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ਿ਼ੁਖਬੂੰਧ 
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਜੀਿਨ ਦੀ ਆਰੂੰਭਤਾ ਬਾਰੇ ਵਕਤਾਬਚਾ (BaLIA) Department of Social Services (DSS) ਦ਼ੁਆਰਾ 
ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ www.dss.gov.au/our- www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-

services/beginning-a-life-in-australia ਤੇ ਪਰਕਾਵਸਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਕਤਾਬਚਾ ਕੂੰਵਪਊਟ੍ਰ ਜਾ ਂਹਰੋ ਯੂੰਤਰ ਤੇ ਿੇਖੋ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਵਿਚ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਦੇ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰ ੇਵਲੂੰਕ ਸਾਵਿਲ ਹਨ। ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਨੀਲੀ 

ਲਕੀਰ ਿਾਲੇ ਸਬਦਾਂ ਤੇ ਕਵਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਸਾਈਟ੍ ਜਾਂ ਵਲੂੰਕ ਤੇ ਲੈ ਜਾਿੇਗੀ। ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ BaLIA ਦੇ ਛਪੇ ਹੋਏ ਵਕਤਾਬਚੇ ਦੀ 

ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਿੈੈੱਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਸਰਨਾਿਾਂ ਿੀ ਹੈ।  

ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਦ਼ੁਭਾਸੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਤਾਂ ਅਨ਼ੁਿਾਦ ਅਤੇ ਦ਼ੁਭਾਸੀਆ ਸਿੇਾ (TIS National) ਨੂੂੰ 131 450 ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਹੋਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਅਵਧਆਇ 3, ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸਾ ਦੇਖੋ। ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸਨ ਆਫ BaLIA ਵਨਿਨ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਉਪਲਿੱਬਧ ਹੈ। 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia 

ਵਕਤਾਬਚਾ ਹੇਠ ਵਦਿੱਤੇ ਵਿਵਸਆਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

1. ਪਹ਼ੁੂੰਚਣ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹ ੈ

2. ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ 

3. ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸਾ 

4. ਪੜਹਾਈ ਅਤੇ ਵਸਖਲਾਈ 

5. ਨੌਕਰੀ 

6. ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦਾ ਕਨੂੂੰਨ 

7. ਘਰ 

8. ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ੍ 

9. ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ 

10. ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਪਵਰਿਾਰ 

11. ਧਨ 

12. ਸਿਾਜ ਵਿਿੱਚ ਸਿੂਲੀਅਤ 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਜੀਿਨ ਦੀ ਆਰੂੰਭਤਾ ਬਾਰ ੇਵਕਤਾਬਚੇ ਵਿਚ ਵਟ੍ਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ੁਝਾਅ ਆਵਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਾਬੀ ਫਾਰਿ 

www.dss.gov.au/contact/feedback-compliments-complaints-and-enquiries ਭਰਨ ਤੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਜਾਣ-ਪਛਾਣ  
 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਸ਼ੁਆਗਤ ਹੈ। 

ਇਹ ਵਕਤਾਬਚਾ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੂੰਭਾਿੀ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ੇਸਿਾਈ ਅਤੇ ਅਸਿਾਈ ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਿਾਸਤ ੇਹ।ੈ ਸਰਪਰਸਤੀਆਂ ਨੂੂੰ ਿੀ 
ਇਹ ਵਕਤਾਬਚਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਨਾਰਿੀ ਅਤੇ ਿਾਨਿਤਾਿਾਦੀ ਵਿਚ ਪਰਿੇਸ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਿੀ Department of 

Immigration and Border Protection (DIBP) ਅਤੇ Department of Social Services (DSS) ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 

ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਦਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੂੰਗਠਨ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂੂੰ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਕਤਾਬਚਾ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਿੱਬਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਿਾਂ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। 

ਕ਼ੁਝ ਸਿਾਈ ਪਰਿਾਸੀ ਅਤੇ ਬਹ਼ੁਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਿੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਵਕਤਾਬਚੇ ਵਿਿੱਚ ਦਿੱਸੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ 

ਨੂੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। 

ਵਕ੍ਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਕਤਾਬਚੇ ਨੂੂੰ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜਹ ੋ। ਵਜਉਂ ਹੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਿਾਂ ਜੀਿਨ ਆਰੂੰਭ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਸਨੂੂੰ 

ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਾਉਗੇ। ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ Settle in Australia ਸਿੇਂ ਿੈੈੱਬ ਪੂੰਵਨਆਂ www.dss.gov.au/our-

responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia ਤੇ ਇਸ ਐਡੀਸਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਅਵਧਆਇ 1-2 ਦਾ ਸਬੂੰਧ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪਵਹਲੇ ਹਫਤ ੇਦੀਆਂ ਿਹਿੱਤਿਪੂਰਨ ਗਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਵਧਆਇ 3-5 ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ 
ਸਫਲ ਬੂੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਜਿੇਂ - ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸਾ, ਵਸਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਆਵਦ ਬਾਰੇ ਹ।ੈ 

