
ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਿਟ ਰ ਿੱ ਚ ਕੀ ਹੈ? 

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਵਦਮਾਗੀ ਵਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿਾਿਤੇ ਰੌਇਲ ਕਵਮਸ਼ਨ ਿਥਾਵਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੀ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਿੱਡੀ ਧਾਰਣਾ ਬਣ 

ਚੁੱ ਕੀ ਿੀ ਵਕ ਵਦਮਾਗੀ ਵਿਹਤ ਿੇਿਾਿਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਿੰਕਟ ਿਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਹੰੁਚ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਿਨ। ਵਦਮਾਗੀ ਵਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਰਵਹ ਰਹੇ ਕਈ 

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਿੰਭਾਲ ਅਤੇ ਿਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪ੍ਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਵਜੱਥੇ ਇਹ ਿਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਹੰੁਚਾ ਿਕਦੀ ਿੀ। 

ਕਵਮਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਵਰਮ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਵਹਲ ਦੀਆਂ ਵਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਵਕ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੀਆਂ ਅਤ ੇਵਦਮਾਗੀ 
ਵਿਹਤ ਨ ੰ  ਇਕ ਨਿੀਂ ਵਦਸ਼ਾ ਦੇਣ ਿਾਿਤੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਿਪ੍ ਰਣ ਪ੍ਵਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। 

ਕਵਮਸ਼ਨ ਆਪ੍ਣੀ ਅਖੀਰਲੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਜੋ ਵਕ ਅਕਤ ਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਦੀਆਂ ਵਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਵਦਮਾਗੀ ਵਿਹਤ 

ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਿਾਂ ਿਾਿਤੇ ਿਾਹਿੀ ਅਤ ੇਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰੇਗੀ। 

ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਿਟ ਨੇ ਕੀ ਰਿਫਾਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ? 

 ਵਦਮਾਗੀ ਵਿਹਤ ਿਾਿਤੇ ਪ੍ ੰ ਜੀ ਵਿੱਚ - ਵਿਰਫ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਿੀ ਿੱਡੇ ਿਾਧੇ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ, ਵਦਮਾਗੀ 
ਵਿਹਤ ਵਨਿੇਸ਼ (ਟੈਕਿ ਜਾਂ ਲੈਿੀ) ਿੱਲ ਇਕ ਨਿਾਂ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ 

 ਿਾਰੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਿਾਿੀਆਂ ਲਈ ਵਦਮਾਗੀ ਵਿਹਤ ਦ ੇਿਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਿਾਿਤੇ ਿੱਖਰੇ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਇਕੱਠਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦ ੇਵਦਮਾਗੀ ਵਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਿਵਹਯੋਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਿਥਾਪ੍ਨਾ ਕਰਨਾ। 

 ਲੋੜਾਂ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਿੰਕਟਮਈ ਦਬਾਿਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਤ ੇਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰ ਵਦਮਾਗੀ 
ਵਿਹਤ ਿਾਿਤੇ ਿਾਧ  170 ਵਬਿਤਰੇ। 

 ਆਤਮ ਹੱਵਤਆ ਦ ੇਖਤਰੇ ਿਾਲੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਿਾਿੀਆਂ ਲਈ ਿਵਹਯੋਗ ਅਤ ੇਪ੍ਹੰੁਚ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਿਧਾਉਣ ਲਈ, ਹੌਿਪ੍ੀਟਲ 

ਆਊਟਰੀਚ ਪੋ੍ਿਟ-ਿ ਿਾਈਡਲ ਇਨਗੇਜਮੈਂਟ (ਐਚ ਓ ਪ੍ੀ ਈ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਦਮਾਗੀ ਵਿਹਤ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦ ੇਿਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਿਾਧਾ 
ਅਤੇ ਿਬ-ਖੇਤਰੀ ਵਿਹਤ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿੀਂ ਵਨਸ਼ਚਤ ਪ੍ ਰਿਕ ਪ੍ਹੰੁਚ ਅਤ ੇਬਾਅਦ 

ਦੀਆਂ ਿੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। 
 ਮ ਲਿਾਿੀ ਿਮਾਵਜਕ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਿਥਾਪ੍ਨਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦ ੇਵਿੱਚ ਮ ਲਿਾਿੀ ਿਮਾਵਜਕ ਅਤੇ 

ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭਲਾਈ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਿਾਧਾ। 
 ਵਦਮਾਗੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਿੱਲੋਂ  ਵਤਆਰ ਅਤੇ ਵਦੱਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਤੀਬਰ ਦਾਖਲੇ ਦ ੇਬਦਲ ਿਜੋਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ 

ਪ੍ਵਹਲੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਵਦਮਾਗੀ ਵਿਹਤ ਿੇਿਾ ਿਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨੀ। 
 ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰਕ-ਿੰਭਾਲ ਦੇ ਤਜ਼ਰਵਬਆਂ ਿਾਲੀਆਂ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨ ੰ  ਿਧਾਉਣਾ ਤ ੇਿਵਹਯੋਗ ਦੇਣਾ। 
 ਜਨਤਕ ਵਦਮਾਗੀ ਵਿਹਤ ਿੇਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੈਜ ਏਟ ਨਰਿਾਂ ਅਤੇ ਨੀਮ (ਅਲਾਈਡ) ਵਿਹਤ ਪੇ੍ਸ਼ੇਿਰਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਵਿਖਲਾਈ ਦੇ 

ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦ ੇਰਿਵਤਆਂ ਨ ੰ  ਿਧਾ ਕੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਥੋੜ ਨ ੰ  ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿੁਧਾਰ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕਰਨਾ। 
 ਇਹਨਾਂ ਵਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਵਦਮਾਗੀ ਵਿਹਤ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦਾ ਦਫਤਰ ਿਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ। 

ਕੀ ਇਹ ਅਖੀਿਲੀ ਰਿਪੋਿਟ ਹੈ? 

ਨਹੀਂ, ਅਖੀਰਲੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਅਕਤ ਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। 

ਇਹਨਾਂ ਰਿਫਾਿਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਕੌਣ ਲਾਗ  ਕਿੇਗਾ? 

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਿਰਕਾਰ ਰੌਇਲ ਕਵਮਸ਼ਨ ਿੱਲੋਂ  ਿੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਵਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹੈ। 
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ਕਵਮਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਵਦਮਾਗੀ ਵਿਹਤ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦਾ ਦਫਤਰ ਿਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ 
ਹੈ। 

ਜੇਕਿ ਮੇਿਾ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਿਟ ਬਾਿ ੇਕੋਈ ਿ ਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ? 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਿਿਾਲ ਹਨ ਵਜੰਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਇੱਥ ੇਨਹੀਂ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤੁਿੀਂ ਕਵਮਸ਼ਨ ਨ ੰ   contact@rcvmhs.vic.gov.au, 

1800 00 11 34, ਜਾਂ ਪ੍ੀ ਓ ਬਾਕਿ 12079, ਏ ਬੈਕਟ ਿਟਰੀਟ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ 8006 ਰਾਹੀਂ ਿੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ 03 7005 3010 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ। 

ਕੀ ਮੈਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਿਟ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਕਲ ਲੈ ਿਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਰੌਇਲ ਕਵਮਸ਼ਨ ਇਿ ਦ ੇਿਾਤਾਿਰਣ ਦੇ ਪੱ੍ਦ-ਵਚੰਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ ਵਕ, ਕਵਮਸ਼ਨ ਿਾਡੀ ਿੈਬਿਾਈਟ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਅੰਤਵਰਮ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਅਤੇ ਦਿਤਾਿੇਜਾਂ ਦਾ ਿੰਖੇਪ੍ ਪ੍ੜਹਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੱਕ ਪ੍ਹੰੁਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਿਥਾਨਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। 

ਕੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਿਟ ਪਹ ੰ ਚਯੋਗ ਿ ਪ ਰ ਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ? 

ਅੰਤਵਰਮ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਅਤੇ ਦਿਤਾਿੇਜਾਂ ਦਾ ਿੰਖੇਪ੍ ਪ੍ਹੰੁਚਯੋਗ ਸ਼ਬਦੀ ਰ ਪ੍ ਵਿੱਚ ਕਵਮਸ਼ਨ ਦੀ ਿੈਬਿਾਈਟ ਉਪ੍ਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਪ੍ਲਬਧ 

ਹੋਿੇਗਾ। 

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਵਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਿ ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ, ਜਾਂ ਤੁਿੀਂ ਪ੍ਹੰੁਚ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਿੰਦ 

ਕਰੋਗੇ, ਤੁਿੀਂ ਕਵਮਸ਼ਨ ਨ ੰ   contact@rcvmhs.vic.gov.au ਜਾਂ 1800 00 11 34 ਰਾਹੀਂ ਿੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। 

ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਿਟ ਰ ਿੱ ਚ ਹਿ ਰਕਿ ੇਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਲ ਰਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿੱ ਰਿਆ ਰਗਆ ਹੈ? 

