03 9369 2409

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ - ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 8:30ਸਿੇਰ – 6:30ਦੁਪਜਹਰ
      ਸਨੀਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ -1:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ 

ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਿੀਅਤਨਾਮੀ, ਮੈਂਡਜਰਨ, ਕੈਨਟੋਜਨਸ, ਮਾਲੇਈ, ਜਹੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ, ਅਰਬੀ
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Wyndham Village Pharmacy Select
ਪਤਾ: Wyndham Villiage Shopping Centre, Shop 5, 380 Sayers Road, Tarneit,  
    Vic 3029 
ਫੋਨ: 03 8742 7466

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ - ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ – 8:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਸਨੀਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 6:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:00ਸਿੇਰ – 5:00ਦੁਪਜਹਰ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਤਾਜਮਲ

Direct Chemist Outlet Tarneit West 
ਪਤਾ: Tarneit West Village, Shop 11-12, 540 Tarneit Road, Tarneit, Vic 3029 
ਫੋਨ: 03 8742 2644

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ - ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ – 6:30ਦੁਪਜਹਰ
      ਸਨੀਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 5:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 10:00ਸਿੇਰ – 5:00ਦੁਪਜਹਰ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਮੈਂਡਜਰਨ

PharmaSave Williams Landing 
ਪਤਾ: Shop 6, 100 Overton Road, Williams Landing, Vic 3027 
ਫੋਨ: 03 8360 5383

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ - ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ – 9:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਸਨੀਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 5:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 10:00ਸਿੇਰ – 5:00ਦੁਪਜਹਰ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਿੀਅਤਨਾਮੀ, ਤਾਗਾਲੋਗ, ਮੈਂਡਜਰਨ

Direct Chemist Outlet - Werribee 
ਪਤਾ: Werribee Village Shopping Centre, Shop 10A, 167-179 Shaws Road,    
                Werribee, Vic 3030 
ਫੋਨ: 03 9731 1991

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ - ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ – 8:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਸਨੀਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 5:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:00ਸਿੇਰ – 4:00ਦੁਪਜਹਰ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਮੈਂਡਜਰਨ, ਮਾਲੇਈ, ਿੀਅਤਨਾਮੀ, ਸਰਬੀਅਨ, ਯੂਨਾਨੀ, ਉਰਦੂ, ਜਫਲਪੀਨੋ, ਬੰਗਾਲੀ

Adam’s Chemist  
ਪਤਾ: 939 Sayers Road, Tarneit, Vic 3029 
ਫੋਨ: 03 8742 7255

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ - ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ – 9:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਸਨੀਿਾਰ ਅਤੇ ਐਤਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ -30:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:00ਸਿੇਰ-5:00ਦੁਪਜਹਰ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ, ਇਤਾਲਿੀ
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Point Cook Pharmacy
ਪਤਾ: 1, Dunnings Road, Point Cook, Victoria  3030 
ਫੋਨ: 03 9395 3500

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ- ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ – 8:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਸਨੀਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ – 5:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 10:00ਸਿੇਰ – 3:00ਦੁਪਜਹਰ
                           ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ 

ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਿੀਅਤਨਾਮੀ, ਖਮੇਰ, ਮਕਦੂਨੀਅਨ 

Priceline Pharmacy Sanctuary Lakes 
ਪਤਾ: Shop27, Sanctuary Lakes Shopping Centre, 300 Point cook Road,  
                Point Cook, Vic 3030 
ਫੋਨ: 03 9395 4311

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ – ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ – 9:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਸਨੀਿਾਰ ਅਤੇ ਐਤਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ – 6:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 10:00ਸਿੇਰ-6:00ਦੁਪਜਹਰ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਿੀਅਤਨਾਮੀ, ਮਾਲਟੀਜ਼, ਅਲਬਾਨੀਅਨ, ਯੂਨਾਨੀ, ਮੈਂਡਜਰਨ

Chemist Warehouse Pacific Werribee 
ਪਤਾ: Shop 282, Pacific Werribee Shopping Centre, Hoppes Crossing, Vic 3029 
ਫੋਨ: 03 9749 1754

