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NSW ਦਾ ਸਿੱਸਿਆ ਸਿਭਾਗ – ਿਕੂਲ ਦਾ ਬੁਸਿਆਦੀ ਢਾਚਂਾ Punjabi

ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਿਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 
ਸ਼ੋਰ, ਹਿਲਾਓ (ਵਾਈਬ੍ਰੇਸਨ) ਅਤਰੇ ਵਾਿਨਾ ਂਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 

ਅਸੀਂ NSW ਭਰ ਦਰੇ ਪਬਹਲਕ ਸਕੂਲਾ ਂਹਵੱਚ ਹਸੱਖਣ ਦਰੇ ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਿਾ ਂਤਾ ਂਜ਼ੋ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਿ਼ੋਣ ਲਈ ਲ਼ੋੜੀਂਦਰੇ ਿੁਨਰ ਅਤਰੇ ਹਸੱਖਲਾਈ ਹਦੱਤੀ ਜਾ 
ਸਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਅਤਰੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਰੇ ਸਕੂਲਾ ਂਹਵੱਚ ਇੱਕ ਹਰਕਾਰਡ ਹਨਵਰੇਸ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਰੇ ਿਾ ਂਅਤਰੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦਰੇ ਿਾ ਂਹਕ ਇਿ ਕੰਮ ਕਈ ਤਰ੍ਾ ਂਦਰੇ ਪ੍ਭਾਵਾ ਂਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ: 

ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਾ ਂਦੁਆਰਾ ਊਸਾਰੀ ਦਰੇ ਪ੍ਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਿੁੰਦਰੇ  ਿਾ:ਂ

ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਉਸਾਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ
ਅਸੀਂ ਕਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦਰੇ ਿਾ ਂਹਜਸ ਹਵੱਚ ਉਸਾਰੀ ਅਤਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਹਧਤ ਮੈਨਰੇ ਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਿਨ। ਇਨ੍ਾ ਂਯ਼ੋਜਨਾਵਾ ਂਦੀ ਰੂਪਰਰੇਖਾ ਦੱਸਦੀ ਿੈ ਹਕ ਅਸੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦਰੇ ਪ੍ਭਾਵਾ ਂਦਾ ਪ੍ਬੰਧ  ਹਕਵੇਂ 
ਕਰਾਗਂਰੇ ਹਜਨ੍ਾ ਂਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ‘ਤਰੇ ਿ਼ੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿੈ।

ਿਰਰੇਕ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਵੱਖਰੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ ਅਤਰੇ ਅਸੀਂ ਿਰਰੇਕ ਪ੍ੌਜੈਕਟ ਦਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਿ਼ੋਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਊਸਾਰੀ ਪਿੁੰਚਾ ਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਰੇ ਿਾ।ਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਿ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਿਰਰੇਕ ਪ਼੍ੋਜੈਕਟ ਦਾ 
ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਸਾਡੀਆ ਂਯ਼ੋਜਨਾਵਾ ਂਵੱਖਰੀਆ ਂਿ਼ੋਣਗੀਆ।ਂ ਅਸੀਂ ਉਿਨਾ ਂਵਸਨੀਕਾ ਂਅਤਰੇ ਕਾਰ਼ੋਬਾਰਾ ਂ‘ਤਰੇ ਵੀ ਹਵਚਾਰ ਕਰਦਰੇ ਿਾ ਂਜ਼ੋ ਸਾਡੀਆ ਂਯ਼ੋਜਨਾਵਾ ਂਨੂੰ ਹਵਕਹਸਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਿਰਰੇਕ ਪ਼੍ੋਜੈਕਟ 
ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਭਾਹਵਤ ਿ਼ੋ ਸਕਦਰੇ ਿਨ।

ਸਾਡੀ ਯ਼ੋਜਨਾ ਹਵਧੀ ਹਵੱਚ ਸਾਮਲ ਿਨ:

‡ ਉਿਨਾ ਂਲ਼ੋਕਾ ਂਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਜ਼ੋ ਉਸਾਰੀ ਦਰੇ ਸ਼ੋਰ ਅਤਰੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਜਾ ਂਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਿਨ ਜਾ ਂਉਿ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਹਵਤ ਿ਼ੋ ਸਕਦਰੇ ਿਨ

