
ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ 
(COVID-19)
ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਰਨੋਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਲਈ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਕੈਂਸਰ ਕੌਂਸਸਲ (Cancer Council) ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਸਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਰੇ ਵਾਸੀ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ 
ਕਰਵਾ ਰਹਰੇ ਹਨ, ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬੱਚ ਚੱੁਕਰੇ ਹਨ ਅਤਰੇ ਉਹਨਾ ਂਦਰੇ ਪਸਰਵਾਰ ਅਤਰੇ ਦਸੋਤਾ ਂਦਰੇ ਕਲੋ ਹਾਲ ਹੀ 
ਸਵਚੱ ਕਰਨੋਾਵਾਇਰਸ ਦਰੇ ਫਲੈਾਅ ਅਤਰੇ ਇਸ ਦਰੇ ਕਾਰਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਬਮਾਰੀ COVID-19 ਦਰੇ ਬਾਰਰੇ 
ਸਵਚੱ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਰੇ ਹਨ।
ਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂ ੰਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੁਸੱਿਆ ਪ੍ਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹੀਂ ਸਿਆਦਾ ਮਿਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਰੇਗੀ ਸਜਨੰ੍ਹੀਂ ਸਕ 
ਆਮ ਤੌਰ ਤਰੇ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ COVID-19 ਦਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰੰਸਿਤ ਿਤਸਰਆਂ ਬਾਰਰੇ ਤੁਸੀਂ 
ਸਚੰਤਾ ਮਸਹਸਸੂ ਕਰ ਰਹਰੇ ਹੋਵਗੋਰੇ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤਰੇ, ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਦਰੌਾਨ ਅਤਰੇ ਬਾਅਦ ਸਵਚੱ ਛੂਤ ਦਰੇ ਿਤਰਰੇ ਨੂ ੰਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤਰੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਰੇ  
ਲੋਕਾ ਂਨੂ ੰਆਪਣਰੇ ਸਸਹਤ ਸਭੰਾਲ ਪਰੇਸ਼ਰੇਵਰਾ ਂਵਲੱੋਂ  ਸਦਤੱੀ ਗਈ ਕਈੋ ਿਾਸ ਸਲਾਹ ਜਾ ਂਸਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਸਮਆਰੀ ਸਾਵਿਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦਰੇ ਰਸਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ cancer.org.au ਉਪਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧੰਿਤ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਧਹਯਗੋ ਲਈ ਵਿਰੇ ੇਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਤਾ ਂਕੈਂਸਰ ਕੌਂਧਸਲ ਨੰੂ 13 11 20 
ਉਪਰ ਫਨੋ ਕਰ।ੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਛੱਣ ਮਧਹਸਸੂ ਹ ੋਰਹ ੇਹਨ
ਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂ ੰਹੁਣ ਛੂਤ ਦਰੇ ਲੱਛਣ ਮਸਹਸਸੂ ਹੋ ਰਹਰੇ ਹਨ (ਸਜਵੇਂ ਬੁਿਾਰ, ਿਰਾਬ ਗਲਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ 
ਸਵਚੱ ਔਸਿਆਈ) ਜਾ ਂਤੁਹਾਨੂ ੰਪਤਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸਰੇ ਇਹੋ ਸਜਹਰੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦਰੇ ਸਪੰਰਕ ਸਵੱਚ 
ਆਏ ਸੀ ਜੋ ਕਰਨੋਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮਰੀਿ ਹੈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕਰੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਨਾਲ 
ਸਪੰਰਕ ਕਰ।ੋ ਇਸ ਨੂ ੰਫਲੈਣ ਦਰੇ ਿਤਰਰੇ ਨੂ ੰਘਟਾਉਣ ਅਤਰੇ ਦੂਸਸਰਆਂ ਨੂ ੰਛੂਤ ਲੱਗਣ ਦਰੇ ਿਤਰਰੇ ਨੂੰ 
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਜੱਥਰੇ ਵੀ ਸਭੰਵ ਹੋ ਸਕਰੇ ਿੁਦ ਜਾ ਕਰੇ ਸਮਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਨੋ ਉਪਰ ਸਲਾਹ ਲਵ।ੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ ਦ ੇਅਿੀਨ ਹ ੋਇਸ ਦ ੇਫੈਲਾਅ ਦ ੇਖਤਰੇ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦ ੇਕੁਝ 
ਧਵਹਾਰਕ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਧਜੰਨ੍ਾ ਂਧਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