ਿ਼ੁਿੱਵਦਆਂ ਵਜਨਹਾਂ ਦਾ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਨਿਾਂ ਜੀਿਨ ਆਰੂੰਭ ਕਰਨ ਸਿੇਂ ਸਾਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਗੇਾ, ਵਜਹੜੇ ਵਕ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਆਪਣੇ ਦੇਸ 
ਤੋਂ ਿਿੱਖਰੇ ਹੋਣਗ।ੇ ਵਫਰ ਿੀ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਹਨ ਵਜਹੜੀਆ ਂਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਿਕ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਸਿਾਜ ਦੇ 

ਿਡਿ਼ੁਿੱਲੇ ਸਵਹਰੀ ਬਣਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਏਿੇ ਆਏ ਲਿੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

  

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
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1 ਪਹ਼ੁੂੰਚਣ ਦ ੇਜਲਦੀ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ 
ਇਹ ਅਵਧਆਇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਕ਼ੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੂੰਿ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਵਜੂੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪਹ਼ੁੂੰਚਣ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਧ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖਦੇ ਪਰ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਤ਼ੁਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦ ੇਹੋ 

• ਟ੍ੈਕਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰਬਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ 

• Medicare ਿਾਸਤੇ ਨਾਿ ਦਾਖਲ ਕਰਿਾਓ 

• Centrelink ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ 

• Health Undertaking Service ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ 

• ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸਾ ਦੀਆ ਂਜਿਾਤਾ ਂਿਾਸਤੇ ਰਵਜਸਟ੍ਰ ਹੋਿ ੋ

• ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ/ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਿਾਓ 

• ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ 

• ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ੍ ਖੋਲੋ 

• ਪਰਿਾਰਕ ਡਾਕਟ੍ਰ ਲਿੱਭ ੋ

• ਖਾਸ ਵਲੂੰਕ 

• ਕਰਨ ਿਾਲੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਅਨ਼ੁਿਾਦ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਦ਼ੁਭਾਸੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਵਧਆਇ 3, ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸਾ ਿੇਖ ੋ

ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ 
ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੂੰਨ ਪਿੱਧਰ ਹਨ - ਰਾਸਟ੍ਰਿੂੰਡਲ ਜਾ ਂਸੂੰਘ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ, ਅਤੇ ਸਿਾਨਕ - ਜੋਪਰਿਾਸੀ ਅਤੇ ਿਸਨੀਕਾਂ 

ਲਈ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਰਾਜ (ਵਨਊ ਸਾਊਿ ਿੇਲਜ਼) New South Wales (NSW), ਕ਼ੁਿੀਨਜ਼ਲੈਂਡ Queensland (Qld), ਦਿੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 

(South Australia (SA)), ਤਸਿਾਨੀਆ (Tasmania (Tas.)), ਵਿਕਟ੍ੋਰੀਆ (Victoria (Vic.)) ਅਤੇ ਪਿੱਛਿੀ 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (Western Australia (WA)) ਅਤੇ ਉੈੱਤਰੀ ਖੇਤਰ (Northern Territory (NT)) ਜੋ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 

ਸਿਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਿੂੰਵਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਜਨਹਾਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਸਿਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਕੈਨਬਰਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ 

ਖੇਤਰ (Australian Capital Territory (ACT)) ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਰਾਜ 

ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਵਕ ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਵਿਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੂੰਿ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਈ 

www.australia.gov.au/about-government ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਦੇਖੋ। 

http://www.australia.gov.au/about-government
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ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ 
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ, ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਸਵਿਰ-ਲਾਈਨ ਜਾਂ (ਸਿਾਨਕ ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ), payphones ਜਾਂ ਿੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਨੂੰਬਰ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰਹਨ। 

• 13/1300 (ਲੋਕਲ ਰੇਟ੍) 

• 1800 (ਿ਼ੁਫਤ ਕਾਲ) 

• 04 (ਿੋਬਾਇਲ)ਜਾਂ 
• 02, 03, 07, 08 (ਸਿਾਨਕ ਜਾਂ ਭੂਗੋਵਲਕ ਖੇਤਰ ਕੋਡ) 

ਏਰੀਆ ਕਡੋ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹ,ੈ ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਉਸੇ ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਿਾਲੇ ਨੂੰਬਰ ਤੋਂ ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਕ ਿੋਬਾਇਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਿੋਬਾਇਲ ਤੇ 

ਫੋਨ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਿੀ ਏਰੀਆ ਕਡੋ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਕਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਫੋਨ ਦੀ ਵਕਸਿ ਅਤੇ ਟੈ੍ਲੀਫੋਨ ਕੂੰਪਨੀ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਕਸ ਕੂੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲ ਪਲੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ 

ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਅਵਨਸਵਚਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਟ੍ਲੈੀਫੋਨ ਦੀ ਕੂੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ 13/1300 ਜਾਂ 1800 ਨੂੰਬਰ ਨੂੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍: 

www.acma.gov.au/Citizen/Consumer-info/All-about-numbers/Special-numbers/charges-for-

calls-to-13-1300-and-1800-numbers-i-acma ਿੇਖੋ 

ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰਬਰ ਵਜਹੜੇ 13, 1300 ਜਾਂ 1800 ਿਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨਹਾਂ ਉਪਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ: 

