ਸਮਰ ਬਾਇ ਸੀ 2021 ਸਮਾਰੋਹ ਵ ਿੱਚ ਤੁ ਹਾਡਾ ਸ ਾਗਤ ਹੈ!
ਸਮਰ ਬਾਇ ਸੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ 2021 ਵ ਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਵਿਹੜੇ ੀ ਰਾਿ ਵ ਿੱਚ ਹੋ, ਉਿੱਥੋਂ ਤਿੱਟ ਨਾਲ ਿੁੜੋ। ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
2 ਤੋਂ 24 ਿਨ ਰੀ 2021 ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸਤੁ ਤੀਆੀਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਮਹੀਨਾ ਚਿੱਲਣ ਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵ ਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਤਿੱਟ ਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੁੰਦਰੀ ਾਤਾ ਰਣ ਦੇ ਵ ਆਪ੍ਕ ਅਤੇ ਵ ਵ ੁੰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ
ਸਵ ਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾੀਂ ਕੀਮਤਾੀਂ ਦੀ ਪ੍ੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਾੀਂ ਦੀਆੀਂ ਸਰਗਰਮੀਆੀਂ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆੀਂ ਸਰਗਰਮੀਆੀਂ ਦੇ ਧੇਰੇ ਵ ਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵ ਆਵਿਆ ਲਈ ਸਮਰ ਬਾਇ ਸੀ ਦੀ ਬ
ੈਿੱ ਸਾਈਟ ੇਿੋ:
hthttps://summerbythesea.vic.gov.au/

ਵਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ
ਮਾਹਰ ਲੁੰ ਟੀਅਰ ਅਤੇ ਵ ਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਲਾਈ ਪ੍ਰਸਤੁ ਤੀਆੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵ ਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਤਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਾਰੀ ਡੁੰਘੀ
ਗੋਤਾਿੋਰੀ 'ਤੇ ਲੈ ਿਾਣਗੇ, ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸ ਾਲ ਪ੍ੁਿੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ੇਗਾ!

ਇਿੱਥੇ ਰਵਿਸਟਰ ਕਰੋ!
ਵਮਤੀ
ਵਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ: 5 ਿਨ ਰੀ, ਸ਼ਾਮ 6.30
ਿੇ
ਐਨਕੋਰ: 7 ਿਨ ਰੀ, ਸ ੇਰੇ 11.00
ਿੇ
ਵਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ: 12 ਿਨ ਰੀ, ਸ਼ਾਮ
6.30 ਿੇ
ਐਨਕੋਰ: 14 ਿਨ ਰੀ, 11.00 ਿੇ
ਵਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ: 19 ਿਨ ਰੀ, ਸ਼ਾਮ
6.30 ਿੇ
ਐਨਕੋਰ: 21 ਿਨ ਰੀ, ਸ ੇਰੇ 11.00
ਿੇ
ਇੁੰਡੀਆ ਪ੍ਰਸਾਰਣ: 24 ਿਨ ਰੀ, ਸ਼ਾਮ
6.30 ਿੇ

ਸਰਗਰਮੀ
ਸਮੁੁੰਦਰੀ ਿੀ ਔਨਲਾਈਨ

ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰ
ਮੈਵਥਯ ਮੋਨਟੇਮਰੋ,
ੀਂ ੇ ਸ਼ਨ
ਮਰੀਨ ਮੈਮਲ ਫਾਉਡ

ਤਿੱਟੀ-ਰੇਿਾ ਾੀਂ ਇਿੱਕ ਚਿੱਟਾਨ ਅਤੇ ਇਿੱਕ
ਸਿਤ, ਨਰਮ ਿਾੀਂ ਵਗਿੱਲੀ ਿਗ੍ਾ ਦੇ
ਵ ਚਕਾਰ "ਰੇਤ" ਦੀਆੀਂ ਫੁਿੱਟੀਆੀਂ
ਹੋਈਆੀਂ ਹਨ
ਵ ਵਗਆਨ ਲਈ ਇਸ ਨੁੰ ਬਾਹਰ
ਕਿੱਢਣਾ

ਨੇਵ ਲ ਰੋਜ਼ੈਂਗਰੇਨ, ਆਨਰੇਰੀ ਵਰਸਰਚ
ਐਸੋਸੀਏਟ,
ਾਤਾ ਰਣ ਅਤੇ ਵ ਕਾਸ ਵ ਾਗ,
ਲਾ ਟਰੋਬ ਯਨੀ ਰਵਸਟੀ
ਕੇਡ ਵਮਲਜ,
ਵ ਕਟੋਰੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਾਰਕਸ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਪ੍ੇਂਗੁਇਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ - ਵਮਡਲ
ਆਈਲ਼ੈਂ ਡ ਮੈਰੇਮਾ ਗਾਰਡੀਅਨ
ਕੁਿੱਵਤਆੀਂ ਨੁੰ ਵਮਲੋ