y	ਆਪਣਰੇ ਹੱਥਾ ਂਨੂ ੰ20 ਸਸਕਟੰਾ ਂਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਿਵੋ,ੋ ਜਾ ਂਜਰੇ ਇਹ ਤੁਰਤੰ ਉਪਲਬਿ 
ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਲਕਹੋਲ ਆਿਾਸਰਤ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਰੇ  ਨੂ ੰਵਰਤੋ। ਇਸ ਨੂ ੰਆਪਣਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰੇ 
ਚੱਲਣਾ ਇਕ ਵਿੀਆ ਸਵਚਾਰ ਹੈ। ਿਾਣ ਅਤਰੇ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾ ਂਆਪਣਰੇ ਹੱਥਾ ਂਨੂ ੰਿੋਣਾ ਿਾਸ ਤੌਰ 
ਤਰੇ ਮਹੱਤਵਪਰੂਣ ਹੈ।

y	ਆਪਣੀਆਂ ਅਿੱਾ,ਂ ਨਕੱ ਅਤਰੇ ਮੂਹੰ ਨੂ ੰਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪਰਹਰੇਿ ਕਰੋ ਸਕਉਂਸਕ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ 
ਸਸਤਹਾ ਂਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕਰੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦਰੇ ਿਤਰਰੇ ਨੂ ੰਵਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

y	ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹਰੇਿ ਕਰ ੋਜੋ ਸਬਮਾਰ ਜਾ ਂਠੀਕ ਮਸਹਸਸੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਰੇ ਜਾ ਂਜੋ 
ਵਾਇਰਸ ਦਰੇ ਸਪੰਰਕ ਸਵੱਚ ਆਏ ਹਨ ਜਾ ਂਵਡੱਰੇ ਿਤਰਰੇ ਵਾਲਰੇ  ਦਰੇਸ਼ ਸਵਚੱ ਸਫਰ ਕਰਨ ਕਰਕਰੇ ਵਡੱਰੇ 
ਿਤਰਰੇ ਸਵਚੱ ਹੋ ਸਕਦਰੇ ਹਨ।

y	ਛੂਹੀਆਂ ਜਾਦਂੀਆਂ ਚੀਿਾ ਂਅਤਰੇ ਸਸਤਹਾ ਂਨੂ ੰਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਫ ਅਤਰੇ ਰਗੋਾਣੂ ਰਸਹਤ ਕਰ ੋ(ਮਰੇਿ, 
ਬੈਂਚ, ਸਬਜਲੀ ਦਰੇ ਸਸਵੱਚ, ਦਰਵਾਸਿਆਂ ਦਰੇ ਹੱਥਰੇ, ਸਸੰਕ, ਟਾਇਲਟਾ,ਂ ਸਰਮਟੋ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ 
ਮਬੋਾਈਲ ਫਨੋ ਜਾ ਂਿਾਣਾ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾ)ਂ। ਦਸਤਾਨਰੇ  ਪਸਹਨੋ (ਜਰੇ ਸਭੰਵ ਹੋਵਰੇ ਤਾ ਂਸੱੁਟਣ 
ਵਾਲਰੇ )। ਸਦਸਣ ਵਾਲੀ ਮਲੈ ਨੂ ੰਸਾਬਣ ਅਤਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਿਵੋ।ੋ 70% ਅਲਕਹੋਲ ਦਰੇ ਘੋਲ ਨਾਲ 
ਜਾ ਂਇਕ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਵੱਚ 4 ਚਮਚਰੇ ਬਲੀਚ ਨੂ ੰਸਮਲਾ ਕਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰ।ੋ