• ਜੇਕਰ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਅਤੇ ਵਫਰ ਨੂੰਬਰ ਲਾਓ, ਉਦਾਹਰਣ ਿਾਸਤੇ ਿੈਲਬੌਰਨ ਤੋਂ ਵਸਡਨੀ, ਤ਼ੁਸੀਂ 

ਪਵਹਲਾਂਏਰੀਆ ਕੋਡ 02 (ਵਸਡਨੀ ਿਾਸਤੇ) ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਵਫਰ ਨੂੰਬਰ। 

• ਜੇਕਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ: 

o ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਦੇਸ ਦਾ ਅੂੰਤਰਰਾਸਟ੍ਰੀ ਕੋਡ ਲਾਓ ਵਫਰ 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦਾ ਅਗ਼ੇਤਰ 61 ਵਫਰ ਏਰੀਆ ਕਡੋ ਵਬਨਾਂ 0 ਦ ੇਅਤੇ ਵਫਰ ਨੂੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ। 

o ਜੇਕਰ ਿੋਬਾਇਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋ ਤਾਂ +61 ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਵਫਰ 0 ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਂਏਰੀਆ ਕੋਡ ਅਤੇ ਵਫਰ ਨੂੰਬਰ 

ਡਾਇਲ ਕਰੋ। 

o ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਅਨ ਿੋਬਾਇਲ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਾਨਕ ਪਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਚੈੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਿਗੇਾ ਵਕ ਕੀ 

ਅੂੰਤਰਰਾਸਟ੍ਰੀ ਕੋਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਵਫਰ +61 ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਬਨਾ ਂ0 ਕੋਡ ਅਤੇ ਨੂੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ। 

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਤੋਂ ਅੂੰਤਰਰਾਸਟ੍ਰੀ ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀਂ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਅੂੰਤਰਰਾਸਟ੍ਰੀ ਕੋਡ -0011 ਦੀ 

ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। 

ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਡਾਇਰਕੈਟ੍ਰੀਆ ਂ
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀਆ ਂਦੋ ਿ਼ੁਿੱਖ ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰੀਆਂ ਹਨ। Yellow Pages ਅਵਜਹੇ ਦ਼ੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨੂੰਬਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ 

ਸੇਿਾ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਕਸਿ ਨਾਲ ਸੌਦਾਗਰਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ। White Pages ਨਾਿ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਦੀ ਸੂਚੀ। 

White Pages ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨ਼ੁਭਾਗ ਵਿਚ ਸਿਾਨਕ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੂੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਿੇਰਿੇ 

ਿੀ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਹਾ ਂਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਕਤਾਬਚੇ ਵਿਚ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ। 

http://www.acma.gov.au/Citizen/Consumer-info/All-about-numbers/Special-numbers/charges-for-calls-to-13-1300-and-1800-numbers-i-acma
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ਇਹ ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਵਕਤਾਬਾ ਂਿ਼ੁਫਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਡਾਕ-ਘਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆ ਂਵਿਚ ਿੀ 

ਉਪਲਿੱਭਧ ਹਨ। ਤ਼ੁਸੀਂ Yellow Pages ਇੂੰਟ੍ਰਨੈਟ੍ (ਆਨਲਾਈਨ) www.yellowpages.com.au ਅਤੇ White Pages: 

www.whitepages.com.au ਿੈਬਸਾਈਟ੍ਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੂੰ 1223 (ਿ਼ੁਫਤ) ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 

ਟ੍ਾਈਿ ਜ਼ਨੋ 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਵਤੂੰਨ ਵਭੂੰਨ ਵਭੂੰਨ ਸਿੇਂ (ਟ੍ਾਈਿ ਜ਼ੋਨ) ਹਨ - ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਅਨ ਪੂਰਬੀ ਵਿਆਰੀ ਸਿਾਂ (Australian Eastern 

Standard Time), (AEST ਜਾਂ EST), ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਅਨ ਿਿੱਧ ਵਿਆਰੀ ਸਿਾਂ (Australian Central Standard Time) 

(ACST) ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਅਨ ਪਿੱਛਿੀ ਵਿਆਰੀ ਸਿਾ ਂ(Australian Western Standard Time) (AWST)। 

ਡੇਅਲਾਈਟ੍ ਸੇਵਿੂੰਗ ਸਿਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ ਤਿੱਕ ਕ਼ੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 

www.australia.gov.au/about-australia/facts-and-figures/time-zones-and-daylight-saving 

ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਦੇਖੋ। 

ਸਿ ੈ- ਸਿੇਾ 
ਕਈ ਸੂੰਸਿਾਿਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਵਜਸ ਕਰਕੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਸਿਿੱਵਸਆ ਨੂੂੰ ਹਿੱਲ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸੇਿਾ ਲਈ ਨਾਿ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੈ-ਸੇਿਾ ਵਿਕਲਪ ਵਿਿੱਚ ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਸਾਿਲ ਹਨ। 

ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰ ੇCentrelink, Medicare ਅਤੇ Child Support ਦੇ ਕੂੰਿ ਸਿ-ੈਸੇਿਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

• myGov www.my.gov.au ਿੈੈੱਬ ਸਾਈਟ੍ ਤੇ  

• Express Plus ਿੋਬਾਈਲ ਐਪਸ www.humanservices.gov.au/expressplus ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ 