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ-ਬੁੱਧ: 8:00ਸਿੇਰ – 7:00ਦੁਪਜਹਰ
               ਿੀਰਿਾਰ ਅਤੇ ਸੁੱਕਰਿਾਰ:  8:00ਸਿੇਰ – 9:00ਦੁਪਜਹਰ
               ਸਨੀਿਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ – 5:00ਦੁਪਜਹਰ
                ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:00ਸਿੇਰ – 5:00ਦੁਪਜਹਰ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਿੀਅਤਨਾਮੀ, ਮੈਂਡਜਰਨ, ਜਹੰਦੀ

Chemist Warehouse Tarneit Gardens
ਪਤਾ: Shop 17, Tarneit Gardens Shopping Centre, Tarneit Vic 3029 
ਫੋਨ: 03 8742 1239

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ – ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 8:30ਸਿੇਰ – 9:00ਦੁਪਜਹਰ
              ਸਨੀਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ – 6:00ਦੁਪਜਹਰ
              ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 10:00ਸਿੇਰ – 6:00ਦੁਪਜਹਰ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਕੈਨਟੋਜਨਸ, ਮੈਂਡਜਰਨ, ਅਰਬੀ, ਿੀਅਤਨਾਮੀ, ਸਪੈਜਨਸ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ, ਜਹੰਦੀ, ਜਮਸਰੀ, ਤੇਲਗ,ੂ ਉਰਦੂ, ਯੂਨਾਨੀ, 
ਥੀਓ
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ਡਾਕਟਰ

National Home Doctor Service - ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਘੰਜਟਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਘਰ ਜਮਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਫੋਨ: 13 SICK (13 74 25)

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ-ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 6:00ਦੁਪਜਹਰ ਅੱਗੇ
              ਸਨੀਿਾਰ: 12:00ਦੁਪਜਹਰ – ਅੱਗੇ
              ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 24 ਘੰਟ ੇ

ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

Werribee Medical and Dental Care - ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: 1-5 Station Place, Werribee, Vic 3030 
ਫੋਨ: 03 8734 0333 (ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਲੀਜਨਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈਫੋਨ: 0481 616 973)

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ-ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 7:00ਸਿੇਰ -10:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਿਾਰ-ਐਤਿਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ – 10:00ਦੁਪਜਹਰ
                           ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 8:00ਸਿੇਰ – 10:00ਦੁਪਜਹਰ
ਮਜਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫਾਰਸੀ, ਜਹੰਦੀ, ਮਜਲਆਲਮ, ਰੂਸੀ, ਕੈਨਟੋਜਨਸ, ਮੈਂਡਜਰਨ, ਸਿਾਜਹਲੀ, ਇਬ,ੋ ਫ੍ਰ ੈਂਚ, ਮੌਰੀਸੀਅਨ ਕ੍ੀਓਲ, ਪੋਜਲਸ, 
ਸੋਨਾ, ਜ਼ੂਲੂ, ਬੰਗਾਲੀ, ਜਸਨਹਾਲੀ, ਤਾਜਮਲ, ਜਫਲਪੀਨੋ, ਡੈਜਨਸ

Manor Lakes Medical Centre - ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: Cnr Ballan Road and Manor Lakes Blvd, Wyndham Vale, Vic 3024  
                (ਅੰਦਰ ਸਜਥਤ ਹੈ Manor Lakes Shopping Centre) 
ਫੋਨ: 03 9749 7977

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ – ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ – 6:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਿਾਰ - ਐਤਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ – 1:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:00-1:00ਦੁਪਜਹਰ
ਮਜਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਮਾਲੇਈ, ਇਗਬ,ੂ ਮੈਂਡਜਰਨ, ਕੈਨਟੋਜਨਸ, ਬੰਗਾਲੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ and ਜਹੰਦੀ

IPC Health Wyndham Vale Super Clinic - ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: 510 Ballan Road, Wyndham Vale, Vic 3024 
ਫੋਨ: 03 9216 7999

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ  ਸੋਮਿਾਰ & ਿੀਰਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 8:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਮੰਗਲਿਾਰ, ਬੁੱਧ, ਸੁੱਕਰਿਾਰ ਅਤੇ ਸਨੀਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ-5:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਮਜਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਜਹੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ and ਉਰਦੂ
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Hoppers Lane General Practice - ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: 242 Hoppers Lane, Werribee, Vic 3030 
ਫੋਨ: 03 8731 6500

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ - ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ - 11:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਿਾਰ ਅਤੇ ਐਤਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 5:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:00ਸਿੇਰ - 5:00ਦੁਪਜਹਰ
ਮਜਹਲਾ ਡਾਕਟਰ:  ਹਾਂ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ, ਜਹੰਦੀ, ਤੇਲਗ,ੂ ਉਰਦੂ, ਬੰਗਲਾ, ਪੋਜਲਸ

