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COVID ਪ੍ਰਰਸਰਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੱਪ੍ਡੇਟ
ਰਿਉ ਸਾਊਿ ਵੇਲਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਅੱਜ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਕ ਰਕਸੇ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ COVID-19 ਕੇਸ ਦੇ ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪ੍ਰਕਾਂ ਿੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ
ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਰਕ ਉਹ ਰਿਉ ਸਾਊਿ ਵੇਲਜ਼ ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ ਦੇ ਰਦਸ਼ਾ-ਰਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਿ।
ਪ੍ਾਜ਼ਰਟਵ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਿਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿ: ਪੋਜ਼ਿਜ਼ਿਵ RAT ਜ ਾਂ PCR ਨਤੀਜ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵ ਲੇ ਜ਼ਕਸੀ ਵੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ
ਲਈ ਸੱਤ ਜ਼ਦਨ ਾਂ ਦੇ ਇਕ ਾਂਤਵ ਸ ਦੀ ਲੋੜ ਅਜੇ ਵੀ ਕ ਇਮ ਰਹੇਗੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 22 ਅਪ੍ਰਲ
ੈ ਿੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ, ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪ੍ਰਕਾਂ (ਰਜਸ ਦੀ ਪ੍ਰਰਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਘਰ ਰਵੱਚ ਰਰਹਣ ਵਾਲਾ ਸੰਪ੍ਰਕ ਜਾਂ ਰਿਊ
ਸਾਊਿ ਵੇਲਜ਼ ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪ੍ਰਕ ਮੰਰਿਆ ਰਗਆ ਕੋਈ ਰਵਅਕਤੀ) ਿੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਿਹੀਂ ਕਰਿਾ ਪ੍ਵੇਗਾ,
ਬਸ਼ਰਤੇ ਰਕ ਉਿ੍ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਿਹੀਂ ਹਿ ਅਤੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਰਦਸ਼ਾ-ਰਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਿ:

•

ਰਬਰਧ ਦੇਖਭਾਲ, ਹਸਪ੍ਤਾਲ, ਅਪ੍ਾਹਜਤਾ, ਅਤੇ ਜੇਲ੍ ਪ੍ਰਰਸਰਾਂ (correctional facilities) ਰਵੱਚ ਿਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵ;ੇ

•

ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅੰਦਰਿੀ ਸਿਾਿਾਂ ਰਵੱਚ ਰਚਹਰੇ ‘ਤੇ ਮਾਸਕ ਪ੍ਾਉਣਾ;

•

ਰਜੱਿੋਂ ਤੱਕ ਰਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਉਿ੍ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਾਲ ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪ੍ਰਕ ਰਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ
ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਿਾ RAT ਟੈਸਟ ਕਰਿਾ;

•

ਰਜੱਿੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਮਯਿੋ -ਕੰਪ੍ਰੋਮਾਈਜ਼ਡ (ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੋਗ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ) ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਤੋਂ
ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਿਾ;

•

ਰਜਿੋਂ ਤੱਕ ਰਵਵਹਾਰਕ ਹੋ ਸਕੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਿਾ;

•

ਆਪ੍ਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ/ਰਵਰਦਆ ਪ੍ਰਰਸਰ ਿੰ ਸਰਚਤ ਕਰਿਾ ਰਕ ਉਹ ਇੱਕ ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪ੍ਰਕ ਹਿ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ
ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ, ਉਿ੍ਾਂ ਿੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੈ।

ਉਿ੍ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਵੱਚ ਰਰਹਣ ਵਾਲੇ ਰਕਸੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਾਜ਼ਰਟਵ COVID-19 ਟੈਸਟ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਰਦਿਾਂ ਤੱਕ, ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪ੍ਰਕਾਂ
ਿੰ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਰਦਸ਼ਾ-ਰਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਜਿਤਕ ਰਸਹਤ ਦੇ ਉਿ੍ਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਿੰ ਹਟਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰਜਿ੍ਾਂ ਮੁਤਾਰਬਕ ਅਰਹਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਵੈਕਸੀਿ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁਣ ਦਸਰੇ ਅਰਧਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੀ, ਰਕੱਤਾਮੁਖੀ ਕੰਮ, ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਰੱ ਖਆ
(occupational work health and safety) ਅਧੀਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਬਰਧ ਦੇਖਭਾਲ
ਅਤੇ ਅਪ੍ਾਹਜਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਿ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗ ਰਰਹਣਗੇ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਰਤਆਂ ਰਵੱਚ ਇਸਦੇ ਵੇਰਰਵਆਂ ਿੰ ਅੰਰਤਮ ਰਪ੍ ਦੇਣ ਵਜੋਂ, ਸਬੰਧਤ ਰਹੱਤਧਾਰਕਾਂ ਿਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਿ੍ਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਰਕ ਅਰਹਮ ਕਾਰਮਆਂ ਿੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਿ (ਇਕਾਂਤਵਾਸ) ਰਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਰਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀ
ਹੁਣ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਰਕ, ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪ੍ਰਕਾਂ ਿੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗ ਏ ਗਏ ਉਨ੍ ਾਂ COVID-19 ਸੁਰਰੱ ਖਆ ਉਪ੍ਾਅਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ
ਕਰਿ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਰਤਆਂ ਿੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਾਿ 'ਤੇ ਲਾਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਿ।
30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪ੍ਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀ ਰਜਿ੍ਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਿ ਿਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਿ੍ਾਂ
ਿੰ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਿ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਟੀਕਾਕਰਿ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਉੱਪ੍ਰ ਲਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਜਦਾ ਲੋੜਾਂ,

ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਪ੍ਹੁੰਚਣ ਦੇ 24 ਘੰਰਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰੈਰਪ੍ਡ ਐਂਟੀਜੇਿ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਿਊ ਸਾਊਿ ਵੇਲਜ਼ ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ ਦੇ
ਰਦਸ਼ਾ-ਰਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਿ੍ਾਂ ਲੋੜਾਂ ਿੰ ਹੁਣ ਉਿ੍ਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਉੱਪ੍ਰ ਵੀ ਲਾਗ ਕਰ ਰਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਜਿ੍ਾਂ ਿੇ
ਟੀਕਾਕਰਿ ਿਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਜਿਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਿਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਿੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ
ਹਵਾਈ ਅੱਰਡਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਟਰਮੀਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਿੀ ਸਿਾਿਾਂ ਰਵੱਚ ਮਾਸਕ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ।
ਰਿਊ ਸਾਊਿ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ Dominic Perrottet ਿੇ ਰਕਹਾ ਰਕ ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪ੍ਰਕਾਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰਿਯਮਾਂ ਿੰ ਹਟਾਉਣਾ,
ਆਮ ਅਕਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਸਿ ਜੋ ਸਾਿੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਰਹਣ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਣਗੇ।
“ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਇਹ ਰਿਯਮ ਜ਼ਰਰੀ ਸਿ ਪ੍ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਚ-ਪ੍ੱਧਰੀ ਟੀਕਾਕਰਿ ਦਰਾਂ ਦੇ ਧੰਿਵਾਦ ਸਦਕੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਲਾਿ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜ਼ਲਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,” ਸ਼ਰੀਮਾਿ Perrottet ਿੇ ਰਕਹਾ।
“ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਰਕ ਮਜ਼ਦਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਿਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਰਵਤ
ਹੋਏ ਹਿ ਰਕਉਂਰਕ ਲੋਕਾਂ ਿੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਿ ਲਈ ਮਜਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਉਹ ਘਰੇਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਹਿ।”
"ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰਵਕਰਸਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ ਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਰਿਆ ਵੀ ਰਵਕਰਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਰਜੱਿੇ
ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਅਤੇ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਾਂ।"
ਰਸਹਤ ਮੰਤਰੀ Brad Hazzard ਿੇ ਰਕਹਾ ਰਕ ਲੋਕਾਂ ਿੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਪ੍ਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਰਖਆ ਲਈ ਸਾਵਧਾਿੀ
ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰਵੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੱਿਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਮਾਰਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਿਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮਾਸਕ
ਪ੍ਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਘਰ ਰਵੱਚ ਹੀ ਰਰਹਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰਿਆਦੀ ਰਿਯਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਿ," ਸ਼ਰੀਮਾਿ
Hazzard ਿੇ ਰਕਹਾ।
"ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਰਕ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹਿ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰ ਰਕਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਲਤ, ਹਸਪ੍ਤਾਲ
ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਿੰ ਰਮਲਣ ਿਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਇਿ੍ਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਰਿਉ ਸਾਊਿ ਵੇਲਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਟਰਮ 2 ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਸਕਲ ਪ੍ਰਰਸਰਿਤੀਆਂ ਿੰ ਅੰਰਤਮ ਰਪ੍
ਦੇਣ ਲਈ ਰਸਹਤ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਿਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਰਵੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਦਿਾਂ ਰਵੱਚ ਜਾਰੀ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਤਆਰੀ ਵਜੋਂ, ਰਿਉ ਸਾਊਿ ਵੇਲਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਿਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਪ੍ਕੇ ਦੇ ਸਮਹ, ਰਜਿ੍ਾਂ
ਰਵੱਚ ਅਪ੍ਾਹਜ ਲੋਕ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ (out-of-home care) ਰਵੱਚ ਰਰਹ ਰਹੇ ਿੌ ਜਵਾਿ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਪ੍ਕੇ ਦੇ
ਸੱਰਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਵਰਭੰਿਤਾ (CALD) ਵਾਲੀ ਰਬਰਾਦਰੀ ਅਤੇ ਆਰਦਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸ਼ ਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਸੁਰਰੱ ਖਆ ਰਵੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਰੈਰਪ੍ਡ ਐਂਟੀਜੇਿ ਟੈਸਟ (RATs) ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਿ।
ਇਹ RATs (ਰੈਰਪ੍ਡ ਐਂਟੀਜਿ ਟੈਸਟ) ਰਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਕਰਮਊਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਜਸਰਟਸਜ਼ ਸਟਰੋਂਗਰ ਕਰਮਊਰਿਟੀਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ
ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬਰੰ ਧਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਿੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
16 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਰਕਸੇ ਵੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਿ ਦੀ ਦਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰਤੰਿ ਮਹੀਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪ੍ਣੀ
ਬਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਿ ਜਾਂ ਆਪ੍ਣਾ ਬਸਟਰ ਸ਼ਾਟ
www.nsw.gov.au/covid19/vaccination/get-vaccinated ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ nsw.gov.au ਉੱਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ।
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