• ਸਿੈ-ਸੇਿਾ ਿਾਸਤੇ ਫੋਨ 136 240 ਜਾਂ 

• www.humanservices.gov.au/selfservice ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਜਾਓ 

ਟ੍ੈਕਸ ਫਾਇਲ ਨੂੰਬਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਣੇ ਲਈ 
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਕਾਿੇ ਆਪਣੀ ਆਿਦਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੂੰ ਟ੍ੈਕਸ ਵਦੂੰਦੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਆਿਦਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਟ੍ੈਕਸ 

ਫਾਈਲ ਨੂੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (TFN)। 

TFN ਇਕ ਵਿਲਿੱਖਣ ਨੂੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੂੰਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟ੍ੈਕਸ ਪਰਬੂੰਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ 

ਿਾਸਤੇ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ੈਕਸ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਿ਼ੁਦਰਾ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾ,ਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਹੋਰ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ 

ਿਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਆਿਦਨ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਿੇਤਨ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭ਼ੁਗਤਾਨ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਿੱਚਤ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਵਨਿੇਸ ਦੀ ਕਿਾਈ ਸਾਿਲ ਹੈ। 

ਟ੍ਕੈਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰਬਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਕਿੇਂ ਦਈੇਏ 
ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪਰਿਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਰਜ਼ੀ ਵਨਿਾਸੀ ਿੀਜ਼ਾ ਹ ੈਜੋ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਕੂੰਿ ਕਰਨ 

ਦੀ ਖ਼ੁਿੱਲ ਵਦੂੰਦਾ ਹ,ੈ ਤ਼ੁਸੀਂ Australian Taxation Office (ATO) ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍, ATO ਨੂੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ATO ਦੇ ਸੇਿਾ 

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ TFN ਿਾਸਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। TFN ਲੈਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਔਨਲਾਈਨ www.ato.gov.au/tfn ਤੇ 

ਜਾਓ - ਇਸ ਿਾਸਤੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ੍ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਸਰਨਾਿੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿੇਗੀ। 

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਨ਼ੁਿਾਦਕ ਅਤੇ ਦੋਭਾਸੀਆ ਸੇਿਾ (TIS National) ਨੂੂੰ 131 450 ਨੂੰਬਰ ਉਤੇ ਫੋਨ ਕਰ।ੋ 

http://www.yellowpages.com.au/
http://www.yellowpages.com.au/
http://www.whitepages.com.au/
http://www.australia.gov.au/about-australia/facts-and-figures/time-zones-and-daylight-saving
http://www.my.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/expressplus
http://humanservices.gov.au/selfservice
http://www.ato.gov.au/tfn
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Australian Taxation Office  ਸੂੰਪਰਕ ਿਰੇਿ ੇ

ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ 132 861 

ਦਫਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ੋ www.ato.gov.au/visitus 

ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਂਹੋਰ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ www.ato.gov.au/General/Other-languages  

ATO ਿੈਬਸਾਈਟ੍ www.ato.gov.au 

 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਅਵਧਆਇ 11¸ ਧਨ ਦੇਖੋ 

Medicare ਵਿਚ ਨਾਿ ਦਰਜ ਕਰਿਾਓ 

Medicare ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਕੌਿੀ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਸੇਿਾ ਹ ੈਵਜਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਅਨ ਅਤੇ ਸਿਾਈ ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂੂੰ ਿ਼ੁਫਤ ਜਾ ਂਸਬਵਸਡੀ ਤੇ 

ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕ਼ੁਝ ਅਸਿਾਈ ਪਰਿਾਸੀ ਿੀ Medicare ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ Medicare ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਤ਼ੁਰੂੰਤ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰੋਗਰਾਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਿ਼ੁਫਤ 

ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਬਵਸਡੀ ਤੇ ਵਿਲਣ ਿਾਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਸਾਿਲ ਹਨ।  

Medicare ਸਰਵਿਸਜ਼ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ www.humanservices.gov.au/medicare ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 

ਆਪਣੇ ਸਿਾਨਕ Medicare ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ ਉਪਰ ਜਾਓ। 

Medicare ਨਾਲ ਵਕਸ ਤਰਹਾ ਂਨਾਿ ਦਰਜ ਕਰਿਾਈਏ 

Medicare ਨਾਲ ਨਾਿ ਦਰਜ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ੍ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਫਰ ਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ Medicare ਦੇ ਸੇਿਾ 

ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਵਫਰ ਅਸਿਾਈ Medicare ਕਾਰਡ ਨੂੰਬਰ ਵਿਲ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਤ਼ੁਹਾਡਾ Medicare ਕਾਰਡ ਲਗਭਿੱਗ ਵਤੂੰਨ ਹਫਤੇ ਬਾਦ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਨਾਿਾਂ ਬਦਲ ਵਲਆ ਹੈ 

ਤਾਂ Medicare ਨੂੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਸੋ।  

ਐਿਰਜੂੰਸੀ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਇਲਾਜ 24 ਘੂੰਟ੍ੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦ ੇਐਿਰਜੂੰਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਉਪਲਿੱਬਧ ਹੈ। 