Wyndham Health Care - ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: 233 Heaths Road, Werribee, Vic 3030 
ਫੋਨ: 03 9749 2766

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ - ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ - 10:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਿਾਰ ਅਤੇ ਐਤਿਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ - 10:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 8:00ਸਿੇਰ - 10:00ਦੁਪਜਹਰ
ਮਜਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ, ਜਫਲਪੀਨੋ, ਤਾਗਾਲੋਗ, ਜਿਸਯਾਨ, ਫ੍ਰ ੈਂਚ, ਆਇਜਰਸ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ, ਸਪੈਜਨਸ, ਜਹੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਜਸਨਹਾਲੀ, 
ਟੋਂਗਨ, ਥਾਈ, ਬੰਗਾਲੀ

Westgate Medical Centre  - ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ 

ਪਤਾ: 259 Heaths Road, Werribee, Vic 3030 
ਫੋਨ: 03 9748 4188

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ - ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ – 11:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਿਾਰ ਅਤੇ ਐਤਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ – 8:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:00ਸਿੇਰ – 8:00ਦੁਪਜਹਰ
ਮਜਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ, ਯੂਨਾਨੀ, ਜਸਨਹਾਲੀ, ਅਜ਼ਾਰੀ, ਜਹੰਦੀ, ਤੇਲਗ,ੂ ਤਾਜਮਲ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਅਰਬੀ, ਫ੍ਰ ੈਂਚ, ਮੌਰੀਸੀਅਨ. 

Wyndham Vale Health Care  - ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ 

ਪਤਾ: 127 Ballan Road, Wyndham Vale, Vic 3024 
ਫੋਨ: 03 8595 5413

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ - ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ – 7:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਿਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ – 3:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਐਤਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ – 1:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ:  ਬੰਦ
ਮਜਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਕੈਨਟੋਜਨਸ, ਮੈਂਡਜਰਨ, ਜਫਲਪੀਨੋ, ਜਹੰਦੀ, ਹੋੱਕਯੇਨ, ਇਤਾਲਿੀ, ਕੰਨੜ, ਮਾਲੇਈ, ਮਰਾਠੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ, ਤਾਗਾਲੋਗ, 
ਤਾਜਮਲ, ਤੇਲਗ,ੂ ਟੋਂਗਨ, ਿੀਅਤਨਾਮੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ
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InnerCare Fਸਿੇਰily Health Clinic - ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: Level 1, 3/28 Adelphi Blvd, Point Cook, Vic 3030 
ਫੋਨ: 03 8323 6900

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ-ਮੰਗਲਿਾਰ: 8:30ਸਿੇਰ – 7:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਬੁੱਧ – ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 8:30ਸਿੇਰ – 5:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਿਾਰ: 1:00ਦੁਪਜਹਰ – 3:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ 

ਮਜਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਨਹੀਂ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਮੈਂਡਜਰਨ

MyClinic Werribee Central - ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: 69-71 Watton Street, Werribee, Vic 3030 
ਫੋਨ:  03 9731 7000

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ-ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 5:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ -3:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਮਜਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: .ਰਤ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਜਫਲਪੀਨੋ, ਤਾਗਾਲੋਗ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

Q1 Medical - ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ 

ਪਤਾ: 117 Princes Hwy, Werribee, Vic 3030 
ਫੋਨ: 03 8754 2888

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ - ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ – 6:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਿਾਰ, ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਮਜਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਜਹੰਦੀ, ਤੇਲਗ,ੂ ਉਰਦੂ, ਫਾਰਸੀ, ਮਰਾਠੀ

Wyndham Village Medical Centre - ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: 380 Sayers Road, Tarneit, Vic 3029 
ਫੋਨ: 03 8742 7100

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ – ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ – 6:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਿਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ – 12:00ਦੁਪਜਹਰ  
     ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਮਜਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਜਹੰਦੀ, ਅਰਬੀ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਉਰਦੂ, ਫ਼ਾਰਸੀ, ਮਰਾਠੀ, ਤੁਰਕੀ, ਬੋਸਨੀਅਨ
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Tarneit Family Medical and Dental Centre - ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: 937-941 Sayers, Road, Tarneit, Vic 3029 
ਫੋਨ: 03 8742 4676

