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Great West Walk route

Local walk

Western Sydney Parklands
www.westernsydneyparklands.com.au

Binyang  
Matta Short Loop

Binyang  
Matta Trail

Heart Crossing 
Loop

Bungarribee 
Trail

ਬਲੈਕਟਾਊਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨਾ

ਸੈਰ ਹਕਉਂ ਕਰਨੀ ਿੈ?
ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਪ੍ਰਚੱਹਲਤ ਕਸਰਤ ਿੈ। ਇਿ ਮੁਫ਼ਤ ਿੈ, 
ਮਨ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਿੈ ਅਤੇ ਬਿੁਤੇ ਲੋਕਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਜਾਨਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕਹੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ!

ਸੈਰ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚੱਹਲਤ ਥਾਿਾਂ ਲੱਭੋ
ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਦੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਿਾਸਤੇ ਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਣ 
ਦੀ ਥਾਿੇਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਓ ਹਜਿੇਂ ਬਗੀਚੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ 
ਸਕੂਲ। ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੰੂ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਰੋ। ਸਥਾਹਨਕ 
ਬਗੀਹਚਆਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ੀਆਂ ਥਾਿਾਂ, ਹਬਨਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਰੱਸੀ ਿਾਲੇ 
ਇਲਾਹਕਆਂ ਅਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਕਹਸ਼ਆਂ ਿਾਸਤੇ  
www.blacktown.nsw.gov.au ਉੱਪਰ ਜਾਓ।

ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਲੱਭੋ
ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਹਰਿਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਮੂਿਾਂ ਿਾਸਤੇ  
www.heartfoundation.org.au/walking/find-walk 
ਉੱਪਰ ਜਾਓ ਜਾਂ 13 11 12

ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਿਾਸਤੇ 
ਪਾਰਕ ਰੱਨ www.parkrun.com.au ਅਤੇ ਰੱਨ ਿੈਸਟ 
www.runthewest.com.au ਉੱਪਰ ਜਾਓ।

ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਿਾਸਤੇ ਿੋਰ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ
ਹਨਊ ਸਾਊਥ ਿੇਲਜ ਿੈਲਥ ਗੈੱਟ ਿੈਲਥੀ ਸਰਹਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ 
ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹਸਿਤ ਹਸੱਹਖਅਕ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਿਾਉਣ 
ਲਈ www.gethealthynsw.com.au ਜਾਂ 1300 806 
258 ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਸੁਝਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਿਾਸਤੇ  
makehealthynormal.nsw.gov.au ਉੱਪਰ ਜਾਓ।

ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਿਾਸਤੇ ਿੋਰ ਤਰੀਹਕਆਂ ਲਈ  
www.westernsydneydiabetes.com.au/ 
framework-for-change/prevention-and- 
screening/healthy-living-options-for- 
western-sydney

www.activeandhealthy.nsw.gov.au

Camomile Street, The Ponds

ਉਪਰਲੇ ਨਕਸ਼ੇ ਹਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਚੱਹਲਤ ਥਾਂਿਾਂ
ਨੰਬਰ ਹਿਖਾਉਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਸੈਰ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਹਕੱਥੇ ਿੈ। ਸੈਰ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਅਗਲੇ ਸਫੇ ਉੱਪਰ ਿੈ।

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

ਪੱਛਮੀ ਹਸਡਨੀ ਸਥਾਹਨਕ ਹਸਿਤ ਹਜਲ੍ਾ, ਜਨਸੰਹਖਆ ਹਸਿਤ 
ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਫੋਨ: 9840 3708,  
WSLHD-HPLG@health.nsw.gov.au

ਬਲੈਕਟਾਊਨ ਹਸਟੀ ਕੌਂਹਸਲ, ਫੋਨ: 9839 6000,  
Council@blacktown.nsw.gov.au



ਸੈਰ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਚੱਹਲਤ ਥਾਂਿਾਂ ਹਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ:

