SUMMER BY THE SEA 2022 ‘Coast to Home’ਿਵਖੇਸੁਆਗਤਹੈ!
2022 ਿਵੱ ਚ Summer by the Sea ‘Coast to Home’ ਨਾਲਤੁਸ�ਰਾਜਿਵੱ ਚਿਕਸੇਵੀਿਕਨਾਰੇਨਾਲਜੁੜੋ।ਸਲਾਨਾਪ�ੋਗਰਾਮ 3 ਅਤੇ 25
ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇਿਵਚਕਾਰਚੱ ਲਣ, ਸੁਣਨਵਾਲੀਆਂਪੋਸਟ�, ਵੀਡੀਓਅਤੇਔਨਲਾਈਨਲਾਈਵਈਵ�ਟਅਤੇਮੁਿਹੰ ਮ�ਦਾਇੱ ਕਸੂਟਪ�ਦਾਨਕਰੇਗਾ।
ਮਹੀਨ�
ਭਰਚੱ ਲਣਵਾਲਾਇਹਪ�ੋਗਰਾਮਿਵਕਟੋਰੀਆਦੇਕੋਸਟਲਅਤੇਮਰੀਨਵਾਤਾਵਰਣ�ਦੇਸਿਮ�ੱ ਧਅਤੇਿਵਿਵਧਕੁਦਰਤੀਅਤੇਸੱਿਭਆਚਾਰਕਮੁੱ ਲ�ਦੀਖੋਜ
ਕਰਨਵਾਲੀਆਂਵੱਖ-ਵੱ ਖਿਕਸਮਦੀਆਂਮੁਫ਼ਤਸਰਗਰਮੀਆਂਦੀਪੇਸ਼ਕਸ਼ਕਰਦਾਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂਸਰਗਰਮੀਆਂਅਤੇਬੁਿਕੰ ਗ�ਦੀਿਵਸਤਾਿਰਤਜਾਣਕਾਰੀਲਈ Summer by the Sea ਦੀਵੈ�ਬਸਾਈਟਵੇਖੋ:
https://summerbythesea.vic.gov.au/

ਗਾਈਿਡਡਕੋਸਟਲਵਾਕ
ਿਸੱ ਿਖਆਅਤੇਿਵਸ਼ਾਸਮੱ ਗਰੀਮਾਹਰ�ਨਾਲਇੱ ਕਿਵੱ ਿਦਅਕਕੋਸਟਲਵਾਕਦਾਅਨੰਦਮਾਣੋ।ਇਹਵਾਕਮਸ਼ਹੂਰਹੋਣਗੇਅਤੇਕੈਪਡਹਨ, ਇਸਲਈ
Summer by the Sea ਦੀਵੈ�ਬਸਾਈਟਰਾਹ�ਬੁਿਕੰ ਗ�ਕਰਨਾਲਾਜ਼ਮੀਹੈ।
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ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ਼ਅਨਿਲਿਮਿਟਡ
ਜੇਨਪੇਚ,

