ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਕੋਸਟ ਕੌਂਸਲ
ਗ਼ਾਹਕ ਚ਼ਾਰਟਰ
ਤੁ ਰੰਤ I ਕੁ ਸਲਤ਼ਾ I ਪੇਸੇਵਰਵ਼ਾਦ



ਇਨਫਰਮੇਸਨ ਪਰ਼ਾਈਵੇਸੀ ਐਐਐ 2009 (Qld) ਦੇ ਅਧੀਨ

ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਕੋਸਟ ਕੌਂਸਲ ਗ਼ਾਹਕ ਸੇਵ਼ਾ ਵਵੱਚ ਉੱਤਮਤ਼ਾ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀ
ਵਚਨਬੱਧਤ਼ਾ ਬ਼ਾਰੇ ਨ਼ਾਮ ਖੱਟਣ ਦੀ ਇੱਛ਼ਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ

ਕੌਂਸਲ ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ ਸੇਵ਼ਾਵ਼ਾਂ ਪਰਦ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ:


ਸੜਕ਼ਾਂ, ਪੁਲ ਅਤੇ ਫੁ ੱਟਪ਼ਾਥ



ਕੂ ੜ਼ਾ ਇਕੱਠ਼ਾ ਕਰਨ਼ਾ ਅਤੇ ਰੀਸ਼ਾਈਕਵਲੰਗ



ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਸਹੂਲਤ਼ਾਂ ਵਜਵੇਂ ਪ਼ਾਰਕ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢ,ੇ ਪੂਲ,
ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਹ਼ਾਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦ਼ਾਨ

ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਵਧਕ਼ਾਰ ਐਐਐ 2009 (Qld) ਅਤੇ
ਤੁ ਹ਼ਾਡੀ ਵਨੱਜਤ਼ਾ ਦੀ ਰੱਵਖਆ ਕਰੇਗੀ

ਤੁ ਸੀਂ ਸ਼ਾਡੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ


ਸ਼ਾਡੇ ਨ਼ਾਲ ਗੱਲਬ਼ਾਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਮ਼ਾਨਦ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਹੀ
ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਦੇਕੇ



ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਨੂ ੰ ਦੱਸਕੇ (ਉਦ਼ਾਹਰਨ ਵਜੋਂ:
ਤੁ ਹ਼ਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ)



ਸਟ਼ਾਫ ਨ਼ਾਲ ਵਸਸਟ਼ਾਚ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਵਤਕ਼ਾਰ ਨ਼ਾਲ ਪੇਸ ਆਕੇ



ਸਟ਼ਾਫ ਨੂ ੰ ਦੱਸਕੇ ਜੇ ਤੁ ਹ਼ਾਨੂ ੰ ਤੁ ਹ਼ਾਡੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਲਈ ਦੁ ਭ਼ਾਸੀਏ ਦੀ



ਪ਼ਾਲਤੂ ਆਂ ਦੀ ਰਵਜਸਟਰ ੇਸਨ



ਯੋਜਨ਼ਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਵਕ਼ਾਸ ਪਰਵ਼ਾਨਗੀ



ਜਨਤਕ ਲ਼ਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲ਼ਾ-ਪਰਦਰਸਨੀਆਂ

ਤੁ ਹ਼ਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ



ਭ਼ਾਈਚ਼ਾਰਕ ਸਮ਼ਾਗਮ





ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਨ਼ਾ

ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ

ਫੀਡਬੈਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ


ਤੁ ਹ਼ਾਡੀ ਪੁੱਛਵਗੱਛ ਦ਼ਾ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਹੱਲ



ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣ਼ਾਵੇਗੀ ਵਕ ਸ਼ਾਡੀ ਤੁ ਹ਼ਾਡੇ ਨ਼ਾਲ ਗੱਲਬ਼ਾਤ ਅਤੇ

ਅਸੀਂ ਤੁ ਹ਼ਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹ਼ਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਸ਼ਾਨੂ ੰ ਦੱਸੋਂ ਵਕ
ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਕਥੇ ਸੁਧ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਕੌਂਸਲ ਕਰੇਗੀ


