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FACTSHEET ਕੋਿਵਡ -19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 

ਮ� ਿਕਥ ੇਜਾ ਸਕਦਾ ਹ�? 

ਘਰ ਰਹੋ ਜਦ� ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਜਬ ਵਜ�ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ I 

ਵਾਜਬ ਵਜ�ਾ ਕੀ ਹੈ? 

ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਵਜ�ਾ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜ� ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ: 

 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰ: ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� 5 ਮੁਲਾਕਾਤੀਆ ਂਤਕ 

ਬਾਹਰੀ ਇਕੱਠ: ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 10 ਲੋਕ� ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 

ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰ�ਟ: ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 10 ਲੋਕ� ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 

ਬਾਹਰੀ ਉਪਕਰਣ: ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣ 

ਬਾਹਰੀ ਪੂਲ: ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 10 ਲੋਕ� ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪ�ਤੀ ਲੇਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� 

ਧਾਰਿਮਕ ਸਮਾਗਮ / ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ: ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 10 ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਿਵਆਹ: ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 10 ਲੋਕ� ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 

ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ: ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 20 ਲੋਕ� ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤ ੇਬਾਹਰੀ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ 30 ਲੋਕ� ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 

 
ਕੰਮ ਜ� ਸਕੂਲ / ਿਸੱਿਖਆ ਸਹੂਲਤ: ਜੇ ਤੁਸ� ਦੂਰ ਤ� ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦIੇ 

 
ਪਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� 

 
ਕਸਰਤ ਖੇਡ ਦ ੇਮੈਦਾਨ ਸਮੇਤ: ਪਰ ਿਜੰਮ ਨਹ� 

 
ਡਾਕਟਰੀ ਿਸਹਤ ਜ� ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੇਵਾਵ�: ਡਾਕਟਰ, ਿਸਹਤ ਜ� ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾ ਜ� ਥੈਰੇਪੀ ਸੈਸ਼ਨ, ਜ� ਥਾਣੇ ਿਵਚ, ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ I 

ਬਦਸਲੂਕ ਜ� ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਿਥਤੀ ਤ� ਬਚਣਾ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਤ� ਖ਼ਤਰਾ ਹੈI 

 
ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ:ਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆ ਂਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਨਭਾਉਣਾ, ਿਜਵ� ਿਕਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾI 

 
ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵ� ਤਕ ਪਹੰੁਚ: ਸ�ਟਰਿਲੰਕ, ਦਾਨ, ਪੀੜਤ ਸੇਵਾਵ�, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵ�, ਘਰੇਲ ੂਿਹੰਸਾ ਸੇਵਾਵ�I 

 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ:ਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦਸੇ਼� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਦਆ,ਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾI 

 
ਯਾਤਰਾ: ਿਸਰਫ �ਪਰ ਿਦੱਤ ੇਸਥਾਨ� ਤ ੇਜ�ਣ ਲਈ; ਿਨਵਾਸ ਦੀਆ ਂਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵ� ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ ਚਲਦ ੇਹੋਏ; ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਅਤ ੇਸਕੂਲ 

ਤ� ਵਾਿਪਸ ਿਲਆਉਣਾ; ਜ� ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਿਵਚਕਾਰ ਰਿਹਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ�ਬੰਧ� ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈI 

 

 

Understanding COVID-19 Restrictions Punjabi 
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FACTSHEET ਕੋਿਵਡ -19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 

ਮ� ਿਕੱਥ ੇਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ? 

ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਥਾਵ� ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸਮੇਤ: 

 
ਕੁਝ ਮਨ� ਰੰਜਨ ਸਹੂਲਤ�: ਿਜਵ� ਇਨਡੋਰ ਿਜਮ ਅਤ ੇਲਾਇਬ�ੇਰੀਆਂ 

 
ਪੱਬ ਅਤੇ ਕਲੱਬ: ਜਦ� ਤਕ ਿਕਸੇ ਰੈਸਟੋਰ�ਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਨਾ ਹੋਣI ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 10 ਲੋਕ� ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀI 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਜਬ ਵਜ�ਾ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI 

ਮ� ਬਘੇਰ ਹ� I  ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? 

ਜੇ ਤੁਸ� ਬੇਘਰ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮਾਿਜਕ ਸੇਵਾਵ� ਤਕ ਪਹੰੁਚਣ ਜ� ਇਕ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤ ੇਤ� ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈI ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਸਥਾਈ 

ਘਰ ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾI 

ਇਕੱਠ ਦੀਆ ਂਪਾਬੰਦੀਆ ਂਕੀ ਹਨ? ਮ� ਿਕਸ ਿਕਸ ਦ ੇਆਸ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ�? 

ਕੁਝ ਇਕੱਠ ਿਜਵ� ਿਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਰੇਲਵੇ ਸਟਸੇ਼ਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ�, ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਸਕੂਲ, ਰਿਹਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� ਿਵੱਚ ਇਸ ਲਈ 

ਹੋਣਗੇ ਿਕ�ਿਕ ਉਨ� � ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਵਜ�ਾ ਹੈ I ਇਕ ਜਗਾਹ ਤ� ਦੂਜੀ ਜਗਾਹ ਜਾਨ ਸਮ� ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈI 

 
'ਵਾਜਬ ਵਜ�ਾ" ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਰਿਦਆ ਂਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆ ਂਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ 

ਮ� ਇਨ� � ਕਾਨੰੂਨ� ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ�? 

ਲਾਅ ਐਕਸੈ�ਸ (LawAccess) ਐਨ ਐਸ ਡਬਲਯ ੂ(NSW) ਕਾਨੰੂਨ� ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ 

ਰਿਹੰਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਕਵ� ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਦ ੇਹਨI ਜੇ ਤੁਸ� ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨI ਮੁਫਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਦਦ ਲਈ 1300 888 

529 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋI 

ਸਾਡ ੇਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੀਗਲ ਏਡ ਐਨਐਸਡਬਲਯੂ ਵੈਬਸਾਈਟ �ਤੇ 

ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤ ੇਕਾਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਲੜੀਵਾਰ ਤੱਥ ਵੀ ਹਨI 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤ� 131 450 'ਤੇ ਟਰ�ਸਲੇਿਟੰਗ ਐਡਂ ਇੰਟ�ਪ�ੇਿਟੰਗ  ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤ ੇਲਾਅ ਐਕਸੈ�ਸ (LawAccess) ਐਨ 

ਐਸ ਡਬਲਯ ੂ(NSW) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋI ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣਨਾ ਜ� ਬੋਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤ� ਕੌਮੀ ਿਰਲੇਅ ਸਰਿਵਸ ਨੰੂ 133 677 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤ ੇਲਾਅ ਐਕਸੈ�ਸ 

(LawAccess) ਐਨ ਐਸ ਡਬਲਯ ੂ(NSW) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ ਜ� www.relayservice.gov.au ਤੇ ਜਾਓI 

ਇਹ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਕਾਨੰੂਨ ਲਈ ਇਕ ਆਮ ਗਾਈਡ ਵਜ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈI ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਵਜ� ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤ ੇਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋI ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦ ੇਹ�I ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਲਖਣ ਦ ੇਸਮ� ਸਹੀ ਹੈ, ਹਾਲ�ਿਕ, ਇਹ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈI 
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