ਅਿੀਂ ਰੌਇਲ ਕਵਮਸ਼ਨ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦ ੇਹਾਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਿੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਹੰੁਚੇ ਹਾਂ। ਅੰਤਵਰਮ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਇਕ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਹੈ। ਿਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ 

ਿਾਰਾ ਕੰਮ ਵਪ੍ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਕਵਮਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਪ੍ਾਿੋਂ ਿੁਵਣਆ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਿਭ ਿਾਿਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨ ੰ  ਿਧੀਆ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਣੀ ਭ ਵਮਕਾ ਵਨਭਾਉਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ - ਵਦਮਾਗੀ ਵਬਮਾਰੀ ਿਵਹ ਚੁੱ ਕੇ ਲੋਕਾਂ, ਿੰਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰ, ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਟੀਮ, ਵਿਵਦਅਕ, ਅਤ ੇਵਿਹਤ ਿੇਿਾ 
ਤ ੇਹੋਰ ਿੰਿਥਾਿਾਂ। 

ਕਵਮਸ਼ਨ ਿੱਲੋਂ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆਂ 3,200 ਤੋਂ ਿੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨ ੰ  ਕਵਮਸ਼ਨਰਾਂ ਜਾਂ ਕਵਮਸ਼ਨ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੱਲੋਂ  ਪ੍ਵੜਹਆ 

ਜਾਿੇਗਾ। 

ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਅਕਤ ਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਦ ੇਅੱਗੇ ਪ੍ਏ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੇ ਰਵਹਣਗੇ। 

ਕੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਿਟ ਬਾਿੇ ਕੋਈ ਿਲਾਹ ਪਰਰਕਰਿਆ ਹੋ ੇਗੀ? 
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ਅੰਤਵਰਮ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਬਾਰੇ ਅਿੀਂ ਰਿਮੀ ਅਰਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ - ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜਾਂ ਦ ੇਜਿਾਬ 

ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਿੁਧਾਰਾਂ ਿਾਿਤੇ ਨੀਂਹ ਪ੍ਾਉਣ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਅਿੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਿੁਵਣਆ ਹੈ 

ਕਵਮਸ਼ਨ ਆਪ੍ਣੇ ਆਮ ਿਾਧਨਾਂ - ਪ੍ੀ ਓ ਬਾਕਿ 12079, ਏ ਬੈਕੇਟ ਿਟਰੀਟ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ 8006 

ਜਾਂ contact@rcvmhs.vic.gov.auਰਾਹੀਂ ਵਚੱਠੀ ਪੱ੍ਤਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। 

ਮੈਂ ਇਿ ਰ ਿੱ ਚ ਲਗਾਤਾਿ ਰਕ ੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਿਲਾਹਿਾਂ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਿੁਣਿਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਵਮਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲੋਂ  ਕਈ ਿਾਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਕਵਮਸ਼ਨ ਦ ੇਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨ ੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੇ ਰਵਹਣਗੇ। 

ਕਵਮਸ਼ਨ ਹੋਰ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਿੱਡੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪ੍ੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਵਨਕਲ ਕੇ ਿੇਰਿੇ ਿਾਲੀ ਿਮੀਵਖਆ 

ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

ਕਵਮਸ਼ਨ ਆਪ੍ਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਦਮਾਗੀ ਵਬਮਾਰੀ ਿਵਹ ਚੁੱ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ 
ਰਹੇਗਾ। 

ਕਵਮਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ/ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਿੁਣਿਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। 

ਜਨਤਕ ਿੁਣਿਾਈਆਂ ਿਮੇਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਵਮਸ਼ਨ ਦੀ ਿੈਬਿਾਈਟ ਉਪ੍ਰ ਆਉਂਦੇ 
ਮਹੀਵਨਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪ੍ੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਿਤੇ ਤੁਿੀਂ contacts ਿਫੇ ਉਪ੍ਰ ਰਵਜਿਟਰ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। 

mailto:contact@rcvmhs.vic.gov.au
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