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ-ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ – 9:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਿਾਰ, ਐਤਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ-5:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:00ਸਿੇਰ-5:00ਦੁਪਜਹਰ
ਮਜਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ, ਤੇਗਰ,ੇ ਤਾਜਮਲ, ਜਸਨਹਾਲੀ, ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ, ਿੀਅਤਨਾਮੀ

My Clinic Tarneit - ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: 412 Derrimut Road, Tarneit, Vic 3029 
ਫੋਨ: 03 8742 2088

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ-ਿੀਰਿਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ- 10:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ-9:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਿਾਰ ਅਤੇ ਐਤਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ – 5:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: – 9:00ਸਿੇਰ – 5:00ਦੁਪਜਹਰ
ਮਜਹਲਾ ਡਾਕਟਰ:  ਹਾਂ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਤਾਜਮਲ, ਬੰਗਾਲੀ, ਜਸਨਹਾਲੀ, ਜਹੰਦੀ, ਮਰਾਠੀ, ਅਰਬੀ

Well Crest Medical Tarneit  - ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: 205 Bethany Road, Tarneit, Vic 3029 
ਫੋਨ: 03 9002 4100

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ - ਿੀਰਿਾਰ: 8:30ਸਿੇਰ – 10:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 8:30ਸਿੇਰ – 7:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਿਾਰ ਅਤੇ ਐਤਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ – 1:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: – ਬੰਦ
ਮਜਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਮੈਂਡਜਰਨ, ਮਾਲੇਈ, ਜਹੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਬਰਮੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ, ਤੁਰਕੀ

Supernova Medical Centre - ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: 14 Lavinia Drive, Tarneit, Vic 3029 
ਫੋਨ: 03 8866 5544

ਓਪਰੇਜਟੰਗ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ- ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ-10:00ਦੁਪਜਹਰ
                         ਸਨੀਿਾਰ ਅਤੇ ਐਤਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ-10:00ਦੁਪਜਹਰ
            ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਮਜਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਜਹੰਦੀ, ਰੂਸੀ, ਕੈਨਟੋਜਨਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅਰਬੀ
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755 Sayers Road Medical Centre - ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: 755 Sayers Road, Hoppers Crossing, Vic 3029 
ਫੋਨ: 03 8754 7600

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ  ਸੋਮਿਾਰ - ਸਨੀਿਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ – 9:00ਦੁਪਜਹਰ
        ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:00ਸਿੇਰ – 6:00ਦੁਪਜਹਰ
ਮਜਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਜਸਨਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ

Tarneit West Medical Centre  - ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: Shop 9-10, 540 Tarneit Road, Tarneit, Vic 3029 
ਫੋਨ: 03 8866 5560

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ – ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ – 6:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਿਾਰ ਅਤੇ ਐਤਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ – 5:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਮਜਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ

Tarneit Central Medical Centre - ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: Shop 14, 540 Derrimut Road, Tarneit, Vic 3029 
ਫੋਨ: 03 9131 5800

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ - ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ – 9:00ਦੁਪਜਹਰ
 ਸਨੀਿਾਰ, ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:00ਸਿੇਰ – 5:00ਦੁਪਜਹਰ
ਮਜਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਜਹੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ

Q1 Medical Hoppers Crossing - ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ 

ਪਤਾ: 286-288 Derrimut Road, Hoppers Crossing, Vic 3029 
ਫੋਨ: 03 8754 2828

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ- ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 7:00ਸਿੇਰ – 10:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਿਾਰ, ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:00ਸਿੇਰ – 7:00ਦੁਪਜਹਰ
ਮਜਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਜਹੰਦੀ, ਤੇਲਗ,ੂ ਉਰਦੂ, ਫਾਰਸੀ, ਮਰਾਠੀ
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Palmers Medical Centre - ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ          

ਪਤਾ: 228A Sayers Road, Truganina, Vic 3029 
ਫੋਨ: 03 9908 2555

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ- ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 7:00ਸਿੇਰ – 11:00 ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਿਾਰ, ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 8:00ਸਿੇਰ – 9:00ਦੁਪਜਹਰ
ਮਜਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਤੇਲਗ,ੂ ਜਹੰਦੀ. ਤਾਜਮਲ, ਕੰਨੜ, ਮੈਂਡਜਰਨ, ਕੈਨਟੋਜਨਸ, ਜਹੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਮਰਾਠੀ, ਬਰਮੀ, ਲੱਦਾਖੀ, 
ਬਾਲਟੀ, ਜਤੱਬਤੀ, ਿੀਅਤਨਾਮੀ, ਸੋਨਾ