Medicare  ਸੂੰਪਰਕ ਿਰੇਿ ੇ

Medicare ਿੈਬਸਾਈਟ੍ www.humanservices.gov.au/medicare  

ਪਰਿਾਸੀਆਂ, ਸਰਨਾਰਿੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਹਿਾਨਾਂ ਿਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ www.humanservices.gov.au/multicultural 

ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ 132 011 

ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਾਓ http://humanservices.gov.au/findus  

http://www.ato.gov.au/visitus
http://www.ato.gov.au/General/Other-languages/
http://www.ato.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://humanservices.gov.au/findus
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ਹੋਰ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਾਈਿੇਟ੍ ਵਸਹਤ ਫੂੰਡ ਿੀ ਹਨ ਵਜਹੜੇMedicare ਦ਼ੁਆਰਾ ਕਿਰ ਨਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦਾ ਬੀਿਾ ਕਰਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਿਜੋਂ, ਦੂੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ, ਅਿੱਖਾਂ ਿਾਸਤ ੇਐਨਕ ਅਤੇ ਬਹ਼ੁਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਿਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਿਾਿਾਂ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਅਵਧਆਇ 9, ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤੂੰਦਰ਼ੁਸਤੀ ਦਖੇੋ। 

Centrelink ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ 

Department of Human Services ਸਿਾਵਜਕ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਿਾਿਾਂ Centrelink ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। Centrelink ਨਿੇਂ-ਪਹ਼ੁੂੰਚੇ ਸਿਾਈ ਿਸਨੀਕਾਂ ਿਾਸਤੇ ਕੂੰਿ ਦੀ ਭਾਲ, ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸੀ ਹ਼ੁਨਰ ਨੂੂੰ ਿਾਨਤਾ ਲਈ 

ਪਰਵਕਵਰਆ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। Centrelink ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਾਵਜਕ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਦੀ 

ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਾਸਤ ੇਉਡੀਕ ਦਾ ਸਿਾਂ ਹੋਿ,ੇ ਇਹ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿੀਜ਼ੇ ਤੇ 

ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਤਾਂ Centrelink ਨੂੂੰ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਆਰੂੰਭ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ। ਜੇਕਰ 

ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਪਹ਼ੁੂੰਚਣ ਦੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਲੋਂ  ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ – ਉਦਾਹਰਨ ਿਜੋਂ, ਤ਼ੁਹਾਡੀ 

Humanitarian Settlement Services (HSS) ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਪਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਪੇਸਕਰਤਾ Centrelink ਨਾਲ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪਹ਼ੁੂੰਚਣ 

ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੇ ਅਤੇ 14 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਅੂੰਦਰ ਕਲੇਿ ਜਿਹਾਂ ਕਰਿਾਓ। 

ਿਾਨਿੀ ਪਰਿੇਸ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋਸਲ ਸਵਕਉਵਰਟ੍ੀ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ Centrelink ਦੇ ਹੋਰ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਿਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ 

ਿਾਨਿਤਾਿਾਦੀ ਪਰੋਗਰਾਿ ਅਧੀਨ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

• ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਪਹ਼ੁੂੰਚਣ ਦੇ ਸਿੱਤ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਦਾਅਿਾ ਕਰ,ੋ ਜਾਂ  

• ਪਹ਼ੁੂੰਚਣ ਦੇ ਸਿੱਤ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ Centrelink ਨਾਲ ਦਾਅਿਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਸੂੰਪਰਕ ਦੇ 14 

ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਦਾਅਿਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। 

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੀ ਪਰਿਵਰਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੂੰਡਾ ਂਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਵਨਿਨ 

ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਦੇਖੋ: www.humanservices.gov.au/ftb ਜਾਂ ਬਾਲ ਸੂੰਭਾਲ ਫੀਸ ਿਾਸਤੇ: 

www.humanservices.gov.au/childcare ਦੇਖੋ 

Centrelink  ਸੂੰਪਰਕ ਿਰੇਿ ੇ

Centrelink ਿੈਬਸਾਈਟ੍ www.humanservices.gov.au/centrelink 

ਪਰਿਾਸੀਆ,ਂ ਸਰਨਾਰਿੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਹਿਾਨਾਂ ਿਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ www.humanservices.gov.au/multicultural  

ਹੋਰ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

ਫੋਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇਿਾ 136 240 

ਨੌਕਰੀ ਲਿੱਭਣ ਿਾਲੇ 132 850 

ਅਪਾਹਜਤਾ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ  132 717 

http://www.humanservices.gov.au/ftb
http://www.humanservices.gov.au/childcare
http://www.humanservices.gov.au/centrelink
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
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Centrelink  ਸੂੰਪਰਕ ਿਰੇਿ ੇ

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗ 132 300 

ਵਿਵਦਆਰਿੀ ਅਤੇ ਵਸਵਖਆਰਿੀ 132 490 

ਔਨਲਾਈਨ ਅਕਾਊਂਟ੍ ਸਹਾਇਤਾ 132 307 

ਵਸਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਿਾਪਸੀ ਸਲਾਹ 1800 132 468 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਐਪਰੈਂਵਟ੍ਸਵਸਪਸ 133 633 

ਪਰਿਾਰ 136 150 

ਹੋਰ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ 131 202  

ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਾਓ http://humanservices.gov.au/findus  

