இந்தக் கையேடு பற்றிய தகவல்
இந்தக் கையேடானது விட்டல்சி நகரின் சேவைகள், ஏனைய உள்நாட்டுச்
சேவைகள் மற்றும் எமது நகராட்சிப் பிரதேசத்தில் புகலிடம் க�ோருகின்றோருக்கு
உதவக்கூடிய சில முக்கிய மாநிலம் சார்ந்த சேவைகள் ப�ோன்றன பற்றிய
தகவலைக் க�ொண்டுள்ளது.

புகலிடக் க�ோரிக்கையாளருக்கான ஓய்வு

அனுமதி அட்டை

இந்த அட்டையானது விட்டல்சி நகரின் மில் பார்க் ஓய்வு
மையம், த�ோம்ஸ்டவுன் ப�ொழுதுப�ோக்கு மற்றும் நீரக
நிலையம், மற்றும் விட்டல்சி நீச்சல் மையம் ப�ோன்ற
இடங்களின் சேவைகளை குறித்த அலுவலக நேரங்களில்
சலுகை விலையில் பெற்றுக் க�ொள்வதற்கான தகைமையை
வழங்குகிறது.
இந்த அட்டையை உடைய குறித்த நபர் கண்டிப்பாக ஒரு
புகலிடக் க�ோரிக்கையாளராக மற்றும்/அல்லது விட்டல்சி
நகரில் வசிப்பவராக, கல்வி கற்பவராக அல்லது பணி
புரிபவராக இருத்தல் வேண்டும். குறித்த தகைமையை
நிரூபிக்கும் வகையிலான சான்று அவசியப்படுகின்றது.
இந்த அட்டையானது, அது முதலில் வழங்கப்படும்
தினத்திலிருந்து 12 மாதங்களுக்கே செல்லுபடியாகும்.
●

●

அ
 ங்கத்துவ/சலுகை அட்டைகள் நிலையத்தினால்
விநிய�ோகிக்கப்படும்
காலாவதியாகும் திகதி ..... / ..... /2020

மேலதிக விபரங்களுக்கு
பின்புறத்தைப் பார்க்கவும்

புகலிடம் க�ோருவ�ோர்களுக்கு உதவக் கூடிய சேவைகளை இலகுவாக
கண்டறிந்து க�ொள்வதற்கும் தமது வாழ்க்கையை சற்று இலகுவாக
மேற்கொள்வதற்கும் ஏற்ற வகையில் இது வடிவமைக்கப்படுகிறது.

எம்மைத் த�ொடர்புக�ொள்வது எவ்வாறு
த�ொ: 03 9217 2170
உரை த�ொலைபேசி: 133 677
(9217 2170 ஐ வேண்டவும்)
தொலைநகல்: 03 9217 2111
மின்னஞ்சல்: info@whittlesea.vic.gov.au

நேரில்

விட்டல்சி அன்புடன் வரவேற்கிறது

விட்டல்சி நகரில் புகலிடம்
க�ோருவ�ோருக்கானத�ொரு
உதவி வழிகாட்டி நூல்

City of Whittlesea Civic Centre,
25 Ferres Boulevard,
South Morang Victoria 3752

புகையிரதம் அல்லது பேரூந்து மூலம் பயணித்தல் பற்றிய தகவல்களுக்கு
விக்டோரியா ப�ொதுப் ப�ோக்குவரத்துச் சேவையின் (PTV) இணையத்தளமாகிய
ptv.vic.gov.au இல் பார்வையிடவும். இது உங்களுக்குத் தேவையான ம�ொழியில்
தகவலை வழங்கக் கூடும். மேலும் நீங்கள் PTV ஐ 1800 800 007 எனும்
இலக்கத்திற்கும் அழைப்பினை மேற்கொள்வதன் மூலமும் அறிந்துக�ொள்ளலாம்.

விட்டல்சி அன்புடன் வரவேற்கிறது கையேட்டினை
எவ்வாறு உபய�ோகித்தல்
விட்டல்சி அன்புடன் வரவேற்கிறது கையேட்டின் முன்புறப் பகுதியானது
உங்களுக்குத் தேவையான சேவைகளை வழங்குகின்ற நிறுவனங்கள்
க�ொண்டுள்ள பல்வேறு வகையான சேவைகள் பற்றி நீங்கள் இலகுவாக
அறிந்துக�ொள்ளும் வகையில் ஒரு துரித குறிப்பு வழிகாட்டியை க�ொண்டுள்ளது.
துரித குறிப்பு வழிகாட்டியை அடுத்து, அனைத்து நிறுவனங்கள் மற்றும் அவை
வழங்குகின்ற சேவைகள் பற்றிய விபரங்களை ஆங்கில அகரவரிசையில்
க�ொண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு நிறுவனங்கள் பற்றிய விரிவான விபரங்களுக்கு
தயவுசெய்து வழங்கப்பட்டுள்ள த�ொலைபேசி இலக்கத்திற்கு அவர்களைத்
த�ொடர்புக�ொள்ளவும் அல்லது அவர்களின் இணையத்தளத்தினைப்
பார்வையிடவும்.

அலுவலக நேரங்கள்

திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
வரை காலை .8.30 மணி முதல்
மாலை. 5 மணி வரை

ஏனைய கிடைக்கத்தகு இணைய மூலங்கள்
●

●

whittlesea.vic.gov.au

“வரவேற்பு என்பது செய்வதற்குரிய விடயம் மாத்திரமல்ல,
அதுதான் செய்வதற்கு வினைத்திறன் மிக்க விடயம்.”

ஆஸ்க் இஸ்ஸி – வீடற்றோருக்கான உதவி பற்றிய ஒட்டும�ொத்த
விபரத்தொகுப்பு askizzy.org.au
இன்போஎக்சேன்ஜ் – வீட்டு வசதியும் வீடற்ற நிலைமையும் infoxchange.net.au

இந்த கையேட்டிலுள்ள தகவல் இது வெளியிடப்படும் காலத்தில் (2018 ஒக்டோபர்)
சரியானதாகும். இந்த கையேட்டினை இயங்கலை மூலம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு
whittlesea.vic.gov.au பார்வையிடவும்.