ਸ਼ਾਡੀ ਸੇਵ਼ਾ, ਸਟ਼ਾਫ, ਪਰਵਕਵਰਆਵ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਵਲਆਂ ਬ਼ਾਰੇ ਤੁ ਹ਼ਾਡੀ

ਹ਼ਾਂ


ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰੇ ਤ ਰ਼ਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦ਼ਾ ਆਦਰ ਨ਼ਾਲ ਜਵ਼ਾਬ ਦੇਵ਼ਾਂਗੇ

ਉਸ ਪਰਤੀ ਜਵ਼ਾਬ ਪੇਸੇਵਰ ਅਤੇ ਕੁ ਸਲ ਹੋਣ


ਤੁ ਹ਼ਾਡੇ ਨ਼ਾਲ ਵਸਸਟ਼ਾਚ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਵਤਕ਼ਾਰ ਨ਼ਾਲ ਪੇਸ ਆਈਏ



ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ਼ਾਂ ਪਰਦ਼ਾਨ ਕਰੇਗੀ



ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣ਼ਾਵੇਗੀ ਵਕ ਕੌਂਸਲ ਦ਼ਾ ਸਟ਼ਾਫ ਉਨ੍ ਼ਾਂ ਦੇ ਨ਼ਾਮ ਅਤੇ
ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਪਰਦ਼ਾਨ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ

ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਕੋਸਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਤੱਥ ਸੀਟ

ਕੌਂਸਲ ਨ਼ਾਲ ਵਕਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੀਏ
ਸ਼ਾਡੇ ਦਫਤਰ਼ਾਂ ਵਵੱਚ ਵਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਾਓ
ਦਫਤਰ ਸੋਮਵ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸੁੱਕਰਵ਼ਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ
ਤਕ ਖੁੱਲ੍ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ

YouTube

ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਕੋਸਟ ਕੌਂਸਲ

ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਵੈਲਕਮ ਹੱਬ
ਇਹ ਪਤ਼ਾ ਲਗ਼ਾਓ ਵਕ ਤੁ ਹ਼ਾਨੂ ੰ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਵਕੱਥੋਂ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁ ਸੀਂ
ਲੋ ਕ਼ਾਂ ਨੂ ੰ ਵਕਵੇਂ ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਭ਼ਾਈਚ਼ਾਰੇ ਦ਼ਾ ਪਤ਼ਾ



Caloundra, 1 Omrah Avenue



Maroochydore, 10 First Avenue



Nambour, Corner of Currie and Bury Streets

ਲਗ਼ਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਪਰਵ਼ਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹ਼ਾਣੀਆਂ ਸੁਣੋ।
www.sunshinecoast.qld.gov.au/multicultural

ਕੀ ਤੁ ਹ਼ਾਨੂ ੰ ਭ਼ਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮਦਦ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਫੋਨ ਅਤੇ ਫੈਕਸ

ਜੇ ਤੁ ਹ਼ਾਨੂ ੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਬੋਲਣ ਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਵਵੱਚ ਮੁਸਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤ਼ਾਂ
(07) 5475 7272 ਜ਼ਾਂ

ਤੁ ਸੀਂ 131 450 'ਤੇ ਅਨੁ ਵ਼ਾਦਕ ਅਤੇ ਦੁ ਭ਼ਾਸੀਆ ਸੇਵ਼ਾ

1300 007 272

(ਟੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਨੂ ੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਕੋਸਟ ਕੌਂਸਲ

ਫੈਕਸ

(07) 5475 7277

ਨੂ ੰ 5475 7272 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਯੋਜਨ਼ਾਬੰਦੀ, ਇਮ਼ਾਰਤ ਅਤੇ