Forsyth Park Medical Centre - ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: 200 Forsyth Road, Cnr Sayers Road, Truganina, Vic 3029 
ਫੋਨ:  03 8360 5359

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ- ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ – 9:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਿਾਰ, ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:00ਸਿੇਰ – 5:00ਦੁਪਜਹਰ
ਮਜਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ, ਟੋਂਗਨ, ਜਫਲਪੀਨੋ, ਬੰਗਾਲੀ

Live Well Medical Clinic - ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: Shop 5, 451 Leakes Road, Truganina, Vic 3029 
ਫੋਨ: 03 9394 1233

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ ਅਤੇ ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 9:00 ਸਿੇਰ – 8:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਮੰਗਲਿਾਰ, ਬੁੱਧ, ਿੀਰਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ – 5:30ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਿਾਰ, ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ:  9:30ਸਿੇਰ – 5:30ਦੁਪਜਹਰ
ਮਜਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਨਹੀਂ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਜਹੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ

HealthWest Medical and Specialist Centre - ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: 549 Morris Road, Truganina, Vic 3029 
ਫੋਨ: 03 8360 3877

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ- ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 8:30ਸਿੇਰ – 9:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਿਾਰ, ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ:  9:00ਸਿੇਰ – 5:00ਦੁਪਜਹਰ
ਮਜਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ
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Pinnacle Medical Centre - ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: Shop 8, 100 Overton Road, Williams Landing, Vic 3027 
ਫੋਨ: 03 8560 0444

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ - ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ – 7: 00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ – 5:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ:  ਬੰਦ
ਮਜਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਮੈਂਡਜਰਨ     

Point Cook Super Clinic - ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: Shop 101, 7 Main street, Point Cook, Vic 3030  
                (ਅੰਦਰ Stockland Point Cook Shopping Centre) 
ਫੋਨ: 03 9395 8077

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ - ਮੰਗਲਿਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ – 6:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਬੁੱਧ: 8:00ਸਿੇਰ – 9:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਿੀਰਿਾਰ ਅਤੇ ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ – 7:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ – 7:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: – 9:00ਸਿੇਰ – 5:00ਦੁਪਜਹਰ
ਮਜਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਜਹੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਫਾਰਸੀ, ਰੂਸੀ

Arrowhead Medical Centre - ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: 5 Cinnamon Grove, Point Cook, Vic 3030 
ਫੋਨ: 03 9246 0466

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ - ਸੁੱਕਰਿਾਰ:  8:30ਸਿੇਰ – 11:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਿਾਰ: 8:30ਸਿੇਰ – 9:00ਦੁਪਜਹਰ
      ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ:  9:00ਸਿੇਰ – 6:00ਦੁਪਜਹਰ
ਮਜਹਲਾ ਡਾਕਟਰ:  ਹਾਂ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਜਹੰਦੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਬਰਮੀ, ਮੈਂਡਜਰਨ

Point Cook Medical Centre - ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ 

ਪਤਾ: 1-11 Dunnings Road, Point Cook, Vic 3030 
ਫੋਨ: 03 9395 3400

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ- ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ – 8:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਿਾਰ, ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:00ਸਿੇਰ – 5:00ਦੁਪਜਹਰ
ਮਜਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਜਹੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਬੰਗਾਲੀ, ਮਜਲਆਲਮ, ਜਸਨਹਾਲੀ
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Boardwalk Health Medical and Skin Centre - ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ          

ਪਤਾ: 110 Boardwalk Boulevard, Point Cook, Vic 3030 
ਫੋਨ: 03 9395 9402

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ - ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ – 8:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਿਾਰ, ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: 9:00ਸਿੇਰ – 4:00ਦੁਪਜਹਰ
ਮਜਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ, ਉਰਦੂ, ਜਹੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ

Guardian Medical Sanctuary Lakes - ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: Shop 33, 300 Point Cook road, Point Cook Vic 3030  
                (ਅੰਦਰ Sanctuary Lakes Shopping Centre) 
ਫੋਨ: 03 9395 6333

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ - ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ – 7:30ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਿਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ -1:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ:  ਬੰਦ
ਮਜਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਮੈਂਡਜਰਨ, ਕੈਨਟੋਜਨਸ, ਫ਼ਾਰਸੀ

