
ஏப்ரல் 
இற்றைப்படுத்தல்  
க�ொர்ரொனொ ்ை்ரஸ் (க�ொைிட்-19)
ச்்ப ரச்ை�்ை ைழங்கும் மு்றை்ை நொங்�ள் மொறறு�ினரறைொம்

க�ொைிட்-19 நி்ை்மக்கு நொம் மொறறைிை்மக்கும் சிை ைழி�ள் இங்ர� �ொணப்படு�ினறைன*

ரச்ை�ள் க்தொடர�ினறைன ரச்ை�ள் மொறு�ினறைன மூடப்பட்டது அல்ைது 
இ்ரதது கசயைப்பட்டது

• குப்்பக்கூ்ட�ள் மறறும் 
�ழிவு ரச�ொிபபு�ள்

• புல் கைட்டு்தல்
• ம்ரம் �த்தொித்தல்
• ரநொயஎ்திரபுத ்திறைனூட்டல்  

அமரவு�ள்
• ைழங்�ப்பட்ட உணவு�ள்
• ைை்தொன ்ப்ரொமொிபபு 

ைொடிக்்�ைொைர�ளுக்�ொன 
வீட்டு ஆ்த்ரவு

• ைிைங்கு மு�ொ்ம
• வீ்தி ்ப்ரொமொிபபு
• �ட்டுமொனத ்திட்டங்�ள்
• ்பொைர ்பள்ைி

• க்தொ்ைர்பசி மூைமொன ்தொய 
மறறும் குழந்்த சு�ொ்தொ்ர 
சந்திபபுக்�ள்

• நூை�ங்�ள் - மினபுத்த�ங்�ள், 
ஓடிரைொபுக்கு�ள், டிஜிட்டல் 
இ்தழ�ள் மறறும் ஸ்ட்ொரீம் 
்படங்�்ைப க்பறறுக்க�ொள்ை்தறகு 
visit yprl.vic.gov.au/eLibrary ஐப 
்பொர்ைைிடவும்

• இ்ணைத்தில் கசல்ைப்பி்ரொணி 
்ப்திவு�ள்

• க்தொ்ைர்பசி ைழிைொ� 
ைழங்�ப்படும் இ்ைஞர ஆ்த்ரவு 
ரச்ை�ள்

• �ட்டிடம் மறறும் ்திட்டமிடல் 
ரச்ை�ள் இ்ணைத்தில் 
�ி்டக்�ினறைன

• ஊனமுறரறைொருக்�ொன ைொ�னம் 
நிறுததும் இடத்திறகு அனும்தி, 
்த்பொல் அல்ைது மினனஞசல் ைழிைொ�

• ச்்ப அலுைை�ங்�ள்
• சமூ� நி்ைைங்�ள்
• நூை�ங்�ள் (இ்ணைச்  

ரச்ை�ள்)
• ைி்ைைொட்டு ்ம்தொனங்�ள், 

ஸ்ர�ட் பூங்�ொக்�ள் மறறும் 
்பொர்பிக்யூ ்பகு்தி�ள்

• ்தடொ�ங்�ள் மறறும் ஜிம்�ள் 
(உள்ை� மறறும் கைைிை�)

• ஏ்ரொைமொன ்பல்ை்� �்ை 
மறறும் மொநொட்டு ்மைம்

• க்க்ரைலிங் பக்ரொக் ர�ொல்ஃப 
்ம்தொனம்

• நிைமரீட்டல் மறறும் 
மறுசுழறசி ைச்தி�ள்

• நி�ழவு�ள்

ைிட்டல்சி  ந�்ரம் உங்�ளுக்குப க்பொருத்தமொன அததுடன 
நரீங்�ள் க்தொடரநது எ்திர்பொரக்கும் ரச்ை�்ை 
ைழங்குை்்த உறு்திப்படுத்த ைி்்ரைொ� உள்ை� 
மொறறைங்�்ைச் கசயது ைரு�ினறைது.
எல்ைொ மொறறைங்�ளும் எங்�ளு்டை சமூ�த்திலும் அ்தறகு 
அப்பொலும் க�ொர்ரொனொ ்ை்ரஸ் ்ப்ரவுை்்த ்தடுப்ப்்தரை 
இைக்�ொ�க்க�ொண்டுள்ைன.
்பை மொறறைங்�ள் அவுஸ்்திர்ரலிை மறறும்  
ைிக்ரடொொிைன அ்ரசொங்�ங்�ைின ைலுைொன 
்பொிநது்்ர�ைின ்பி்ர்தி்பலிப்பொ� அ்ம�ினறைன.

க�ொர்ரொனொ ்ை்ரஸ் (க�ொைிட்-19) க்தொறறுரநொய எங்�ளு்டை சமூ�த்தின அனறைொட 
ைொழக்்�, எங்�ளு்டை ைணி�ங்�ள், எங்�ளு்டை சமூ� ஆ்த்ரவு மு�ைர�ள் மறறும் 
நொங்�ள் க்தொடரநது ரச்ை�்ை ைழங்கும் ைழிமு்றை ஆ�ிைைற்றைப ்பொ்திக்�ினறைது.
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க�ொர்ரொனொ ்ை்ரஸ் (க�ொைிட்-19) ்ப்ரவுை்்தத ்தடுக்� நொங்�ள் ஒனறைி்ணநது கசைற்படு்தல் ரைண்டும்.