Welcome to Whittlesea

A support
guide for those
seeking asylum in
Whittlesea

விட்டல்சி அன்புடன் வரவேற்கிறது

ஒவ்வொரு அகதிக்கான சுகாதார நிகழ்ச்சித்திட்டம்
என்கொம்பாஸ் கெயார் விக்
எப்பிங் சமுதாய சேவைகள் மையம்
எப்பிங் பிளாஸா மருத்துவ மற்றும் பல் மருத்துவ நிலையம்

பிற்றட் ப�ோ வ�ோ்க்
ப�ௌண்டேஸன் ஹவுஸ்
புகலிட இல்லப் பாதுகாப்பு
ஹெட்ஸ்பேஸ்
லைப் வித்தவுட் பேரியர்ஸ்
மெல்போன் ப�ொலிரெக்னிக்
மில் பார்க் சுப்பர் மருத்துவம்
நீமி நெஷனல் – வை ப்ளக்ஸ்

விக்டோரியா ப�ொதுப் ப�ோக்குவரத்து
அகதிச் சட்டம்

9
9
10
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10
11
11
11
12
12
12
13
13
14
15
15
15

விட்டல்சி சமுதாய இணைப்புகள்
விட்டல்சி உணவுச் சேவை
பெண்கள் தகவல் நிலையம் (WIRE)
யார்ர பிளன்டி பிராந்திய நூலகங்கள்

19
20
20

ப�ோக்குவரத்து

19

●

விக்டோரியா சட்ட உதவி

●

VICSEG புதிய எதிர்காலம்

●

19

●

18

●

விக்டோரியா அரபு சமூக சேவைகள்

●

18

●

யுனைட்டிங் புகலிடக் க�ோரிக்கையாளர் நல்வரவு நிலையம்

●

18

●
●

யுனைட்டிங் புகலிடக் க�ோரிக்கையாளர் கருத்திட்டம்

●

●

17

●

இராட்சணிய சேனை புகிலிடக் க�ோரிக்கையாளர் மற்றும்
அகதிகள் சேவை

●

17

●
●

த ற�ோயல் மெல்போன் வைத்தியசாலை

●

த ற�ோயல் பல் வைத்தியசாலை

●

●

17

●

17

●
●

ரெனென்ஸ் யூனியன் ஒவ் விக்டோரியா

தாய் மற்றும் சேய் நலச் சேவைகள்
●
●

சுவான்ஸ்டன் வீதி புகலிட நிலையம்

●
●

16

●
●

16

●
●
●
●

ஸ்பெக்ரம்

●
●
●

●

தடுப்புக்காவலிலிருந்தோர்

●

●

16

●

●

RISE: அகதிகள், தப்பிப் பிழைத்தவர்கள் மற்றும் முன்னாள்

●
●

15

●

பிளென்டி வேலி ஸால்வேஸன் ஆர்மி

●

ந�ோர்தென் ஹெல்த்

●

நீமி நெஷனல் ஸ்ரப்ஸ் ரு வெல்பீங்
நெய்பர்ஹூட் ஹவுஸஸ்

●

●

DPV சுகாதாரம்

●

9

●

கல்வி மற்றும் பயிற்சித் திணைக்களம்

●

8

●
●

விட்டல்சி நகரம் (விட்டல்சி ஓய்வுநேரச் சேவைகள்)

●

விட்டல்சி நகரம் (தாய்க்குரிய மற்றும் குழந்தைக்கான சுகாதாரம்)

●

●

●

விட்டல்சி நகரம் (தடுப்பூசிச் சேவை)

சட்ட ஆல�ோசனை
●

●

கெப்ரினி புகலிடக் க�ோரிக்கையாளர் மற்றும் அகதி சுகாதார மையம்

●

●

புனித ல�ோரன்ஸ் அங்கவீனர் சக�ோதரத்துவம் (NDIS)

●

●

6
7
7
7
8
8

●

ஆங்கில வகுப்புகள்
●

●

புனித ல�ோரன்ஸ் சக�ோதரத்துவம்
(புகலிடக் க�ோரிக்கையாளர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கல்)

●

6

●

த�ொழில்வாய்ப்பு உதவி

புனித ல�ோரன்ஸ் சக�ோதரத்துவம்
(பல்கலாசார சமுதாயக் குழு)

சமூகப் பணி / குடியேற்ற உதவி

6

●

பிறிஜிடீன் புகலிடக் க�ோரிக்கையாளர் செயல் திட்டம்

●

பிறேக்த்ரூ கிரெய்கீப�ோ்ன்

சுகாதாரச் சேவைகள்

புகலிடக் க�ோரிக்கையாளர் வள நிலையம்

உணவு / நிதி ஆதரவு

AMES அவுஸ்திரேலியா

கல்வி / சமூக நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்

5
5
5
5

“Welcoming is not just the right thing to do,
it’s the smart thing to do.”

நிறுவனம்

இல்ல ஆதரவு
●
●

●

●
●

●
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●
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த�ோமஸ்டவுன் ப�ொழுதுப�ோக்கு
மற்றும் நீரியல் மையம் (TRAC)

●
●

த�ோமஸ்டவுன் ப�ொழுதுப�ோக்கு மற்றும்
நீரியல் மையமானது (TRAC) விட்டல்சி நகருக்குச் ச�ொந்தமானது
என்பத�ோடு, அதனை விட்டல்சி YMCA முகாமைத்துவம் செய்கிறது.
வி: 54 Main Street, Thomastown (Melway 8 G7)

இ: ilovetrac.com.au
த�ொ: 9463 0700

விட்டல்சீ நீச்சல் மையம்

விட்டல்சி நீச்சல் மையமானது விட்டல்சி
நகருக்குச் ச�ொந்தமானது என்பத�ோடு இதுவும் YMCA இனால்
முகாமைத்துவம் செய்யப்படுகிறது. இது 25 மீட்டர் சூடான வெளிப்புற
தடாகம் மற்றும் சிறிய பிள்ளைகளுக்கான தடாகங்கள் ப�ோன்றவற்றைக்
க�ொண்டுள்ளது

வி: 50 Walnut Street, Whittlesea (Melway 246 G8)
இ: whittleseaswimcentre.ymca.org.au
த�ொ: 9716 2137