‡ ਪ਼੍ੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤਰੇ ਰੈਗੂਲਰੇਟਰੀ ਸਰਤਾ ਂਅਤਰੇ ਲ਼ੋੜਾ ਂਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ। ਇਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਰੇਲਰੇ ਹਨਯਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਤਾ ਂਦੀ ਸੈਟ ਹਦੰਦਰੇ ਿਨ

‡ ਸਾਈਟ ‘ਤਰੇ ਸ਼ੋਰ ਅਤਰੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸਨ ਦਰੇ ਪ੍ਭਾਵਾ ਂਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਤਰੀਹਕਆ ਂਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ

‡ ਸਾਈਟ ਹਵੱਚ ਦਾਖਲ ਿ਼ੋਣ ਅਤਰੇ ਬਾਿਰ ਹਨਕਲਣ ਦਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਰਾਿਾ ਂਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ

‡ ਸਾਡਰੇ ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਲਈ ਉਿਨਾ ਂਦੀਆ ਂਆਪਣੀਆ ਂਜਾਇਦਾਦਾ ਂਤੱਕ ਜਾਣ ਅਤਰੇ ਹਨਕਲਣ ਲਈ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ

‡ ਸਾਈਟ ‘ਤਰੇ ਅਤਰੇ ਇਸ ਦਰੇ ਨਰੇ ੜੈ ਦ਼ੋਵਾ ਂਲਈ ਪਾਰਹਕੰਗ ਲਈ ਯ਼ੋਜਨਾਵਾ ਂਬਣਾਉਣੀਆਂ

‡ ਸਾਈਟ ‘ਤਰੇ ਘੱਟਰੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰ਼ੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਰੇ ।

ਢਾਹੁਣ, ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਵਡਰਿਵਲੰਗ, 
ਤੋਂ ਵਹਲਾਓ (ਿਾਈਬ੍ਰੇਸਨ)

ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟਾ ਸੰਦਾ ਂਅਤੇ ਮਸੀਨਾ ਂਤੋਂ ਖੜਾਕਾ ਿਧੀ ਹੋਈ ਟਰਿਰੈਵ਼ਿਕ ਜਾ ਂਸਥਾਨਕ ਸੜਕਾ ਂਤੇ 
ਆਿਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਦੀਆ ਂਸਵਥਤੀਆ ਂ

ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂ

ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਜਾ ਂਹੋਰਨਾ ਂਨਾਲ ਗਲਬਾਤ 
ਕਰਨੀ ਜੋ ਵਕ  ਕੰਮਾ ਂਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹਨ

ਜੇ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ ਤਾ ਂਪ੍ਰਭਾਿਾ ਂਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 
ਲਈ ੳਸਾਰੀ  ਕਾਰਜਾ ਂਨੂੰ ਪੁਰੇ ਕਰਨ ਦਾ 

ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ

ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਉਸਾਰੀ ਦੀ 
ਵਤਆਰੀ ਕਰਨੀ
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ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਬਲਵਡੰਗ ਸਾਇਟਾ ਂਦੇ ਪ੍ਰਭਾਿਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ

ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ

ਉਸਾਰੀ ਹਵਘਨਕਾਰੀ ਿ਼ੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਤਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿੱਤਵਪੂਰਣ ਸਕੂਲ ਦਰੇ ਪ਼੍ੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਉਣ ਅਤਰੇ ਿਵਾਲਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿਾਡਰੇ ਧੀਰਜ ਲਈ ਤੁਿਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਰੇ ਿਾ।ਂ 

ਬਿੁਤ ਸਾਰਰੇ ਤਰੀਕਰੇ ਿਨ ਹਜਨ੍ਾ ਂਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਿ਼ੋਏ ਸ਼ੋਰ ਅਤਰੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸਨ ਦਰੇ ਪ੍ਭਾਵਾ ਂਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਰੇ ਿਾ।ਂ ਸਾਡਰੇ ਵਲੋਂ ਵਰਤਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਰੇ ਉਪਾਅ ਿਰਰੇਕ ਪ਼੍ੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵੱਖਰਰੇ ਿੁੰਦਰੇ ਿਨ, ਪਰ 
(ਇਸ ਹਵੱਚ) ਸਾਮਲ ਿ਼ੋ ਸਕਦਰੇ ਿਨ:

‡ ਰੌਲਰੇ-ਰੱਪਰੇ ਵਾਲਰੇ ਉਪਕਰਣਾ ਂਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮਾ ਂਅਤਰੇ ਘਰਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ‡ ਰੌਲਰੇ-ਰੱਪਰੇ ਵਾਲਰੇ ਕਾਰਜਾ ਂਨੂੰ ਸੰਵਰੇਦਨਸੀਲ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕਰਨਾ

‡ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧੀਆ ਂਕ੍ਰਮ ਹਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ  ਸਾਭਂ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ‡ ਰੌਲਰੇ-ਰੱਪਰੇ ਵਾਲਰੇ ਉਸਾਰੀ ਦਰੇ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਦਰੇ ਇਮਹਤਿਾਨਾ ਂਅਤਰੇ ਿ਼ੋਰ ਸਕੂਲ ਦਰੇ ਮਿੱਤਵਪੂਰਣ 
ਸਮਾਗਮਾ ਂਦਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਰੱਖਣਰੇ

‡ ਬਿੁਤ ਰੌਲਰੇ-ਰੱਪਰੇ ਵਾਲਰੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਅਤਰੇ ਔਜਾਰਾ ਂ(noisy equipment and 
tools) ‘ਤਰੇ ਸ਼ੋਰ ਕੰਟਰ਼ੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ

‡ ਇਸ ਹਵੱਚ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦਰੇ ਸਮੇਂ ਉਸਾਰੀ ਦਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ-ਅਵਾਜ ਵਾਲੀਆ ਂ
ਗਤੀਹਵਧੀਆ ਂਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਰੇ

ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਰੇ ‘ਤਰੇ ਪ੍ਭਾਵਾ ਂਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸਾਰੀ ਠਰੇ ਕਰੇਦਾਰਾ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਰੇ ਿਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਇਿਨਾ ਂਤੋਂ ਕੰਮ ਦਰੇ ਪ੍ਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਇਿ ਉਮੀਦ ਕਰਦਰੇ ਿਾ:ਂ

‡ ਇਸ ਹਵੱਚ ਸਾਡਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਹਮਆ ਂਹਵੱਚ ਸਰਤਾ ਂਸਾਮਲ ਕਰਨੀਆ ਂਿਨ ਜ਼ੋ ਉਿਨਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਪੈਣਗੀਆ ਂ 

‡ ਉਸਾਰੀ ਦਰੇ ਕਾਹਮਆ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਤਾ ਂਜ਼ੋ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਸਾਈਟ ‘ਤਰੇ ਹਨਯਮਾ ਂਸਬੰਧੀ ਯਾਦ ਤਾਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਰੇ

‡ ਕਾਹਮਆ ਂਨੂੰ ਇਿ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਕ ਉਿ ਸਾਈਟ ‘ਤਰੇ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਹਕਵੇਂ ਘਟਾ ਸਕਦਰੇ ਿਨ, ਸਾਈਟ ਦਰੇ ਆਲਰੇ-ਦੁਆਲਰੇ ਸੰਕਰੇਤ (signage) ਲਗਾਉਣਰੇ 

ਅਸੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦਰੇ ਅਧੁਹਨਕ ਤਰੀਕਰੇ (MMC)  ਪਰੇਸ ਕਰ ਰਿਰੇ ਿਾ ਂਜ਼ੋ ਉਸਾਰੀ ਦਰੇ ਸ਼ੋਰ ਅਤਰੇ ਹਵਘਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਹਵੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਿਨ। ਇਸ ਹਵੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਪੁਰਹਜਆ ਂਦਾ ਹਨਰਮਾਣ 
ਕਰਨਾ, ਹਫਰ ਉਿਨਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਤਰ (ਅਸੈਂਬਲ) ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਟ ‘ਤਰੇ ਹਲਜਾਣਾ ਸਾਮਲ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿੈ ਹਕ (MMC)  ਪ਼੍ੋਜੈਕਟਾਂ  ਹਵੱਚ, ਘੱਟ ਸ਼ੋਰ, ਘੱਟ ਧੂੜ, ਘੱਟ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤਰੇ ਘੱਟ 
ਹਵਘਨ ਿ਼ੋਣਗਰੇ।

ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ

ਆਮ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਰੇ ਘੰਟਰੇ ਿਨ:

‡ ਸ਼ੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੁਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸੁਭਾ 7 ਵਜਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰੇ ਸਾਮ ਦਰੇ 6 ਵਜਰੇ ਤੱਕ

‡ ਸਨੀਚਰਵਾਰ ਸਵਰੇਰ ਦਰੇ 8 ਵਜਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰੇ ਦੁਹਪਿਰ ਦਰੇ 1 ਵਜਰੇ ਤੱਕ

‡ ਐਤਵਾਰ ਜਾ ਂਜਨਤਕ ਛੁਟੀ ਵਾਲਰੇ ਹਦਨਾ ਂਹਵੱਚ ਕ਼ੋਈ ਕੰਮ ਨਿੀਂ

ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਹਟਆ ਂਤੋਂ ਬਾਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਇਨ੍ਾ ਂਘੰਹਟਆ ਂਤੋਂ ਬਾਿਰ 
ਦਰੇ ਕੰਮ ਹਵੱਚ ਸਾਮਲ ਿ਼ੋ ਸਕਦਰੇ ਿਨ:

‡ ਵੱਡਰੇ ਆਕਾਰ ਦਰੇ ਟਰੱਕਾ ਂਨੂੰ ਸਾਇਟ ‘ਤਰੇ ਵੱਡੀਆ ਂਡਹਲਵਰੀਆ ਂਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਰੇਣ ਲਈ ਸੜਕਾ ਂਬੰਦ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲ਼ੋੜ

‡ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ, ਪਾਣੀ, ਹਬਜਲੀ ਜਾ ਂਸੀਵਰਰੇਜ ਲਈ ਪਾਈਪਾ ਂਅਤਰੇ ਕਰੇਬਲਾ ਂਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ

‡ ਸਾਈਟ ‘ਤਰੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲ਼ੋੜ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਉਸਾਰੀ ਦਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਹਵਘਨਕਾਰੀ ਕੰਮ ਿ਼ੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਂਆਪਣਰੇ ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਨੂੰ ਸੂਹਚਤ ਕਰਾਗਂਰੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਦੱਸਾਗਂਰੇ:

‡ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਅਤਰੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਰੇ ਿਾਂ

‡ ਕੰਮ ਦੀਆ ਂਹਕਸਮਾ ਂਜ਼ੋ ਅਸੀਂ ਸਾਈਟ ‘ਤਰੇ ਕਰਾਗਂਰੇ

‡ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਕਸ ਹਕਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ

‡ ਕੰਮ ਬਾਰਰੇ ਤੁਿਾਡਰੇ ਸਵਾਲਾ ਂਜਾ ਂਹਸਕਾਇਤਾ ਂਲਈ ਸਾਡਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ। 

ਜਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਪਵਰੇ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਹਵੱਚ ਹਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਿ਼ੋ ਸਕਰੇ ਇਸ ਦਰੇ ਕਾਰਨਾ ਂਬਾਰਰੇ ਦੱਸਾਗਂਰੇ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤਰੇ ਸਕੂਲ ਦਰੇ ਬੁਹਨਆਦੀ ਢਾਚਂਰੇ ਦਰੇ NSW ਦਰੇ ਪ਼੍ੋਜੈਕਟਾ ਂਬਾਰਰੇ ਿ਼ੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਥਰੇ ਜਾ ਕਰੇ  ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਿ਼ੋ। ਇਥਰੇ ਜਾਓ:  
schoolinfrastructure.nsw.gov.au ਇਥਰੇ ਸਰਚ ਬਾਰ ਹਵੱਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰ਼ੋ।

ਅਨੁਿਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਵਸਆਈ ਸੇਿਾ ਲਈ 131 450 ‘ਤਰੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ਼ੋ 
ਅਤਰੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਹਸਹਖਆ ਹਵਭਾਗ NSW ਦਰੇ -ਸਕੂਲ ਬੁਹਨਆਦੀ ਢਾਚਂਰੇ 
ਨੂੰ 1300 482 651 ‘ਤਰੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ਼ੋ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕ ਅਸੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਿਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਕਿੇਂ ਕਰਦੇ 
ਹਾ,ਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

ਈਮਰੇਲ: schoolinfrastructure@det.nsw.edu.au 
ਫ਼ੋਨ:1300 482 651
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