ਪ੍ੈਟਰਸੀਆ ਕਾਰਬੇਟ,
ਾਰਨਨਬਲ ਕੋਸਟਕੇਅਰ ਲ਼ੈਂ ਡਕੇਅਰ

ੀਡੀਓ
ਆਓ ਅਤੇ ਰੌਕਪ੍ਲ ਰ਼ੈਂਬਲਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੌ ਰਡ ਜੀਰੋ ੇਸਟ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਘਰ ਵ ਚ
ਿੱ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਵ ਵਸ਼ਆੀਂ
ਦੇ ਪ੍ਰੇ ਮੇਜਬਾਨ ਬਾਰੇ ਿਾਣੋ।
ੀਡੀਓਜ ਨੁੰ ਅੁੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਅੁੰਗਰੇਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਹੋਰ ਕਈ ਾਸ਼ਾ ਾੀਂ ਵ ਿੱਚ ਸੁਰਿੀਆੀਂ ਨਾਲ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇਗਾ। ੀਡੀਓ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ
ਪ੍ੋਸਟ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਇਿੱਕ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ!

ਵਮਤੀ
2 - 5 ਿਨ ਰੀ

ਸਰਗਰਮੀ
ਸਮੁੁੰਦਰ ਲਈ ਕੈਚਮ਼ੈਂਟ

ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰ
ਰੌਬਰਟੋ ਡੀ ਆੀਂਡਰੀਆ,
ਦ ਕੋਨੀਜ

2 - 5 ਿਨ ਰੀ

ਇਨ ਰਲੋ ਚ ਡਾਇਨੋਸੌਰ ਦੀ ਿੋਿ

2 - 5 ਿਨ ਰੀ
15 - 18 ਿਨ ਰੀ
8 - 11 ਿਨ ਰੀ
21 - 24 ਿਨ ਰੀ
8 - 11 ਿਨ ਰੀ

ਬੇਲਾਰਾਈਨ ਕੈਚਮ਼ੈਂਟ ਨੈਟ ਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸਟਲ ਪ੍ੌਦੇ
ਅਤੇ ਬੀਚ ਕੌਂਵਬੁੰਗ
ਅੁੰਤਰਗਤ ਖ਼ਜਾਨੇ

ਮਾਈਕ ਕਲੀਲ਼ੈਂ ਡ,
ਬਨਰੋਂਗ ਕੋਸਟ ਐਿਕੇਸ਼ਨ
ਨਾਓਮੀ ੇਲਜ,
ਬੇਲਾਵਰਨ ਕੈਚਮ਼ੈਂਟ ਨੈਿੱਟ ਰਕ
ਮਾਰਗ ਓਟਲ
ਵਨ ਾਸ ਸਥਾਨ
ਡਾ. ਿਾਨ ਕੈਲਡੋ ਅਤੇ ਐਵਰਨ ਨੋ ਾਕ,
ਬਿੱਗ ਬਵਲਟਜ

8 - 11 ਿਨ ਰੀ

ਬਿੱਗ ਬਵਲਿੱ ਟਜ @ ਨਨਗਰਨਰ ਿੇਟੀਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਵਰ ਾਰ ਨਾਲ ਝੁਕਣ ਾਲੇ ਇਨ ਰਟੇਬਰੇਟਸ
ਨੁੰ ਬਚਾਓ
ਪ੍ੋਰਟ ਵਫਵਲਪ੍ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮੁੁੰਦਰੀ
ਸਨੀਕਾੀਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸਝ

8 - 11 ਿਨ ਰੀ

ਪ੍ੋਰਟ ਵਫਵਲਪ੍ ਬੇਅ ਵ ਿੱਚ ਪ੍ਲਾਸਵਟਕ ਪ੍ਰਦਸ਼ਣ ਨੁੰ ਵਕ ੇਂ
ਰੋਕਣਾ ਹੈ

15 - 18 ਿਨ ਰੀ
15 - 18 ਿਨ ਰੀ

ਸਨੋਰਕਲ ਵ ਕਟੋਰੀਆ: ਇਸ ਗਰਮੀ ਨੁੰ ੇਿਣ ਲਈ
ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸਥਾਨ
ਸਾਡੀ ਬੇਇਡ ਫਾਵਸਲ ਹੈਰੀਟੇਿ