மில் பார்க் ப�ொழுதுப�ோக்கு நிலையம்

மில் பார்க் ப�ொழுதுப�ோக்கு நிலையத்தின் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட
மீள் அபிவிருத்தியானது உடற்பயிற்சி மற்றும் நீரியல் பிரதேசங்களை
பூரணமாக தரமுயர்த்தும் வகையில் $25 மில்லியன் செலவுடன்
தற்பொழுது ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையமானது மீள்
அபிவிருத்திக் காலத்தில் மூடப்பட்டிருக்கும். இதன் முன்னேற்றம் பற்றிய
இற்றைப்படுத்திய தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்ள தயவுசெய்து whittle-

sea.vic.gov.au/about-us/major-council-projects/mill-park-leisure-redevelopment/ எனும் இணையத்தளத்தினைப் பார்க்கவும்

நகரபிதாவின் செய்தி
விட்டல்சி நகரின் நகரபிதா என்றவகையில், விட்டல்சி
அன்புடன் வரவேற்கிறது உதவி வழிகாட்டி நூலை
அறிமுகப்படுத்துவதில் நான் பெருமிதமடைகின்றேன்.
இந்த வழிகாட்டும் நூல் 40 இற்கும் மேற்பட்ட
நிறுவனங்களிடமிருந்து கிடைக்கக்கூடிய இலவச
அல்லது குறைந்த கட்டணத்துடனான சேவைகள்
பற்றிய விரிவானத�ொரு பட்டியலை, விட்டல்சி நகரில்
புகலிடம் க�ோருவ�ோருக்கு வழங்குகிறது. இது எமது
சமுதாயத்திலுள்ள மிகவும் பாதிப்படையக்கூடிய ஒருசில மக்களுக்கு சபை
வழங்கும் ஆதரவினை நிரூபித்துக் காட்டுகிறது.
இங்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ள நிறுவனங்கள் இல்ல ஆதரவு, சமூகப் பணி/
குடியேற்ற உதவி, த�ொழில்வாய்ப்பு உதவி, ஆங்கில வகுப்புகள், கல்வி/
சமூக நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள், சுகாதாரச் சேவைகள், சட்ட ஆல�ோசனை,
உணவு/நிதி உதவி மற்றும் கர்ப்பிணித் தாய் மற்றும் குழந்தை நலச்
சேவைகள் ப�ோன்றன உள்ளிட்ட பலவகையான ஆதரவுச் சேவைகளையும்
வழங்குகின்றன.
விட்டல்சி அன்புடன் வரவேற்கிறது உதவி வழிகாட்டி நூலை விருத்தி
செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியையும்,
இதனை அபிவிருத்தி செய்வதற்கு கடுமையாக உழைத்த அனைவருக்கும்
எனது நன்றிக் கடனைத் தெரிவிக்கின்றேன்.

Cr Kris Pavlidis
நகரபிதா, விட்டல்சி நகரம்
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ஆர�ோக்கியம்
அகதிகளும் புகலிடக் க�ோரிக்கையாளர்களும் சமுதாய சுகாதாரச் சேவைகளைப்
பெற்றுக்கொள்வதற்கு முன்னுரிமை உடையவர்கள் என்பத�ோடு, அவர்கள்
வைத்தியசாலைக்கு சமுகமளிக்கும் ப�ோது சாத்தியமானவரை அவர்களுக்கு
விரைவாக சேவை வழங்குவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

விக்டோரியாவில் புகலிடம் க�ோரும் மக்கள் பின்வரும் சேவைகளைப்
பெற்றுக்கொள்வதற்கான விசேட அணுகல் ஏற்பாடுகளைக்
க�ொண்டுள்ளனர்:

அவுஸ்திரேலியாவில் நிரந்தர வதிவிடத்தினைக் க�ோருகின்றவர்களது
விண்ணப்பங்கள் த�ொடர்பில் தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்ற
காலத்தில், புகலிடக் க�ோரிக்கையாளர்களுக்கு ப�ொதுநலவாய
அரசாங்கத்தினால் பல பல்வேறுபட்ட வீசாக்கள் விநிய�ோகிக்கப்படலாம். சில
வீசாவின் நிபந்தனைகள் மெடிகெயார் மற்றும் பணி புரிவதற்கான உரிமை
ப�ோன்றவற்றைப் பெறுவதில் மட்டுப்பாடுகளைக் க�ொண்டுள்ளது. யாரேனும்
நபர் ஒருவர் பணி புரிவதற்கான உரிமைகளைக் க�ொண்டிராவிடின், அவர்
மருத்துவப் பராமரிப்புக்கான வசதியைக் க�ொண்டிருக்கமாட்டார்.

1. ப�ொது வைத்தியசாலைச் சேவைகள்

நபர் ஒருவரின் அகதி தகு நிலை பற்றித் தீர்மானிப்பதற்கான
செயலாக்கக் காலத்தில் அவர் பணி புரிவதற்கான உரிமைகள் மற்றும்
அவருக்கான மெடிகெயார் உரிமை ப�ோன்றன மாறக்கூடும்.
அனேக சேவைகளுக்கான தகைமைகள் வீசாவினால�ோ அல்லது வதிவிட
தகு நிலையால�ோ தீர்மானிக்கப்படுவதில்லை என்பதனால், புகலிடக்
க�ோரிக்கையாளர்கள் பெரும்பாலும் விக்டோரிய அரசாங்கத்தினால்
நிதியிடப்படுகின்ற, சமுதாய சுகாதாரச் சேவைகள், இல்ல மற்றும் சமுதாய
பராமரிப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் ப�ோன்ற சுகாதார மற்றும் சமூக சேவைகளைப்
பெறுவதற்கு தகைமை உடையவர்களாவர்.

2. அவசர நிலைமைகளில் அம்புலான்ஸ் வண்டிச் சேவைகள்
3. சமுதாய சுகாதாரம் மற்றும் இல்ல மற்றும் சமுதாய பராமரிப்பு
நிகழ்ச்சித்திட்டச் சேவைகள்
4. பல் மருத்துவச் சேவைகள்
5. தடுப்பூசி வழங்கல் சேவைகள்
6. ப�ொதுப் ப�ோக்குவரத்துச் சலுகை அட்டை
7. பாலர் பாடசாலை கட்டண மானியம்
education.vic.gov.au/childhood
8.	புகலிடக் க�ோரிக்கையாளர்களுக்கான விசேட அணுகலைக் க�ொண்ட
விக்டோரிய அரசாங்கத்தின் ஏனைய நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்.