Centrelink ਦੇ ਹੋਰ ਫੋਨ ਨੂੰਬਰ www.humanservices.gov.au  

 

ਨੌਕਰੀ ਿਾਸਤੇ ਅਵਧਆਇ 5 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰੀਿਾਰ ਿਾਸਤੇ ਅਵਧਆਇ 10 ਦੇਖੋ 

Health Undertaking Service ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ  
ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ Department of Immigration and Border Protection ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤ ੇHealth Undertaking 

(Form 815) ਤ ੇਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾ ਂਤ਼ੁਸੀਂ Health Undertaking Service ਨੂੂੰ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਦੇ 28 ਵਦਨਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਸਿਾਨਕ 

ਸੂੰਪਰਕ ਿੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵੂਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਹਿਤ ਹਏੋ ਹੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤ,ੇ www.bupamvs.com.au/faqs 

ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਜਾਓ। 

ਤ਼ੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ Health Undertaking ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਸੇਿਾ Bupa Medical Visa Services (BUPA) ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ 

ਕਰਕੇ 28 ਵਦਨਾ ਂਵਿਚ ਰਵਜਸਟ੍ਰ ਹੋਿੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਨਯ਼ੁਕਤੀ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰੋ। ਤ਼ੁਸੀਂ 1300 794 919 ਨੂੰਬਰ ਤ ੇ(ਸੋਿਿਾਰ ਤੋਂ 

ਸ਼ੁਕਰਿਾਰ 8:00 ਿਜੇ ਸਿੇਰ ਤੋਂ 6:00 ਿਜੇ ਸਾਿ ਤਿੱਕ EST) ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ hus@bupamvs.com.au ਤੇ ਈਿੇਲ ਕਰੋ। ਉਹ 

ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ Health Authority Clinic ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰਨਗੇ, ਵਜਹੜਾ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਵਨਯ਼ੁਕਤੀ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰੇਗਾ। 

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਿਾਨਿਤਾਿਾਦੀ ਿੀਜ ੇਆਏ ਹ ੋਤਾਂ ਆਪਣੀ Humanitarian Settlement Services ਪਰਦਾਨ ਕਰਤਾ ਨੂੂੰ ਦਿੱਸੋ ਵਕ 

ਤ਼ੁਸੀਂ Health Undertaking ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਤ਼ੁਹਾਡੀ BUPA ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦਦ ਕਰਨਗੇ। 

ਅੂੰਗਰਜ਼ੇੀ ਭਾਸਾ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਰਵਜਸਟ੍ਰ ਹੋਿੋ 
ਆਪਣੇ ਸਫਲ ਿਸੇਬੇ ਲਈ ਅੂੰਗਰਜ਼ੇੀ ਵਿਚ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤਾ ਂਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਜੋਰਦਾਰ 

ਉਤਸਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਜੂੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਵਸਿੱਖੋ। 

Adult Migrant English Program (AMEP) ਨਿੇਂ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸਾ ਦੇ ਕੋਰਸ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ 510 ਘੂੰਟ੍ੇ 'ਿ਼ੁਫਤ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸਾ ਦੇ ਵਟ੍ਊਸਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਕ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। AMEP ਕੋਰਸ ਿਾਸਤੇ ਸਿਾਂ 

http://humanservices.gov.au/findus
http://www.humanservices.gov.au/
http://www.bupamvs.com.au/faqs
mailto:hus@bupamvs.com.au
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ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਘਿੱਟ੍ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤ਼ੁਸੀਂ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੂੰਿ, ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ 

ਹੋਰ ਿਚਨਬਿੱਧਤਾਿਾਂ ਿੀ ਰਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸਾ ਿਾਸਤੇ ਅਵਧਆਇ 3 ਦੇਖ ੋ

ਆਪਣਾ ਬਿੱਚਾ / ਬਿੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਓ 
ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਜਾਂ ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੂੰ ਵਜੂੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਜਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ 

ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹ,ੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਿ ਲਓ। 

ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਿਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਵਰਕਾਰਡ ਵਦਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। ਬਿੱਵਚਆਂ ਦ ੇਲੋੜ ਅਨ਼ੁਸਾਰ 

ਟ੍ੀਕੇ ਲਿੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਰਪੋਰਟ੍ਾਂ ਅਤੇ ਪਵਹਲੀ ਪੜਹ ਾਈ ਦੇ ਸਰਟ੍ੀਵਫਕੇਟ੍ ਜਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਬਿੱਚੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਤਿੱਕ ਉਹ 10ਿੀਂ ਦੀ ਪੜਹ ਾਈ ਖਤਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ 

ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੌਜਿਾਨ, ਜੋ 10ਿੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਿੇਂ ਦੀ ਵਸਿੱਵਖਆ, ਵਸਖਲਾਈ ਜਾਂ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦ ੇਹਨ, (ਹਫਤੇ 

ਦੇ ਘਿੱਟ੍ੋ ਘਿੱਟ੍ 25 ਘੂੰਟ੍ੇ) ਜਾਂ ਇਨਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ੁਿੇਲ ਜਦ ਤਿੱਕ ਉਹ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਤਿੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਜਾਂਦੇ। 