y	ਭੀੜ ਅਤਰੇ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾ ਂਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤਰੇ ਗਰੈ-ਿਰੂਰੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਹੱਥ 
ਸਮਲਾਉਣਾ, ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਾ ਜਾ ਂਚੰੁਮੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਿਾਸ ਤੌਰ ਤਰੇ ਮਹੱਤਵਪਰੂਣ ਹੈ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਮਥੋਰਪੈੀ ਕਰਵਾ ਰਹਰੇ ਹੋ ਜਾ ਂਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪ੍ਤੀਸਕਸਰਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 
ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਮੱਝ ਬਦਲਣਾ (bone marrow transplantation)। 

y	ਆਪਣਰੇ ਅਤਰੇ ਦੂਸਸਰਆਂ ਦਰੇ ਸਵਚਕਾਰ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਭੌਸਤਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕਰੇ ਰਿੋੱ ਅਤਰੇ ਸਮਾਸਜਕ 
ਆਦਤਾ ਂਸਜਵੇਂ ਚੰੁਮੀ ਅਤਰੇ ਹੱਥ ਸਮਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹਰੇਿ ਕਰੋ। 

y	ਆਪਣਰੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਂਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗਲੱ ਕਰੋ ਸਕ ਤੁਹਾਡਰੇ ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਦਰੌਾਨ 
ਸਕਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਛੂਤ ਦਰੇ ਲੱਗਣ ਦਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਦਾ ਿਤਰਰੇ ਸਵਚੱ ਹੋ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ 

ਗਤੀਸਵਿੀਆਂ ਦੀ ਉਸਰੇ ਸਹਸਾਬ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕ।ੋ (ਬਦਸਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਦੀ 
ਸਰੁਸੱਿਆ ਪਣ੍ਾਲੀ ਨੂ ੰਇਕ ਦਮ ਵਿਾਉਣ ਦਾ ਸਸਹਤਮਦੰ ਜੀਵਨਸ਼ਲੈੀ ਨਾਲ ਜੁੜਰੇ ਰਸਹਣ ਤੋਂ 
ਸਬਨਾ ਂਕਈੋ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ)।

y	ਇਹ ਵਰੇਿਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਨੂ ੰਫਨੋ ਕਰ ੋਸਕ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ 
ਕੁਝ ਮਲੁਾਕਾਤਾ ਂਦੂਰ ਬੈਠ ਕਰੇ ਫਨੋ, Skype ਜਾ ਂFacetime ਉਪਰ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ।

y	ਸਜਨੰ੍ਹਾ ਂਵੀ ਸਭੰਵ ਹੋ ਸਕਰੇ ਘਰ ਰਹੋ ਅਤਰੇ ਗਰੈ-ਿਰਰੂੀ ਸਫਰ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤਰੇ ਜਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ 
ਤਾ ਂਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਪਰਹਰੇਿ ਕਰ।ੋ

ਧਤਆਰ ਰਹੋ
ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਲਿੀਆਂ ਜਾ ਂਕਾਊਂਟਰ ਉਪਰ ਸਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦਰੇ 
ਹੋ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਤੁਹਾਡਰੇ ਘਰ ਸਵੱਚ ਜਾ ਂਸਕਸਰੇ ਸਰੁਸੱਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੋਣ, ਸਜੱਥਰੇ 
ਤੁਸੀਂ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਦਰੇ ਯੋਗ ਹੋਵ।ੋ ਇਕ ਮਹੀਨਰੇ  ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੀਆ ਗਲੱ ਹੈ।