உங்�்ையும் உங்�ளு்டை குடும்்பத்்தயும் ்பொது�ொத்தல்

சைி அல்ைது �ொயச்சல் ர்பொனறை 
அறைிகுறைி�ள் உள்ை எைருடனும் 

கநருங்�ிை க்தொடர்்பத ்தைிரக்�வும்.

நரீங்�ள் இருமும்ர்பொது அல்ைது 
தும்மும்ர்பொது உங்�ளு்டை மூக்கு மறறும் 

ைொ்ை ஒரு ்திசுைொல் மூடவும். ்திசு்ை 
தூக்�ி எறைிநது ைிட்டு ்��்ை �ழுைவும்.

உங்�ளுக்கு �ொயச்சல், இருமல் மறறும் 
சுைொசிப்ப்தில் சி்ரமம் இருந்தொல், 

ஆ்ரம்்பத்திைரை மருததுை உ்தைி்ை 
நொடுங்�ள்.

உங்�ளுக்கும் மறறைைர�ளுக்கும் 
இ்டைில் 1.5 மரீட்டர இ்டகைைி 

்ைத்திருக்� நி்னைில் க�ொள்ளுங்�ள்.

1.5 metres

முடிந்தை்்ர வீட்டிரைரை இருங்�ள். சைரக்�ொ்ரக் �ட்டி  மறறும் ஓடும் நரீொில் 
உங்�ளு்டை ்��்ை அடிக்�டி 

�ழுவுங்�ள்.

க�ொைிட்-19 நி்ை்ம குறைிதது இற்றைப்படுத்தப்பட்ட நி்ைைில் இருங்�ள்

பு்திை ்த�ைலுக்கு ைரு்� ்த்ரவும்:  
அவுஸ்்திர்ரலிை அ்ரசு சு�ொ்தொ்ரத ்தி்ணக்�ைம்

health.gov.au 

ைிக்ரடொொிைொ சு�ொ்தொ்ர மறறும் மனி்த ரச்ை�ள் ்தி்ணக்�ைம் 
coronavirus.vic.gov.au

க�ொர்ரொனொ ்ை்ரஸ் ரந்ரடித க்தொ்ைர்பசி 
இ்ணபபு 

உங்�ளுக்கு க�ொர்ரொனொ ்ை்ரஸ் க்தொறறு (க�ொைிட்-19) 
இருக்�ைொம் எனறு நரீங்�ள் நி்னத்தொல், 1800 675 398 இல் 24 
மணி ரந்ர ரந்ரடித க்தொ்ைர்பசி இ்ணப்்ப அ்ழக்�வும்.

அைச்ர நி்ைைில் மட்டும் (000) டிொி்பிள் சரீர்ரொ எனும் 
க்தொ்ைர்பசி எண்்ணத க்தொடரபு க�ொள்ைவும்.

்த�ைைறைிநது இருங்�ள், வீட்டிரைரை இருங்�ள் அததுடன ்பொது�ொப்பொ� இருங்�ள்.

 க்தொ்ைர்பசி: 9217 2170 
  ்திங்�ள் மு்தல் கைள்ைி ை்்ர �ொ்ை  

8.30 மணி மு்தல் மொ்ை 5 மணி ை்்ர
  அைச்ரநி்ை�ளுக்கு மட்டும் அலுைை� ரந்ரங்�ைின 

்பினனர க்தொடரபுக�ொள்ைைொம்

  �ட்டிடம் மறறும் ்திட்டமிடல் ்பறறைிை 
ைிசொ்ர்ண�ள்: 

  க்தொ்ைர்பசி 9217 2259 அல்ைது மினனஞசல்  
	 buildplan@whittlesea.vic.gov.au

 ர்தசிை ொிரை ரச்ை:
 133 677 (9217 2170 ஐக் ர�ளுங்�ள்)

* இந்தத ்த�ைல்�ள் அச்சிடும் ரந்ரத்தில் சொிைொ� இருந்தது. ஆனொல் அவுஸ்்திர்ரலிை மறறும் ைிக்ரடொொிைன அ்ரசொங்�ங்�ைின ஆரைொச்னைின அடிப்ப்டைில் மொறறைத்திறகு உட்்பட்டது.

எங்�்ைத க்தொடரபு க�ொள்ை
 மினனஞசல்: info@whittlesea.vic.gov.au

 ை்ைத்தைம்: whittlesea.vic.gov.au

 அஞசல்: Locked Bag 1, 
 Bundoora MDC VIC 3083 

  க்தன கமொ்ரொங், மில் ்பொரக் மறறும் எப்பிங் ஆ�ிை 
இடங்�ைில் உள்ை ச்்பைின அலுைை�ங்�ள் 
்பொர்ைைொைர�ளுக்கு மரீள் அறைிைித்தல்  ை்்ர 
மூடப்பட்டுள்ைன.

நரீங்�ரைொ அல்ைது உங்�ளுக்குத க்தொிந்தைர்ரொ �ஷடத்்த சந்திக்�ிறைரீர�ள் எனறைொல்,  
9401 6644 எனறை எண்ணில் ைிட்டல்சி சமூ� இ்ணபபு�்ைத க்தொடரபு க�ொள்ைவும்.