ਮੇਲਬਰਨਵਾਟਰਅਤੇਫ�ਡਸਆਫ਼ਇਿਡ
ਥਵਲੇ ਵਾਟਲ� ਡ

ਮੇਲਬਰਨਵਾਟਰਅਤੇਫ�ਡਸਆਫ਼ਇਿਡ
ਥਵਲੇ ਵਾਟਲ� ਡ

ਆਇੰ ਟ

ਇਿਡਥਵਲੇ

ਲੇ

ਮਾਰਗਓ’ਤੂਲ, ਹੈਿਬਟੇਟਕਨ�ਕਸ਼ਨ

ਪੋਰਟਫੇਅ

ਐਲੀਸਨਓਟਸਅਤੇਡੇਵਸਟਨ

ਇਨਵਰਲੋ

ਿਕਰਸਿਟਨਸੇ�ਨਨਸਅਤੇਲੌਰਾਓਵਨ,

1

ਰੀ
ਚ

ਰੈ�ਡਬਲੱਫ਼,

ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ਼ਅਨਿਲਿਮਿਟਡ

ਲੇ ਕਟਾਇਰ
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ਮਰੀਨਅਤੇਫ�ੈਸ਼ਵਾਟਰਿਡਸਕਵਰੀਸ�ਟ
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ਫੈਿਸਿਲਟੇਟਰਿਲਸਿਨੰਗਪੋਸਟ�
ਆਓਅਤੇਆਪਣੇਿਮੱ ਤਰਤਾਪੂਰਨਖੇਤਰੀ Coastcare Victoria ਫੈਿਸਿਲਟੇਟਰਨਾਲਜਾਣ-ਪਛਾਣਕਰੋ,
ਜੋਇੱਕਕੋਸਟਲਪਲੇ ਸਜ�ਖੇਤਰੀਈਵ�ਟਿਵਖੇਮੌਜੂਦਰਹੇਗਾ।ਇਸਬਾਰੇਹੋਰਜਾਣੋਿਕ Coastcare Victoria ਕੀਕਰਦਾਹੈ,
ਉਹਸਹਾਇਤਾਜੋਅਸ�ਸਟੇਟਅਤੇਚੈਟਸ਼ਾਪਿਵਖੇਵਲੰਟੀਅਰ�ਲਈਪ�ਦਾਨਕਰਦੇਹ�। Coastcare Victoria ਝੰ ਡੇਦੀਭਾਲਕਰੋ।
ਿਮਤੀਅਤੇ

ਫੈਿਸਿਲਟੇਟਰਅਤੇਖੇਤਰ

ਸਥਾਨ

ਐਤਵਾਰ 9

ਟ�ੇਸੀਿਮੱ ਲਰ - ਆਰਮਸਟ��ਗ

ਪੋਰਟਵੇਲਸ਼ਪੂਲਸੀਡੇਜ਼ਫੈਸਟੀਵਲ, ਓਲਡਫੇ�ਰੀਟਰਮੀਨਲ, ਪੋਰਟਵੇਲਸ਼ਪੂਲ

ਐਡਮਟਾਇਲਰ

ਵਾਰੱ ਨਬੂਲਨਾਈਟਮਾਰਕੀਟ, ਲੇ ਕਪੇਰਟੋਬ, ਪੇਰਟੋਬਰੋਡਵਾਰੱ ਨਬੂਲ।

ਬੇਥਨੀਹੰ ਿਟੰ ਗ

ਪਾਇਨਸਿਵਲੇ ਫਾਰਮਰਅਤੇਮਾਰਕੀਟਰਟਵੀਲਾਈਟਮਾਰਕੀਟ।ਪਾਇਨਸਿਵਲੇ ਫਾਰ
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ਈਸਟਿਜੱ ਪਸਲ� ਡਖੇਤਰ