MyHealth Medical Centre - ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: 225-229 Sneydes Road, Point Cook, Vic 3030 
ਫੋਨ: 03 8842 2880

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ- ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ – 7:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ - 4:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਐਤਿਾਰ: 10:00ਸਿੇਰ - 2:00ਦੁਪਜਹਰ  
     ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ:  ਬੰਦ
ਮਜਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਜਹੰਦੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਉਰਦੂ, ਨੇਪਾਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂਡਜਰਨ

Sanctuary Lakes Medical Practice - ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: 11-13 Jamieson Way, Point Cook, Vic 3030 
ਫੋਨ: 03 8375 2777

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧ: 8:00ਸਿੇਰ – 8:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਮੰਗਲਿਾਰ, ਿੀਰਿਾਰ, ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ – 6:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਿਾਰ, ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ:  9:00ਸਿੇਰ – 4:00ਦੁਪਜਹਰ
ਮਜਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਨਹੀਂ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਬੰਗਾਲੀ
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Juniper Avenue Medical Centre - ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਕ ਜਬਜਲੰਗ
ਪਤਾ: 2 Juniper Avenue, Point Cook, Vic 3030 
ਫੋਨ: 03 9395 5566

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਿਾਰ - ਸੁੱਕਰਿਾਰ: 8:00ਸਿੇਰ – 8:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਨੀਿਾਰ, ਐਤਿਾਰ: 9:00ਸਿੇਰ – 2:00ਦੁਪਜਹਰ
     ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ: ਬੰਦ
ਮਜਹਲਾ ਡਾਕਟਰ: ਹਾਂ
ਬੋਲੀਆ:ਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਜਹੰਦੀ, ਤਾਜਮਲ, ਬੰਗਾਲੀ, ਫ੍ਰ ੈਂਚ, ਮੈਂਡਜਰਨ, ਕੈਨਟੋਜਨਸ

ਹਿਪਤਾਲ

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

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਭਾਗ ਖੁੱਲਾ24 ਘੰਟੇ
ਹੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਭਾਸਾਿਾਂ ਲਈ ਈ-ਇੰਟਰਪਰੇਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅਰਬੀ, ਕੈਨਟੋਜਨਸ, ਕ੍ੋਏਸੀਅਨ, ਜਦਨਕਾ, ਯੂਨਾਨੀ, ਇਤਾਲਿੀ, 
ਮਕਦੂਨੀਅਨ, ਮੈਂਡਜਰਨ, ਸਰਬੀਅਨ, ਸਪੈਜਨਸ, ਿੀਅਤਨਾਮੀ

St. Vincent’s Private Hospital
ਪਤਾ: 240 Hoppers Lane, Werribee, Vic 3030 
ਫੋਨ: 03 9218 8000

ਨਹੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਭਾਗ
ਦੁਭਾਸੀਏ ਉਪਲਬਧ: ਿਾਧੂ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

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

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਭਾਗ ਖੁੱਲਾ24 ਘੰਟੇ
ਹੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਭਾਸਾਿਾਂ ਲਈ ਈ-ਇੰਟਰਪਰੇਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅਰਬੀ, ਕੈਨਟੋਜਨਸ, ਕ੍ੋਏਸੀਅਨ, ਜਦਨਕਾ, ਯੂਨਾਨੀ, ਇਤਾਲਿੀ, 
ਮਕਦੂਨੀਅਨ, ਮੈਂਡਜਰਨ, ਸਰਬੀਅਨ, ਸਪੈਜਨਸ, ਿੀਅਤਨਾਮੀ

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

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਭਾਗ ਖੁੱਲਾ24 ਘੰਟੇ
ਹੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਭਾਸਾਿਾਂ ਲਈ ਦੁਭਾਸੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਅਰਬੀ, ਅੱਸੂਰੀ, ਕਸਦੀਅਨ, ਿੀਅਤਨਾਮੀ, ਕੈਨਟੋਜਨਸ, ਮੈਂਡਜਰਨ, ਸੋਮਾਲੀ, 
ਟਾਈਗਜਰਜਨਆ, ਇਤਾਲਿੀ, ਤੁਰਕੀ.  
(ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸਾਿਾਂ ਲਈ ਕਾਲ ਤੇ ਦੁਭਾਸੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ) 