ਪਧਰਵਾਰ, ਦਸੋਤਾ ਂਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਧਲਆਂ ਲਈ
ਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਸਰੇ ਇਹੋ ਸਜਹਰੇ ਸਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਕ ਕਰਨੋਾਵਾਇਰਸ ਦਰੇ 
ਵਿਰੇ ਹੋਏ ਿਤਰਰੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹਰੇ ਸਕਸਰੇ ਸਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹਰੇਿ ਕਰ।ੋ
ਦੂਸਰੀਆਂ ਲਾਗਾ ਂਨੂ ੰਅਗੱਰੇ ਵਿਣ ਤੋਂ ਰਕੋਣ ਲਈ ਅਤਰੇ ਿਤਰਰੇ ਨੂ ੰਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਜਸ ਕਰਕਰੇ ਤੁਹਾਡਰੇ 
ਪਸਰਵਾਰ ਦਰੇ ਜੀਅ ਜਾ ਂਦਸੋਤ ਨੂ ੰਸਸਹਤ ਸਭੰਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵਰੇ ਆਪਣਰੇ ਸਸਹਤ ਸਭੰਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨਾਲ 
ਇਨਫਲੂਐਂਜਾ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਜਨੰ੍ਹਾ ਂਸਭੰਵ ਹੋ ਸਕਰੇ ਫਲੂ ਦਰੇ ਮਸੌਮ ਦਰੇ ਸ਼ਰੁ ੂਹੋਣ ਤਰੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ 
ਬਾਰਰੇ ਗਲੱ ਕਰ।ੋ

ਸਹਾਇਤਾ ਲਵੋ
ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਚਤੰਾ ਮਸਹਸਸੂ ਕਰ ਰਹਰੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾ ਂਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕਰੇ 
ਯਾਦ ਰਿੋੱ ਸਕ ਕੈਂਸਰ ਕੌਂਧਸਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ 13 11 20 ਉਪਰ ਕਮੰ 
ਦਰੇ ਘੰਸਟਆਂ ਦਰੌਾਨ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਵਸ਼ਰੇਸ਼ ਸਸਿਲਾਈ ਪਾ੍ਪਤ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਬਾਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦਰੇ ਿਤਰਰੇ ਨੂ ੰਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਵਹਾਰਕ ਸਝੁਾਅ ਵੀ ਦਰੇ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਕੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਰੇ ਸਸਹਤ ਸਵਭਾਗ (Australian Government 
Department of Health) ਨਰੇ  COVID-19 ਵਾਸਤਰੇ ਜਨਤਕ ਸਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥਰੇ 
ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ:

www.health.gov.au/health-topics/novel-coronavirus-2019-
ncov 

ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੋਾਵਾਇਰਸ ਧਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਵੀ 1800 020 080 ਉਪਰ ਸਪੰਰਕ 
ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

ਜਾ ਂਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰੰਸਿਤ ਸਕਸੀ ਦੂਸਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 13 11 20 
ਉਪਰ ਕੈਂਸਰ ਕੌਂਸਸਲ ਨੂ ੰਫਨੋ ਕਰ।ੋ
ਕਰਨੋਾਵਾਇਰਸ ਅਤਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਬਮਾਰੀ, COVID-19 ਦਰੇ ਬਾਰਰੇ ਸਮਝ ਤਰੇਿੀ ਨਾਲ ਬਦਲ 
ਰਹੀ ਹੈ ਤਰੇ ਇਸ ਦਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂ ੰਸਰੁਸੱਿਅਤ ਰਿੱਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਸਹਤ ਸਨੁਰੇਹਰੇ ਵੀ 
ਬਦਲ ਰਹਰੇ ਹਨ। ਤਾਿਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਬੈਸਾਈਟ ਜਾਚਂਦਰੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ 
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਸਿਆ ਰਿੋਾਨਾ ਕਰਾਗਂਰੇ।

ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਚੱ ਗਲੱ ਕਰਨੀ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ, 
ਸਕਰਪਾ ਕਰਕਰੇ 13 14 50 ਉਪਰ ਫਨੋ ਕਰ ੋਅਤਰੇ ਕੈਂਸਰ ਕੌਂਸਸਲ ਜਾਂ 
ਕਰਨੋਾਵਾਇਰਸ ਸਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਵਾਸਤਰੇ ਪੁਛੋੱ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਅਿੀਰਲੀ ਸਮੀਸਿਆ 24 ਮਾਰਚ 2020