07 5475 7526

ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਆਮ ਪੁੱਛਵਗੱਛ

ਪਲੰਵਬੰਗ ਪੁੱਛਵਗੱਛ
ਯੋਜਨ਼ਾਬੰਦੀ, ਇਮ਼ਾਰਤ ਅਤੇ

07 5475 7526

ਪਲੰਵਬੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛਵਗੱਛ
ਕਮਜੋਰ ਸੁਣਨ-ਸਕਤੀ ਵ਼ਾਲੇ

ਨੈ ਸਨਲ ਰੀਲੇ ਅ ਸਰਵਵਸ - 133 677
ਜ਼ਾਂ ਔਨਲ਼ਾਈਨ ਚੈਟ ਕਰੋ

ਔਨਲ਼ਾਈਨ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਦ਼ਾ ਅਨੁ ਵ਼ਾਦ ਕਰਨ਼ਾ
ਤੁ ਸੀਂ ਵੈੱਬਪੇਜ਼ਾਂ ਨੂ ੰ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਭ਼ਾਸ਼ਾ ਵਵੱਚ ਅਨੁ ਵ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗੂਗਲ

ਵਚਠੀ-ਪੱਤਰ

ਕਰੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕ਼ਾਰਜ ਨੂ ੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ

Locked Bag 72, Sunshine Coast Mail Centre
QLD 4560
ਲ਼ਾਈਵ ਚੈਟ, ਈਮੇਲ ਜ਼ਾਂ ਔਨਲ਼ਾਈਨ ਸੇਵ਼ਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ
ਵੈਬਸ਼ਾਈਟ: www.sunshinecoast.qld.gov.au
ਈਮੇਲ ਦੁ ਆਰ਼ਾ: mail@sunshinecoast.qld.gov.au
ਵੈਬਸ਼ਾਈਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਹੱਸੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪ਼ਾਸੇ ਆਈਕ਼ਾਨ 'ਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰਕੇ
ਸੋਮਵ਼ਾਰ-ਸੁੱਕਰਵ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4.30 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਕੋਂਸਲ ਸਰਵਵਸ ਅਫਸਰ ਨ਼ਾਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਲ਼ਾਈਵ ਚੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਕੇ ਗੱਲਬ਼ਾਤ ਕਰੋ

ਇਨ੍ ਼ਾਂ ਗੱਲ਼ਾਂ ਦੀ ਪ਼ਾਲਣ਼ਾ ਕਰੋ:


ਆਪਣੇ ਕੰਵਪਊਟਰ' ਤੇ, ਕਰੋਮ ਖੋਲ੍ੋ।



ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਪ਼ਾਸੇ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਸੈਵਟੰਗਜ 'ਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰੋ।



ਥੱਲੇ ਜ਼ਾਕੇ, ਐਡਵ਼ਾਂਸਡ 'ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ।



"ਭ਼ਾਸ਼ਾਵ਼ਾਂ" ਦੇ ਅਧੀਨ, ਭ਼ਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰੋ।



ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਾਂ ਅਨਚੈਕ ਕਰੋ "ਉਨ੍ ਼ਾਂ ਪੰਵਨਆਂ ਦ਼ਾ ਅਨੁ ਵ਼ਾਦ ਕਰਨ
ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰੋ ਵਜਹੜੇ ਤੁ ਹ਼ਾਡੇ ਪੜ੍ ਨ ਵ਼ਾਲੀ ਭ਼ਾਸ਼ਾ ਵਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਹਨ। "

ਅਗਸਤ 2019 ਨੂ ੰ ਮੌਜਦ
ੂ ਼ਾ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ
ਫੇਸਬੁੱਕ

SunshineCoastCouncil

ਇੰਸਟ਼ਾਗਰ਼ਾਮ

sunshinecoastcouncil

ਟਵਵੱਟਰ

CouncilSCC

ਵਲੰਕਵਡਨ

ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਕੋਸਟ ਕੌਂਸਲ
2 ਵਵੱਚੋਂ 2

ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਕੋਸਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਤੱਥ ਸੀਟ