ਜੋ ਬਿੱਚੇ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਬਿੱਵਚਆਂ ਿਾਸਤੇ ਵਿਸਤਾਰ-ਪੂਰਿਕ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸਾ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਦੇਖੋ ਅਵਧਆਇ 4, ਵਿਵਦਆ ਅਤੇ ਵਸਖਲਾਈ 

ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਣੇੀ 
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਗਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਿਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਿੱਡੀ ਰਵਜਸਟ੍ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ। ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਬਨਾ ਂਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਗਿੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹ ੋਜਾਂ ਵਬਨਾਂ ਰਵਜਸਟ੍ਰੇਸਨ ਦੇ ਗਿੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਜ਼ੁਰਿਾਨਾ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਿਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਰਵਜਸਟ੍ਰੇਸਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤਰ 

ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਅਵਧਕਤਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਤੂੰਨ ਿਹੀਨੇ ਦੀ ਖ਼ੁਿੱਲਹ  ਵਦੂੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ 

ਸਿਾਈ ਿਸਨੀਕ ਹੋ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ ਦਾ ਿੌਜੂਦਾ ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਵਜਹੜਾ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਅਵਧਕਾਰੀ ਦ਼ੁਆਰਾ 

ਅਨ਼ੁਿਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਦੇ ਅਨ਼ੁਿਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਅਵਧਆਇ 3, ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸਾ ਦੇਖੋ। 

ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਆਦ ਦ ੇਬਾਅਦ, ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਗਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹੋ, ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਉਵਚਤ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਅਨ ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ 

ਪਿੇਗਾ। ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਵਗਆਨ ਟ੍ੈਸਟ੍, ਅਿਲੀ ਡਰਾਇਵਿੂੰਗ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। ਇਿੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ 

ਆਿਾਜਾਈ ਅਤੇ ਨਸਾ ਪੀ ਕੇ ਗਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੂੰਨ ਹਨ, ਜੋ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਜਰੂਰੀ ਿੂੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਹਿੇਸਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖਤੇਰ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀ ਪਾਸੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਰਾਜ ਜਾ ਂ

ਰਾਜਖਤੇਰ 

ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤ ੇਗਿੱਡੀਆ ਂਦੀ ਰਵਜਸਟ੍ਰਸੇਨ 

ਏਜੂੰਸੀਆ ਂ

ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

ACT Road Transport Authority 02 6207 7000 www.rego.act.gov.au 

NSW 
Roads and Maritime 
Services 13 2213 

www.rms.nsw.gov.au 

http://www.rego.act.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
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ਰਾਜ ਜਾ ਂ

ਰਾਜਖਤੇਰ 

ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤ ੇਗਿੱਡੀਆ ਂਦੀ ਰਵਜਸਟ੍ਰਸੇਨ 

ਏਜੂੰਸੀਆ ਂ

ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

NT Department of Transport 1300 654 628 https://nt.gov.au/driving 

Qld 
Department of Transport 
and Main Roads 13 2380 

http://www.tmr.qld.gov.au/ 

SA Transport 13 1084 www.transport.sa.gov.au  

Tas. Transport Tasmania 1300 851 225 www.transport.tas.gov.au 

Vic. VicRoads 13 1171 www.vicroads.vic.gov.au 

WA Department of Transport 13 1156 www.transport.wa.gov.au/index.asp 

 

ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸੇ ਜਨਤਕ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨੂੂੰ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਜਾਂ ਵਰਸਿਤ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਨੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਹੈ।  

ਅਵਧਆਇ 8¸ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ੍ ਦੇਖੋ 

ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਖ਼ੁਲਿਾਓ 
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ, ਲੋਕ ਬੈਂਕ, ਵਬਲਵਡੂੰਗ ਸਸੋਾਇਟ੍ੀ ਜਾ ਂਕਰੈਵਡਟ੍ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਵਧਕਤਰ ਆਿਦਨ, 

ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਵਿਹਨਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਵਸਿੱਧੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਿ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਿਹਾਂ ਕਰਿਾਏ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕ 

ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਿਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਿਾਸਤੇ ਡੈਵਬਟ੍ ਕਾਰਡ ਦੀ ਹੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪਹ਼ੁੂੰਚਣ ਦੇ ਛੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਅੂੰਦਰ ਇਕ ਖਾਤਾ ਬੈਂਕ, ਵਬਲਵਡੂੰਗ ਸਸੋਾਇਟ੍ੀ ਜਾਂ ਕਰਵੈਡਟ੍ 

ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਖ਼ੁਲਿਾ ਲਿੋ। ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਿ ਤੌਰ ਤ ੇਸਨਾਖਤ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ੍ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। ਛੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਿਾਧੂ ਸਨਾਖਤੀ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸਨਾਖਤੀ ਬਹ਼ੁਤੇ ਦਸਤਾਿੇਜ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਿ਼ੁਸਕਲ ਆ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੂੂੰ ਆਪਣਾ ਟ੍ੈਕਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰਬਰ (TFN) ਦੇ ਵਦਓ ਤਾਂ ਵਕ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਵਿਅਜ ਤੇ ਟ੍ੈਕਸ ਦੀ ਉੈੱਚੀ ਦਰ ਨਾਂ ਦੇਣੀ ਪਿੇ। 

