ਕੀ ਤੁਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ?
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹੈ?
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੁਛ
ੱ -ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੇਗੀ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ
ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ
ਜਿਊਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਵਿਕਟਰ
ੋ ੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ
ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ
ਬਜਰ
਼ੁ ਗ ਵਿਕਟਰ
ੋ ੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ/ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ
ਵਾਸਤੇ ਰਜ
ੋ ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੁਣਤ
ੌ ੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਸੁਝਾਅ 31 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ
ੱ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ ਮਹਿਸੂਸ
ਕਰਦੇ ਹ?
ੋ
• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ?
• ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ
ੱ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
• ਕੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁਚ
ੰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ?
• ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ
ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹ?
ੋ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ 
ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਚਣ
ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ
•	ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਲਿਖਣ ਦੀ  
• ਸਾਡਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ
• ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ।

ਹਰ
ੋ ਪਤਾ ਕਰੋ
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ,  
parliament.vic.gov.au/oldervictorians
ਉੱਤੇ ਜਾਓ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਮੇਲ
oldervictoriansinquiry@parliament.vic.gov.au
ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ (03) 8682 2843 ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ
ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਤੁਹਾਡੀ
ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰ
ੋ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਜਾਂ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