இருப்பினும், மெடிகெயார் வசதியைக் க�ொண்டிராத புகலிடக்
க�ோரிக்கையாளர்கள், ப�ொதுவாக மெடிகெயார் அட்டைய�ொன்று
தேவைப்படுகின்ற சேவைகளைப் பெற்றுக்கொள்வதில் சிரமத்தினை
எதிர்கொள்ளலாம். மேலும் எந்தவ�ொரு புகலிடக் க�ோரிக்கையாளரும் சுகாதாரப்
பராமரிப்பு அட்டை ஒன்றினைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பதைக்
கருத்திற்கொள்வது முக்கியமாகும்.
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அவசர சேவைகள்
அவசர சேவைகள் எனப்படுவது தீவிரம் மிக்க சுகாதார பிரச்சினைகள்
அல்லது ந�ோய்களுக்கானவையாகும்.
தீவிர சுகாதாரப் பிரச்சினைகளில் சுவாசிப்பதில் சிரமம், நெஞ்சு
வலி, நிறுத்த முடியாத இரத்தப்போக்கு அல்லது எலும்பு உடைவுகள்
ப�ோன்றன உள்ளடக்கக் கூடும்.
மூன்று பூச்சியங்களை அழுத்தி (000) அம்புலான்ஸ் வண்டிச்
சேவையினைப் பெற்றுக்கொள்ளவும் அல்லது உங்களுக்கு அருகிலுள்ள
வைத்தியசாலையின் அவசர பிரிவுக்குச் செல்லவும்.
விட்டல்சி நகரிலுள்ள பிரதான வைத்தியசாலை எப்பிங்க் நகரின் 185,
கூப்பர் வீதியிலுள்ள வடக்கு வைத்தியாசலை ஆகும்.
த�ொலைபேசி 8405 8000.

AMES அவுஸ்திரேலியா

AB

வி: 748 High Street, Epping 3076
அத்துடன் பல்வேறு அலுவலகங்கள் (இணையத்தைப் பார்க்கவும்)
த�ொ: 132 637
இ: ames.net.au  
வி: Enquiries@ames.net.au
செலவு: இலவசம்

புகலிடக் க�ோரிக்கையாளர் வள நிலையம்

வி: 214-218 Nicholson Street, Footscray 3011
த�ொ: 9326 6066
இ: asrc.org.au
வி: admin@asrc.org.au
செலவு: இலவசம்
ஏனைய குறிப்புகள்: மெடிகெயார் ஏற்புத் தகுதியற்ற. வரையறுக்கப்பட்ட
வீட்டுவசதி உதவி.

பிறேக்த்ரூ கிரெய்கீப�ோ்ன்

வி: Brotherhood of Street Laurence building,

59 Craigieburn Road, Craigieburn 3064
த�ொ: 1800 767 212
இ: breakthru.org.au
வி: hello@breakthru.org.au   
செலவு: இலவசம்

பிறிஜிடீன் புகலிடக் க�ோரிக்கையாளர் செயல் திட்டம்
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வி: 52 Beaconsfield Parade, Albert Park 3206
த�ொ: 9696 2107
இ: basp.org.au
வி: queries@basp.org.au
செலவு: இலவசம் (சில சந்தர்ப்பங்களில் வீட்டுவசதி நீங்கலாக)
ஏனைய குறிப்புகள்: த�ொழில்வாய்ப்பு உதவி – சுயவிபரம் மற்றும்
சில வேலைவாய்ப்புத் தேடல் உதவிகள், ஆங்கில வகுப்புகள்- 1:1
தன்னார்வலர்களுடனானது.
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புனித ல�ோரன்ஸ் சக�ோதரத்துவம்
(பல்கலாசார சமுதாயக் குழு)

கெப்ரினி புகலிடக் க�ோரிக்கையாளர் மற்றும் அகதி
சுகாதார மையம்

புனித ல�ோரன்ஸ் சக�ோதரத்துவம் (புகலிடக்
க�ோரிக்கையாளர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கல்)

விட்டல்சி நகரம் (தடுப்பூசிச் சேவை)

வி: Epping Community Services Hub, 713 High Street, Epping 3076
த�ொ: 9422 5650
இ: bsl.org.au/contact/multicultural-communities-team
வி: mct@bsl.org.au   
செலவு: இலவசம்

வி: Epping Community Services Hub, 713 High Street, Epping 3076      
அத்துடன் பல்வேறு அமைவிடங்கள்
த�ொ: 9422 5637
இ: giventhechance.bsl.org.au
வி: jvennorth@bsl.org.au
செலவு: இலவசம்
ஏனைய குறிப்புகள்: கல்வி / சமூகம் சார்ந்த நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் –
ஏற்புடைய பயிற்சிக்கான பரிந்துரைத்தல்.

புனித ல�ோரன்ஸ் அங்கவீனர் சக�ோதரத்துவம் (NDIS)
வி: 1/1 Latitude Boulevard, Thomastown 3074

16/797 Plenty Road, South Morang 3752
அத்துடன் பல்வேறு அலுவலகங்கள்
த�ொ: 1300 275 634
இ: ndis.bsl.org.au/  
வி: NDIS.Info@bsl.org.au  
செலவு: இலவசம்
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வி: 503 Sydney Road, Brunswick 3056
த�ொ: 8388 7874
இ: cabrini.com.au/asylum-seeker-and-refugees
வி: healthhub@cabrini.com.au
செலவு: இலவசம்
ஏனைய குறிப்புகள்: விசேட நிபுணத்துவ உளநலச் சேவை

வி: பல்வேறு அமைவிடங்களும் நேரங்களும் (இணையத்தளத்தினைப்
பார்வையிடவும்)
த�ொ: 9217 2098 அல்லது 9356 6744
இ: whittlesea.vic.gov.au/media/2970/2018-immunisation-timetable.pdf
வி: refugeeimmunisation@whittlesea.vic.gov.au
செலவு: இலவசம்

விட்டல்சி நகரம் (தாய்க்குரிய மற்றும் குழந்தைக்கான
சுகாதாரம்)