21 - 24 ਿਨ ਰੀ

ਜੀਰੋ ੇਸਟ ਿੱਲ

21 - 24 ਿਨ ਰੀ

ਕੋਸਟਲ ਆਲੋ ਚਕ- ਾਈਲਡਲਾਈਫ ਐਕਸਸਪ੍ੋਰਸ

ਰੇ ਲੇ ਵ ਸ,
ਸਮੁੁੰਦਰੀ ਵਸਿੱਵਿਆ ਵ ਵਗਆਨ ਅਤੇ
ਕਵਮਊਵਨਟੀ
ਸਾਨੀਆ ਡਸਿਾ, ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਬੇਅ
ਅੁੰਬੈਸਡਰ ਸਾਬਕਾ ਵ ਵਦਆਰਥੀ
ਚੇਨਕਵਸਨ ਤੁ , ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਕੋਸਟ
ਅੁੰਬੈਸਡਰ ਐਲਮਨੀ
ਵਹਲਡਾ ਪ੍ੋਲੋਸੋ, ਮਾਈਕਰੋਪ੍ਲਾਸਵਟਕਸ
ਵ ਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਟੀਮ ਦੇ ਨੇਤਾ
ਿੋਸ਼ ਸੋਲੋਮੋਨਜ, ਪ੍ੋਰਟ ਵਫਵਲਪ੍ ਈਕੋਕੇਂਟਰ
ਿੈਕ ਬਰੀਡਨ,
ਮੈਨੁੰ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾੀਂ ਵਮਲੋ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਿੋਹਨ ਬਕਵਰਿ, ਸਮੁੁੰਦਰੀ ਵਸਿੱਵਿਆ
ਵ ਵਗਆਨ ਅਤੇ ਕਵਮਊਵਨਟੀ
ਟੈਮੀ ਲੋ ਗਾਨ,
ਵਗਪ੍ਸਲ਼ੈਂ ਡ ਅ ਰੈਪ੍ਡ
ਜੇ ੀਅਰ ਮੋਰੇਲੋ,
ਿੁੰਗਲੀ ਿੀ ਨ ਐਕਸਪ੍ੋਿਰ

ਪ੍ੋਡਕਾਸਟਸ
ਆਪ੍ਣੇ ਹੈਿੱਡਫ਼ੋਨਾੀਂ ਨੁੰ ਪ੍ੌਪ੍ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੁਪ੍ਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੁੰਿਕ ਪ੍ੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣਨ ੇਲੇ ਬੀਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਰ ਦਾ ਆਨੁੰਦ
ਲਓ!
ਵਮਤੀ
21 - 24 ਿਨ ਰੀ

ਸਰਗਰਮੀ
ਸਰਾੀਂ ਦੇ ਪ੍ਾਰ

6 - 8 ਿਨ ਰੀ

ਾਕਰਵ ਲ ਵ ਿੇ ਕੇਪ੍ ਵਲਪ੍ਟਰੈਪ੍ ਤਿੱਟ ਦੀ ਵ ਵਗਆਨਕ ਝਲਕ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਹੁਿੱਡ ਪ੍ਲਾ ਰਸ ਨੁੰ ਵਮਲਣਾ

10 - 12 ਿਨ ਰੀ

ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰ
ਮਾਰਕ ਰੌਡਵਰਗ,
ਪ੍ਾਰਕ ਵ ਕਟੋਰੀਆ
ਗੈਰੀ ਾਵਲਸ,
-ਵ ਵਗਆਨੀ
ਸੋਨੀਆ ਸਨਚੇਜ,
ਬਰਡ ਲਾਈਫ ਆਸਟਰੇਲੀਆ

13 - 15 ਿਨ ਰੀ

ਕੁਦਰਤ ਨਕਲ ਕਲਾ

17 - 19 ਿਨ ਰੀ

ਦਿੱਿਣੀ-ਪ੍ਰਬੀ ਤਿੱਟ ਦੇ ਸਮੁੁੰਦਰੀ ਿਹਾਜ

20 - 22 ਿਨ ਰੀ

ਦਿੱਿਣੀ ਰਾਈਟ ੇਲਜ - ੇਿਣ ਲਈ ਸਹੀ ੇਲਾ!

ਰਿੀਨੀਆ ਮੋਸਕ, ਸਮੁੁੰਦਰੀ ਵਸਿੱਵਿਆ
ਵ ਵਗਆਨ ਅਤੇ ਕਵਮਊਵਨਟੀ
ਡੌ ਨ ਲ ,
ਸਾ ਧਾਨ ਰੀਫ ਦੇ ਦੋਸਤ
ਮ਼ੈਂਡੀ ਾਟਸਨ,
ਾਤਾ ਰਣ ਮੀ ਿਲ ਅਤੇ ਯੋਿਨਾ ਵ ਾਗ

ਔਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਮਿੱਗਰੀ
ਉਨ੍ਾੀਂ ਬਰਸਾਤੀ ਵਦਨਾੀਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾੀਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆੀਂ ਦੇ ਸੁੰਗਰਵਹ ਦੀ ਿਾੀਂਚ ਕਰੋ! ਰੁੰਗਾੀਂ ਾਲੀਆੀਂ ਵਕਤਾਬਾੀਂ, ਪ੍ਹੇਲੀਆੀਂ,
ਵਸ਼ਲਪ੍ਕਾਰੀ, ਤਿੱਥ ਸ਼ੀਟਾੀਂ, ਰਸਾਵਲਆੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਨ!