ਬਾਰਬੇਹਕਊ

ਮੇਜ/ਬੈਠਣ 
ਦੀਆਂ ਥਾਂਿਾਂ

ਪਾਖਾਨਾ ਹਦਨ ਿੇਲੇ 
ਖੁੱਲ੍ਦਾ ਿੈ

ਬਾਿਰਲੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ 
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਉਪਕਰਣ

ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ

ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ

ਹਬਨਾਂ ਰੱਸੀ ਿਾਲੇ ਕੁੱਹਤਆਂ 
ਦਾ ਪਾਰਕ

ਸੈਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ

ਹਚੰਨ੍:

ਬਲੈਕਟਾਊਨ ਸ਼ਅੋ ਗਰਾਊਂਡ / 
ਫਰਾਂਹਸਸ ਪਾਰਕ, ਬਲੈਕਟਾਊਨ

1

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਪਾਰਕ, ਸੈਿਨ 
ਹਿੱਲਜ (1.7 ਹਕਲੋਮੀਟਰ)

4

ਿੁੱਡਕਰੌਫਟ ਲੇਕ ਹਰਜਰਿ, ਿੁੱਡਕਰੌਫਟ 
(890 ਮੀਟਰ ਸੈਰ)

ਸੈਕੰਡਜ ਕਰੀਕ ਿਾਕ, ਦਾ ਪੌਂਡਜ 
(2.7 ਹਕਲੋਮੀਟਰ ਸੈਰ)

ਐਸ਼ਲੀਅ ਬਰਾਊਨ ਹਰਜਰਿ, 
ਲੈਲੋਰ ਪਾਰਕ

7

10

13

ਨੁਰਾਹਜੰਜੀ ਹਰਜਰਿ, ਡੂਨਸਾਈਡ 
(2.7 ਹਕਲੋਮੀਟਰ ਸੈਰ)

2

ਬਰੀਿੌਂਗਲ ਿਾਕਿੇਅ, ਬਲੈਕਟਾਊਨ 
(1.5 ਹਕਲੋਮੀਟਰ ਸੈਰ)

5

ਪਲੰਪਟਨ ਪਾਰਕ ਿੈੱਟਲੈਂਡ, 
ਪਲੰਪਟਨ (1.1 ਹਕਲੋਮੀਟਰ ਸੈਰ)

ਓਪੀ ਹਰਜਰਿ / ਕੁਏਕਰਜ ਹਿੱਲ ਪਾਰਕ, 
ਕੁਏਕਰਜ ਹਿੱਲ (1.3 ਹਕਲੋਮੀਟਰ ਸੈਰ)

ਬੁੰ ਜਾਹਰਬੀ ਿੌਮਸਟੈਡ / 
ਿਾਿਾਰਾਿਾਰੀ ਪਾਰਕ, ਬੁੰ ਜਾਹਰਬੀ

8

11

14

ਹਰਮੈਂਬਰੈਂਸ ਗਾਰਡਨਜ, 
ਮਾਊਂਟ ਡਰੂਇਟ

3

ਆਰ ਏ ਏ ਐਫ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪਾਰਕ, 
ਮਾਊਂਟ ਡਰੂਇਟ (900 ਮੀਟਰ ਸੈਰ)

6

ਹਟੰਬਰਟੌਪ ਹਰਜਰਿ / ਹਿਲੀਅਮ 
ਲਾਅਸਨ ਪਾਰਕ, ਪਰੌਸਪੈਕਟ  
(1.1 ਹਕਲੋਮੀਟਰ ਸੈਰ)

ਐਲਿਨ ਹਲਨਫੀਲਡ ਹਰਜਰਿ, 
ਗਲੈਨਿੁੱਡ

ਿੱਡੀ ਪੱਛਮੀ ਸੈਰ
greatwestwalk.com.au
www.blacktown.nsw.gov.au/gww
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