வி: விட்டல் விட்டல்சி நகரிலுள்ள அனேக புறநகர்கள்
(இணையத்தளத்தினைப் பார்வையிடவும்)
த�ொ: 9404 8888 அல்லது 9217 2170
இ: whittlesea.vic.gov.au
வி: mch@whittlesea.vic.gov.au
செலவு: இலவசம்
ஏனைய குறிப்புகள்: பின்வருவனவற்றுக்கான தளம் ஒன்றினை MCH
சேவை வழங்குகிறது:
• குழந்தை வளர்ப்பு மற்றும் பிள்ளையின் வளர்ச்சி ப�ோன்றன த�ொடர்பில்
மேலதிக மதிப்பாய்வு, தலையீடு, பரிந்துரை மற்றும் உதவி ப�ோன்றன
அவசியமான பிள்ளைகள் மற்றும் குடும்பத்தினரை இனங்காண உதவுதல்.
• குடும்பத்தினரை ஒன்றிணைத்தல், சமூக வலையமைப்பினை
ஏற்படுத்தல், சிறுவர் குழுக்களுக்கு உதவுதல் மற்றும் உள்நாட்டு சமுதாயத்
த�ொடர்புகளை வலுவூட்டுதல்.
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விட்டல்சி நகரம் (ஓய்வுநேரச் சேவைகள்)

வி: பல்வேறு அமைவிடங்கள் (இணையத்தளத்தினைப் பார்வையிடவும்)
இ: directory.whittlesea.vic.gov.au/sport-and-leisure-clubs/leisure-

centres-and-sport-facilities.aspx   

செலவு: தகைமை அடிப்படையில் சலுகை சார்ந்த அனுமதி

கல்வி மற்றும் பயிற்சித் திணைக்களம்

வி: உங்களது உள்நாட்டு பாலர், ஆரம்பநிலை மற்றும் இரண்டாம்நிலைப்
பாடசாலை
த�ொ: 9488 9488
இ: education.vic.gov.au
வி: nwvr@edumail.vic.gov.au
செலவு: மாறுபடக்கூடியது

DPV சுகாதாரம்

வி: 187 Cooper Street, Epping 3076
த�ொ: 9409 8787

மில் பார்க் GP சுப்பர் மருந்தகம்
வி: 20 Civic Drive, South Morang 3082
த�ொ: 8401 7373
DPV சுகாதார விட்டல்சி நகராட்சி
வி: 40-42 Walnut Street, Whittlesea 3757
த�ொ: 9407 6104
அங்கவீனர் சேவைகள்
வி: 31A Morang Drive, Mill Park 3082
த�ொ: 9407 9699
விகான�ோ பண்ணை சமுதாய கலாசார நிலையம்
வி: 10 Bushmans Way, South Morang 3752
த�ொ: 1300 234 263
இ: dpvhealth.org.au
வி: info@dpvhealth.org.au

செலவு: மாறுபடக்கூடியது. இணைந்த சுகாதாரச் சேவைகளுக்கு கட்டண
விலக்களிப்பு பிரய�ோகிக்கப்படலாம்
ஏனைய குறிப்புகள்: சுகாதார சேவைகளில் பல் மருத்துவமும்
உள்ளடங்குகிறது. அரபு ம�ொழி பேசும் அகதிக்கான சுகாதார அணுகல்
பணியாளரைத் த�ொடர்புக�ொள்ள 8401 7330 இற்கு அழைக்கவும்.
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ஒவ்வொரு அகதிக்கான சுகாதார நிகழ்ச்சித்திட்டம்

வி: 75 Patterson Street, Ringwood East 3135
த�ொ: 9837 3900
கடமையிலுள்ள அகதிகளுக்கான தாதியுடன் பேசுவதற்கு வேண்டவும்
இ: each.com.au/service/refugee-health-program
வி: Refugee.Health@each.com.au
செலவு: மெடிகெயார்வின் ஊடாக ம�ொத்தமான கட்டணம்
ஏனைய குறிப்புகள்: ஏனைய நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் மற்றும் சேவைகள்
பற்றி அறிந்துக�ொள்வதற்கு இணையத்தளத்தினைப் பார்வையிடவும்.
நிதி உதவி எதுவும் வழங்கப்படாது.

என்கொம்பாஸ் கெயார் விக்

வி: 31-61 McLeons Road, Bundoora
த�ொ: 9467 6777
இ: encompass.org.au
வி: gobrato@encompass.org.au
செலவு: இலவசம்
ஏனைய குறிப்புகள்: நாங்கள் உணவுப் ப�ொட்டலங்கள் மற்றும்
குளியலறை உபகரணங்களை வழங்குகின்றோம். செவ்வாய்க்கிழமை
காலை 10.30 முதல் பி.ப. 12.30 மணி வரை சமுதாய சிற்றுண்டிச்சாலையில்
காலையில் இலவசமாக தேனீர் மற்றும் சூடான பகலுணவு கிடைக்கும்.

எப்பிங் சமுதாய சேவைகள் மையம்

வி: 713 High Street, Epping 3076
த�ொ: 1300 015 107
இ: eppingcommunityserviceshub.org.au
வி: eppinghubenquiries@bsl.org.au
செலவு: இலவசம்
ஏனைய குறிப்புகள்: பல நிறுவனங்கள் இங்கு
காணப்படுவத�ோடு, அவை அனேக
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களையும் சேவைகளையும்
வழங்குகின்றன.
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எப்பிங் பிளாஸா மருத்துவ மற்றும் பல் மருத்துவ நிலையம்
வி: Shop 216, Epping Plaza, Corner Cooper and High Streets, Epping

3076

த�ொ: 9422 2222
செலவு: மெடிகெயார்வின் ஊடாக ம�ொத்தமான கட்டணம்
ஏனைய குறிப்புகள்: மெடிகெயார் வசதியைக் க�ொண்ட புகலிடக்
க�ோரிக்கையாளர்களுக்கு இலவசம்

பிற்றட் ப�ோ வ�ோ்க்

வி: 210 Lonsdale Street, Melbourne 3000
த�ொ: 9662 4289 or 9662 4028
இ: fittedforwork.org
வி: info@fittedforwork.org
செலவு: இலவசம்
ஏனைய குறிப்புகள்: தகைமை – பெண்கள்

ப�ௌண்டேஸன் ஹவுஸ்

வி:4 Gardiner Street, Brunswick 3056
த�ொ: 9388 0022
வி: 161 Harvester Road, Sunshine 3020
த�ொ: 9300 8670
இ: foundationhouse.org.au
வி: info@foundationhouse.org.au
செலவு: இலவசம்
ஏனைய குறிப்புகள்: அதிர்ச்சித் தாக்கம் பற்றிய
உளவளத்துணை ஆல�ோசனை
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புகலிட இல்லப் பாதுகாப்பு
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வி: 52-56 Mary Street, Preston 3072
த�ொ: 9479 0700
இ: havenhomesafe.org.au
வி: metrointake@hhs.org.au
செலவு: இலவசம் (மதிப்பாய்வின் பிரகாரம்)
ஏனைய குறிப்புகள்: வீடற்றோர் அணுகல் மையமானது வீட்டுவசதி
மற்றும் துணைத் தேவைகள் பற்றிய பூர்வாங்க மதிப்பாய்வு,
நெருக்கடி நிலை பற்றிய தகவல்கள் மற்றும் நீண்டகால வீட்டுவசதி
விருப்பத்தெரிவுகள் ப�ோன்றவற்றை வழங்குகின்றது. வீடில்லையெனில்,
சந்திப்பு முன்பதிவு விரும்பத்தக்கது அல்லது சமுகமளிக்கவும்.