ਸ਼ੋਰਦੇਨ�ੜੇਪਲੇ ਗ�ਾ�ਡ, ਪ�ੋਗ�ੈਸਜੇ�ਟੀਅਤੇਪਬਿਲਕਟੌਇਲਟ।

16:00 –
20:00
ਸ਼ਨੀਵਾਰ
22
ਜਨਵਰੀ

10:00 –
12:00
ਐਤਵਾਰ
23
ਜਨਵਰੀ
9:00 –
11:00

ਮੈਡੀਕੈਸੀ

ਓਸ਼ੀਅਨਗਰੋਵਮੇਨਬੀਚ,

ਜ਼ਨ

ਲਾਖੇਤਰ।

ਬੇ�ਲਰਾਇਨਅਤੇਸਰਫ਼ਕੋਸਟਰੀ

ਇੱ ਲੀਮੈਰੋ

ਪੋਰਟਿਫਿਲਪਅਤੇਵੈਸਟਰਨਪੋਰ
ਟਖੇਤਰ

ਸਰਫ਼ਬੀਚਰੋਡਓੀਅਨਗਰੋਵ।ਪਬਿਲਕਟੌਇਲਟ�ਦੇਨ�ੜੇਕਾਰਪਾਰਕਦੇਅੱਗੇਘਾਹਵਾ

ਬੀਚਪੈਟਰੋਲ 3018, ਅਲਟੋਨਾਪਾਇਅਰ - ਅਲਟੋਨਾਬੀਚਨਾਲ।

ਲਾਈਵਔਨਲਾਈਨਈਵ�ਟ
ਮਾਹਰਵਲੰਟੀਅਰਅਤੇਿਵਸ਼ਾਸਮੱ ਗਰੀਮਾਹਰਤੁਹਾਨੂੰਲਾਈਵਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂਦੇਨਾਲ Victoria ਦੇਿਕਨਾਰੇਇੱਕਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀਡੀਪਡਾਈਵ
'ਤੇਲੈਕੇਜਾਣਗੇ, ਿਜਸਨਾਲਤੁਹਾਨੂੰਆਪਣੇਸਵਾਲਪੁੱ ਛਣਦਾਮੌਕਾਿਮਲੇ ਗਾ!
ਬੁੱ ਕਕਰਨ (ਵਧੀਆਿਵਖਾਈਦੇਣਦੀਗਤੀਲਈਆਿਗਆਵਾਸਤੇਕੈਪਡਨੰਬਰ) ਵਾਸਤੇਰਿਜਸਟਰਕਰੋ ਸਮੱ ਗਰੀਿਰਕਾਰਡਕੀਤੀਜਾਵੇਗੀਅਤੇਬਾਅਦਿਵੱ ਚਸਾਡੇਪ�ੋਗਰਾਮਿਵੱ ਚਉਪਲਬਧਹੋਵੇਗੀਜੇਕਰਤੁਸ�ਇਸਨੂੰਉਸਸਮ�ਨਹ�ਬਣਾਅਕੇਰੱਖਦੇ
(ਹਾਲ�ਿਕਤੁਸ�ਪ�ਸ਼ਨਅਤੇ�ਤਰਭੁੱ ਲਜਾਵ�ਗੇ)।
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ਬੇਨਫ��ਿਸਸਚੇ�ਲੀ,

ਮੰ ਗਲਵਾਰ 18

ਦਬਲੂਵ�ੇਲਸਟਡੀ

ਡਾ. ਪੇਟਿਗੱ ਲ,

ਬੁੱ ਧਵਾਰ 19

ਡੱ ਡੂ: ਉਹਨ�ਦਾਭਿਵੱ ਕ, ਸਾਡਾਭਿਵੱ ਖ

ਿਕ�ਸਟਾਇਨਾਰੇਨ�ਵਡਨ,

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 21

ਗ�ੇਟਪੇਿਲਸੀਅਨਕਾ�ਟ

ਡੇਬਸੁੱ ਲੀਵਨ,

ਜਨਵਰੀ
ਜਨਵਰੀ
ਜਨਵਰੀ
ਜਨਵਰੀ
ਜਨਵਰੀ
ਜਨਵਰੀ
ਜਨਵਰੀ

ਵੀਡ-ਸਸਟੈਿਨਬਿਲਟੀਅਤੇਇੰਡੀਜੀਅਸਅਿਧਕਾਰ

ਪੋਰਟਿਫਿਲਪਇਕੋਸ�ਟਰ

ਪੋਰਟਿਫਿਲਪਇਕੋਸ�ਟਰ
ਬਲੂਵ�ੇਲਸਟਡੀਇੰ ਕ.
ਲੀਪਈਨਟੂਨ�ਚਰ

ਬਰਡਲਾਈਫ਼ਅਸਟ�ੇਲੀਆ

ਵੀਡੀਓ
ਇਕੱ ਠ�ਆਓਅਤੇਮਰੀਨਅਤੇਕੋਸਟਲਹੈਿਬਟੇਟਇਕੋਲੋਜੀਤ�ਲੈਕੇਸੰਕਟਗ�ਸਤਵਨਸਪਤੀਆਂਵਾਸਤੇਸਵੈਸੇਵਾਤੱ ਕਕਈਿਵਿਸ਼ਆਂਬਾਰੇਜਾਣੋ।
ਵੀਡੀਓਅੰ ਗ�ੇਜ਼ੀਤ�ਇਲਾਵਾਹੋਰਕਈਭਾਸ਼ਾਵ�ਿਵੱ ਚਕੈਪਸ਼ਨਦੇਨਾਲਪੇਸ਼ਕੀਤੀਆਂਜਾਣਗੀਆਂ।ਹਰਹਫ਼ਤੇਘੱਟੋਘੱ ਟਇੱ ਕਨਵ�ਵੀਡੀਓਉਜਾਗਰਕੀਤੀਜਾਵੇਗੀ!
ਿਵਸ਼ਾ