ஹெட்ஸ்பேஸ்

வி: Level 1, 78 Main Street, Greensborough 3088   
அத்துடன் பல்வேறு அமைவிடங்கள்
த�ொ: 9433 7200
இ: headspace.org.au
வி: HeadspaceGreensborough@mindaustralia.org.au
செலவு: இலவசம்
ஏனைய குறிப்புகள்: துணை-அமைவிடச் சேவைகள் – YSAS,
அவுஸ்திரேலியா உறவுகள், ஈ ப�ோகஸ், ஒஸ்ரின் சுகாதார பிரதேச
உளநலச் சேவை

லைப் வித்தவுட் பேரியர்ஸ்

வி: Shop 5, 560-650 High Street, Epping 3076
த�ொ: 8405 4400
இ: lwb.org.au/refugees-and-asylum-seekers/
வி: northwestvictoria@lwb.org.au
செலவு: இலவசம்
ஏனைய குறிப்புகள்: தகு நிலை பற்றிய தீர்மான ஆதரவுச் சேவை.
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மெல்போன் ப�ொலிரெக்னிக்

வி: க�ோர்னர் Cooper St & Dalton Road, Epping 3076
அத்துடன் பல்வேறு அலுவல்கள்
த�ொ: 9269 1200
இ: melbournepolytechnic.edu.au
வி: info@melbournepolytechnic.edu.au
செலவு: மாறுபடக்கூடியது
ஏனைய குறிப்புகள்: த�ொழில்வாய்ப்புக்கான கல்வி

மில் பார்க் சுப்பர் மருத்துவம்

வி: 250 Childs Road, Mill Park 3082
த�ொ: 9437 7437
இ: millparksuperclinicpharmacy.com.au
செலவு: மெடிகெயார்வின் ஊடாக ம�ொத்தமான கட்டணம்
ஏனைய குறிப்புகள்: மெடிகெயார் வசதியைக் க�ொண்ட புகலிடக்
க�ோரிக்கையாளர்களுக்கு இலவசம். 24 மணி நேரம் திறப்பு.

நீமி நெஷனல் – வை ப்ளக்ஸ்

வி: Shop MM1, Westfield Plenty Valley, 415 McDonalds Road,

Mill Park 3082
த�ொ: 8691 5353
இ: neaminational.org.au/get-support/find-service/neami-yflex
வி: yflex@neaminational.org.au

செலவு: இலவசம் (விடயங்கள் முன்னுரிமை அடிப்படையில் மதிப்பாய்வு
செய்யப்படுகிறது)
ஏனைய குறிப்புகள்: கடுமையான மனந�ோயுடைய 12 முதல் 25 வயது
வரையான இளைஞர்களுக்கான சேவை. சமூகப் பணி உதவி. குடியேற்ற
உதவி இல்லை.
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நீமி நெஷனல் ஸ்ரப்ஸ் ரு வெல்பீங்
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வி: 422 Upper Heidelberg Road,  Heidelberg  3084
த�ொ: 8691 5450
இ: stepstowellbeing.org.au
வி: stepstowellbeing@neaminational.org.au
செலவு: இலவசம் (விடயங்கள் முன்னுரிமை அடிப்படையில் மதிப்பாய்வு
செய்யப்படுகிறது)
ஏனைய குறிப்புகள்: மனவழுத்தம் மற்றும் மனக்கவலை ப�ோன்ற
விருத்தியடைந்து செல்லும் உளவியல் பிரச்சினைகளுக்கான தீவிரம்
குறைந்த ஆதரவுச் சேவை.

நெய்பர்ஹூட் ஹவுஸஸ்

ஒவ்வொரு நிலையமும் சற்று வேறுபட்ட வகையான பாடநெறிகளை
வழங்குகிறது. பாடநெறி பற்றிய விபரங்களுக்கு ஒவ்வொரு சமுதாய
இல்லத்தையும் த�ொடர்புக�ொள்ளவும்.
கிறீட் பண்ணை வாழ்க்கை மற்றும் கற்றல் நிலையம்
வி: 2 Snugburgh Way, Epping 3076
த�ொ: 9023 4606
இ: creedsfarm.org.au
வி: manager@cfllc.org.au
கிறீன்புறூக் சமுதாய இல்லம்
வி: 40 McFarlane Crescent, Epping 3076
த�ொ: 9408 0916
வி: greenbrookch@whittlesea.vic.gov.au
லால�ோர் வாழ்க்கை மற்றும் கற்றல் நிலையம்
வி: French Street Hall, 47A French Street, Lalor 3075
த�ொ: 9465 6409
இ: lalorllc.vic.edu.au
வி: office@lalorllc.vic.edu.au
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மில் பார்க் சமுதாய இல்லம் மற்றும் பெரிய�ோர் பயிற்சி ஆதரவுச் சேவை
வி: 68 Mill Park Drive, Mill Park 3082
த�ொ: 9404 4565
இ: millparkcommunityhouse.com
வி: admin@millparkcommunityhouse.com
த�ோமஸ்டவுன் நெய்பஹூட் ஹவுஸ்
வி: 52 Main Street, Thomastown 3074
த�ொ: 8376 6939
இ: tnh.org.au
வி: manager@tnh.org.au
விட்டல்சி சமுதாய இல்லம்
வி: 92a Church Street, Whittlesea 3757
த�ொ: 9716 3361
இ: wchi.com.au
வி: wchi@whittleseach.com.au
ம�ோ்ன்டா சமுதாய இல்லம்
வி: 5 Heals Road (corner Schotters Road), Mernda 3754
த�ொ: 9717 8050
வி: greenbrookmernda@whittlesea.vic.gov.au
செலவு: மாறுபடக்கூடியது
ஏனைய குறிப்புகள்: சில நெய்பர்ஹூட் ஹவுஸஸ் ஆங்கில
வகுப்புக்களை வழங்குகின்றன.

ந�ோர்தென் ஹெல்த்

வி: The Northern Hospital, 185 Cooper Street, Epping 3076    
த�ொ: 8405 2000
இ: nh.org.au
செலவு: இலவசம்
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பிளென்டி வேலி ஸால்வேஸன் ஆர்மி
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வி: Morang Drive இன் மூலையில் & Fred Hollows Way, Mill Park 3082
த�ொ: 9436 9200
இ: salvationarmy.org.au/whittlesea
செலவு: இலவசம்

விக்டோரியா ப�ொதுப் ப�ோக்குவரத்து

வி: PTV Hub, 750 Collins Street, Docklands 3008
த�ொ: 1800 800 007
இ: ptv.vic.gov.au/tickets/fares/concession/asylum-seekers/
செலவு: சலுகை

அகதிச் சட்டம்

வி: Level 6, 20 Otter Street, Collingwood  3066                   
த�ொ: 9413 0101 (வரவேற்பு)
த�ொ: 9413 0100 (ஆல�ோசனைத்தொடர்பு)
த�ொலைபேசி ஊடான ஆல�ோசனை
• புதன்கிழமை: காலை 10 மணி முதல் பி.ப. 2 மணி வரை
• வெள்ளிக்கிழமை: காலை 10 மணி முதல் பி.ப. 2 மணி வரை
இ: refugeelegal.org.au
வி: refugeelegal@refugeelegal.org.au
செலவு: இலவசம்

RISE: அகதிகள், தப்பிப் பிழைத்தவர்கள் மற்றும் முன்னாள்
தடுப்புக்காவலிலிருந்தோர்
வி: Level 01 247 Flinders Lane, Melbourne, 3000
த�ொ: 9639 8623
இ: riserefugee.org
வி: admin@riserefugee.org
செலவு: இலவசம்
ஏனைய குறிப்புகள்: RISE ஆனது, அகதிகளின் கூருணர்வும்
ப�ொருத்தமும் மிக்க தங்குமிட வசதிகளை உறுதிப்படுத்தும் ந�ோக்கில்
உள்நாட்டு அதிகாரசபைகள் மற்றும் அயல் சேவைகளுடன் இணைந்து
பணியாற்றுகின்றது. அவசர மற்றும் நெருக்கடிமிக்க வசிக்கும் இடம்
குறித்தான ஏற்பாடு மூலம் RISE உதவுகிறது.
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ஸ்பெக்ரம்

வி: 61 Riggall Street, Dallas 3047  
அத்துடன் பல்வேறு அமைவிடங்கள்
த�ொ: 9977 9000
இ: spectrumvic.org.au
வி: dallas@spectrumvic.org.au
செலவு: இலவசம்
ஏனைய குறிப்புகள்: குடும்ப மற்றும் உறவினர் சேவைகள்

சுவான்ஸ்டன் வீதி புகலிட நிலையம்

வி: Church of Christ, 194 Little Lonsdale Street, Melbourne 3000
த�ொ: 9623 9199
இ: crossculture.net.au
வி: admin@crossculture.net.au
செலவு: இலவசம்
ஏனைய குறிப்புகள்: ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் இரண்டு
சனிக்கிழமைகளில் பி.ப. 1 மணி முதல் பி.ப. 3 மணி வரை திறந்திருக்கும்.
புகலிடக் க�ோரிக்கையாளர்களுக்கு மாத்திரமே (அகதிகளுக்கு அல்ல)
சேவை வழங்கப்படும். புகலிடக் க�ோரிக்கையாளர் தகு நிலை பற்றிய
சான்று அவசியம்

ரெனென்ஸ் யூனியன் ஒவ் விக்டோரியா

வி: 55 Johnston Street, Fitzroy 3065
த�ொ: நிருவாகம் (மாத்திரம்): 9411 1444
பிரத்தியேக வாடகைக் குடியிருப்பாளர்கள்: 9416 2577
சமூக இல்லவசதி: 1800 068 860
இ: tuv.org.au
வி: admin@tuv.org.au
செலவு: இலவசம்
ஏனைய குறிப்புகள்: வாடகை வதிவிடம் பற்றிய
ஆல�ோசனை
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த ற�ோயல் பல் வைத்தியசாலை

TU

வி: 720 Swanston Street, Carlton 3053
த�ொ: 9341 1000 (மெல்போன் மெட்ரோ)
1800 833 039 (மெல்போன் மெட்ரோவிற்கு வெளியில்)
இ: dhsv.org.au/patient-information/refugee-services   
வி: Enquiries@dhsv.org.au
செலவு: இலவசம்

த ற�ோயல் மெல்போன் வைத்தியசாலை

வி: Level 9- North, 300 Grattan Street, Parkville 3052
த�ொ: 9342 7000
இ: thermh.org.au/about/who-pays-our-services
வி: vids@mh.org.au
செலவு: இலவசம்

இராட்சணிய சேனை புகிலிடக் க�ோரிக்கையாளர் மற்றும்
அகதிகள் சேவை
வி: 12 Tinning Street, Brunswick 3056
த�ொ: 9384 8333
செலவு: இலவசம்

யுனைட்டிங்
புகலிடக் க�ோரிக்கையாளர் செயல் திட்டம்
வி: Level 1, 503 Sydney Road, Brunswick 3056
த�ொ: 9326 8343
இ: lentarauc.org.au/page/58/asylum-seeker-project
வி: info@lentarauc.org.au
செலவு: இலவசம்
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புகலிடக் க�ோரிக்கையாளர் நல்வரவு நிலையம்
வி: 212 Sydney Road, Brunswick 3056
த�ொ: 9388 2459
இ: lentarauc.org.au/page/130/asylum-seeker-welcome-centrelanding-page
வி: info@lentarauc.org.au