ਪੇਸ਼ਕਰਤਾ

ਿਰੱ ਕੇਟਸਪੁਆਇੰ ਟ ‘ਤੇਲਿਹਰ�ਦੇਹੇਠ�

ਜੈਕਬ�ੀਡਨ, ਮੇਰੇਨਾਲਪਾਣੀਹੇਠ�ਿਮਲੋ

ਪਲਾਸਿਟਕਵਾਸਤੇਬੀਚਕ�ਿਬੰ ਗ - ਇਹਕੀਹੈਅਤੇਇਹਿਕੱ ਥ�ਹੈ

ਕੋਲੀਨਿਹਉਗਸਨ, ਫਰਸਟਲੇ ਡੀਜ਼ਪ�ੋਡਕਸ਼ੰ ਜ਼

ਸੰ ਕਟਗ�ਸਤਵਨਸਪਲੀਲਈਸਵੈਸੇਵਾ

ਨੌਮੀਵੇ�ਲਸ, ਬੇ�ਲਰੀਨਕੈਚਮ�ਟਨ��ਟਵਰਕ

ਮਰੀਨਅਤੇਕੋਸਟਲਹੈਿਬਟੇਟਇਕੋਲੋਜੀਅਤੇਇੰਟ�ਪ�ਟੇਸ਼ਨ

ਮਾਇਕਕਲੀਲ� ਡ, ਬਨਬਰਗਕੋਸਟਐਜ਼ੁਕੇਸ਼ਨ

ਮਰੀਨਮੈ�ਮਲਕੰ ਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਨਾਲਜਵਾਰਨੂੰਮੋੜਨਾ

ਮੈ�ਟਮ�ਟਮੁੱ ਰੋ, ਮਰੀਨਮੈ�ਮਲਫਾ�ਡੇਸ਼ਨ

ਬੈਲਕ�ਬਇਸਟੌਰੀਈਲਮਾਈਗ�ੇਸ਼ਨ

ਬੈਲਕ�ਬਇਸਟੌਰੀਿਰਜ਼ਰਵਸਗਰੁੱ ਪ

ਅਮੈਚਰਨ�ਚਰੁਿਲਸਟਵੀਡੀਓਚੈਲ�ਜਿਵੰ ਨਰ

ਮੁਿਹੰ ਮ�
19 ਨਵੰ ਬਰ 2021 – 10 ਜਨਵਰੀ 2022

ਅਮੈਚਰਨ�ਚੁਰਿਲਸਟਚੈਲ�ਜ

3 ਜਨਵਰੀ – 25 ਜਨਵਰੀ 2022

ਿਵਕਟੋਰੀਆਿਵਖੇਸ�ਡਕੈਸਟਲ

3 ਜਨਵਰੀ – 25 ਜਨਵਰੀ 2022

ਫ਼ੋਟੋਕੰਟੈਸਟ

ਹੋਰਸਰਗਰਮੀਆਂਅਤੇਔਨਲਾਈਨਸਰੋਤ�ਅਤੇਸਮੱ ਗਰੀਆਂਲਈਿਲੰਕ
ਸਾਡੇਕਈਿਮੱ ਤਰ�ਅਤੇਨ��ਟਵਰਕ�ਕੋਲਇਸਗਰਮੀਿਵੱ ਚਸ਼ਾਨਦਾਰਸਮੱ ਗਰੀਅਤੇਕੋਸਟਲਸਰਗਰਮੀਆਂਵੀਹਨ।ਅਨੰਦਮਾਣਨਲਈ,
ਿਕਰਪਾਕਰਕੇਸਾਡੇਿਲੰਕ�ਨੂੰਫਾਲੋ ਕਰੋ।