விக்டோரியா சட்ட உதவி

செலவு: இலவசம்

செலவு: இலவசம்

விக்டோரியா அரபு சமூக சேவைகள்

விட்டல்சி சமுதாய இணைப்புகள்

வி: C1, 1-13 The Gateway, Broadmeadows 3047
த�ொ: 9359 2861
இ: vass.org.au
வி: mail@vass.org.au
செலவு: இலவசம்
ஏனைய குறிப்புகள்: குடும்ப ஆதரவு மற்றும் வலுவூட்டல்
நிகழ்ச்சித்திட்டம், வய�ோதிபர் பராமரிப்பு மற்றும் அங்கவீனர் ஆதரவு
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள், வாழ்க்கையை மீண்டும் வெற்றிக�ொள்ளல் ப�ோட்டி
நிகழ்ச்சித்திட்டம், குடியேற்றச் சேவைகள், இளைஞர் சேவைகள்

VICSEG புதிய எதிர்காலம்

வி: 1E, 560 High Street, Epping  3076
த�ொ: 8401 6700
இ: vicsegnewfutures.org.au
வி: communications@vicsegnewfutures.org.au
செலவு: இலவசம்

VW

வி: Level 1, Building 1, Broadmeadows Station Centre,

1100 Pascoe Vale Road, Broadmeadows 3047
த�ொ: 9302 8777
இ: legalaid.vic.gov.au
வி: broadmeadows@vla.vic.gov.au

வி: Shop 111, Epping Plaza, 583 High Street, Epping 3076
வி: Mernda Villages Activity Centre, Mernda (திங்கள் முதல் வியாழன் வரை)
வி: Thomastown West Community Hub, 98 Main Street Thomastown,
(திங்கள் முதல் வியாழன் வரை )
த�ொ: 9401 6666
இ: whittleseacommunityconnections.org.au
வி: admin@whittleseacc.org.au
செலவு: இலவசம்
ஏனைய குறிப்புகள்: தன்னார்வலர் த�ொண்டு வாய்ப்புகள், ஆரம்பதர
பாடசாலை பிள்ளைகளுக்கான வீட்டுப் பயிற்சி கழகங்கள்,
இரண்டாம்நிலைப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான பிரத்தியேக
கற்பித்தல்கள், வீட்டு வசதிக்கான உதவி குறித்தான சட்ட ஆல�ோசனை
மற்றும் பரிந்துரை. த�ொழில்வாய்ப்பு உதவி. த�ொழில்வாய்ப்பு தயார்நிலை,
படிவம் பூரணப்படுத்தல், உள்ளகப் பயிற்சி

விட்டல்சி உணவுச் சேவை

வி: விட்டல்சி ஐக்கிய ஆலயத்திற்குப் பின்புற க�ொட்டகை

26 Forest Street (Corner Walnut Street), Whittlesea 3757
த�ொ: 8735 7131
வி: lwboothinc@gmail.com

செலவு: இலவசம்
ஏனைய குறிப்புகள்: சேவை நேரங்கள்
செவ்வாய்கிழமை பி.ப. 12 மணி முதல் பி.ப. 3 மணி வரை, புதன்கிழமை
மு.ப. 11 மணி முதல் பி.ப. 2 மணி வரை
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பெண்கள் தகவல் நிலையம் (WIRE)

வி: 372 Spencer Street, West Melbourne 3003
த�ொ: 1300 134 130
இ: wire.org.au
வி: support@wire.org.au
செலவு: இலவசம்
ஏனைய குறிப்புகள்: த�ொழில் பயிற்சி, பெண்களின் பகலுணவு, பிரிவு
மற்றும் ஆதன சட்ட நிலையம் ப�ோன்ற இலவச வாராந்த நிகழ்ச்சித்திட்டம்.
அனேக செயற்பாடுகளுக்கு முன் பதிவு அவசியமாயினும், நடைப்
பிரதேசம், ப�ொதுக் கணினிகளுக்கான அணுகல் மற்றும் ஒரு அமைதியான
இருக்கை வசதிப் பிரதேசம் ப�ோன்றவற்றுக்கு முன் பதிவு இன்றி
பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Eventbrite இணையத்தளம் ஊடாக அல்லது
த�ொலைபேசி இலக்கம் 9348 9416 தெரிவு #2 ஊடாக பதிவுகளை
மேற்கொள்ளலாம்.

யார்ர பிளன்டி பிராந்திய நூலகங்கள்

வி: 2A May Road, Lalor 3075
த�ொ: 9465 2353
வி: 52 Main Street, Thomastown 3074
த�ொ: 9464 1864
வி: 394 Plenty Road, Mill Park 3082
த�ொ: 9437 8189
வி: 57-61 Laurel Street, Whittlesea 3757
த�ொ: 9716 3028
இ: yprl.vic.gov.au
வி: ypmail@yprl.vic.gov.au
செலவு: இலவசம்
ஏனைய குறிப்புகள்: 15 பல்வேறு ம�ொழிகளிலான புத்தகங்கள்,
இரும�ொழி கதைப் புத்தகங்கள் (அத்துடன் அனைத்து கிளைகளிலும்
அனேக ஆங்கில கதைகள் கிடைக்கின்றன), அடிப்படை/ஆரம்ப
மட்ட த�ொழில்நுட்ப வகுப்புகள், லாலூர் நூலகத்தில் விளையாட்டுப்
ப�ொருட்கள், லாலுர் மற்றும் த�ோமஸ்டவுனில் ஆங்கில உரையாடல்
குழுக்கள், அனைத்து அமைவிடங்களிலும் இலவச இணைய மற்றும்
கணினி வசதிகள்.
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எம்மைத் த�ொடர்புக�ொள்வது எவ்வாறு
த�ொ: 03 9217 2170
உரை த�ொலைபேசி: 133 677
(9217 2170 ஐ வேண்டவும்)
தொலைநகல்: 03 9217 2111
மின்னஞ்சல்: info@whittlesea.vic.gov.au

நேரில்
City of Whittlesea Civic Centre,
25 Ferres Boulevard,
South Morang Victoria 3752

விட்டல்சி அன்புடன் வரவேற்கிறது
விட்டல்சி நகரில் புகலிடம்
க�ோருவ�ோருக்கானத�ொரு
உதவி வழிகாட்டி நூல்
2018-2020

அலுவலக நேரங்கள்

திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை
வரை காலை 8.30 மணி முதல்
மாலை 5 மணி வரை

whittlesea.vic.gov.au

“வரவேற்பு என்பது செய்வதற்குரிய விடயம் மாத்திரமல்ல,
அதுதான் செய்வதற்கு வினைத்திறன் மிக்க விடயம்.”