ਅਵਧਆਇ 11, ਧਨ ਦੇਖੋ 

ਫਵੈਿਲੀ ਡਾਕਟ੍ਰ ਲਿੱਭੋ 
ਇਕ 'ਪਵਰਿਾਰਕ ਡਾਕਟ੍ਰ' ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਹ ਵਬਿਾਰੀ ਦ ੇ

ਿਾਿਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਸੂੰਪਰਕ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟ੍ਰਾਂ ਨੂੂੰ General Practitioners ਜਾਂ GP ਕਵਹੂੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਿ 

ਬੀਿਾਰੀ ਲਈ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਗੂੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਆਿ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਕ਼ੁਝ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਰੂਰੀ ਹ,ੈ ਵਜਿੱਿੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨੂੂੰ ਵਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਅਨ GP ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ 

(ਸਰਜਰੀਆਂ) ਜਾਂ ਉਪਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਕਲੀਵਨਕਾਂ ਵਿਚ ਕੂੰਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਵਜਿੱਿੇ ਉਹ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਕਸ ੇ

ਡਾਕਟ੍ਰਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਰਾਿਦਾਇਕ ਜਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਿਾ ਨਾਲ ਸੂੰਤ਼ੁਸਟ੍ੀ ਨਹੀ ਹੈ ਤਾ ਂਤ਼ੁਸੀਂ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨੂੂੰ ਬਦਲਣ 

ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। 

ਅਵਧਆਇ 9, ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤੂੰਦਰ਼ੁਸਤੀ ਦੇਖ ੋ

https://nt.gov.au/driving
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.transport.sa.gov.au/
http://www.transport.sa.gov.au/
http://www.transport.tas.gov.au/
http://www.vicroads.vic.gov.au/
http://www.transport.wa.gov.au/index.asp
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ਿ਼ੁਿੱਖ ਵਲੂੰਕ 
ਤਤਕਰਾ ਿੈਬਸਾਈਟ੍ 

TIS National ਿੈਬਸਾਈਟ੍  www.tisnational.gov.au  

ਸੂੰਕਟ੍ਕਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ www.triplezero.gov.au 

ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੇਾਿਾ ਂ www.australia.gov.au 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦਾ ਇਵਤਹਾਸ, ਸਵਭਆਚਾਰ, ਸਿਾਜ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਿਤਾ ਂ
www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-in-
Australia-book 

ਕਰਨ ਿਾਲੀਆ ਂਚੀਜਾ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਸਚੂੀ 
 ਿੈਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਜੀਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤਪੜਹੀ ਹ ੈ

 ਿੈ ਟ੍ੈਕਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰਬਰ (TFN) ਿਾਸਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇ ਵਦਤੀ ਹੈ / ਇਹ ਿੇਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੂੰਦਾ 

 ਿੈ Medicare ਨਾਲ ਨਾਿ ਦਰਜ ਕਰਿਾ ਵਲਆ ਹੈ / ਇਹ ਿੇਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੂੰਦਾ 

 ਿੈਂ Centrelink ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ / ਇਹ ਿੇਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੂੰਦਾ 

 ਿੈਂ Health Undertaking Service ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ / ਇਹ ਿੇਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੂੰਦਾ 

 ਿੈਂ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਵਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾ ਂਲਈ ਨਾਿ ਦਰਜ ਕਰਿਾ ਵਲਆ ਹੈ / ਇਹ ਿੇਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੂੰਦਾ 

 ਿੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਿਾ ਵਦਿੱਤਾ ਹੈ / ਇਹ ਿੇਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੂੰਦਾ 

 ਿੈਂ ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਿਾਸਤ ੇਅਪਲਾਈ ਕਰ ਵਦਤਾ ਹੈ / ਇਹ ਿੇਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੂੰਦਾ 

 ਿੈਂ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਖ਼ੁਲਿਾ ਵਲਆ ਹੈ 

 ਿੈਂ ਪਰਿਾਰਕ ਡਾਕਟ੍ਰ ਲਿੱਭ ਵਲਆ ਹੈ 

  

http://www.tisnational.gov.au/
http://www.tisnational.gov.au/
http://www.triplezero.gov.au/
http://www.australia.gov.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-in-Australia-book


 

 
ਕਾਲ 131 450 

23 

2 ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ੋ
ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ 

• ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਸੇਿਾਿਾ ਂ

• ਅਬਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 

• ਸੂੰਕਟ੍ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ  

ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਸਿੇਾਿਾਂ 
ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਿਾਸਤੇ 000 ਉਪਰ ਟੈ੍ਲੀਫੋਨ ਕਰੋ: 

• ਪ਼ੁਲੀਸ 

• ਐਂਬਲੂੈਂਸ 

• ਫਾਇਰ ਬਰਗਡੇ  

ਐਿਰਜੈਂਸੀ, ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਕ਼ੁਦਰਤੀ ਹੋਿੇ (ਵਜਿੇਂ ਜੂੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ, ਹੜਹ, ਹਨੇਰੀ-ਝਿੱਖੜ ਜਾਂ ਭ਼ੁਚਾਲ) ਜਾਂ ਗਰੈ-ਕ਼ੁਦਰਤੀ (ਵਜਿੇਂ ਰਸਾਇਣਕ 

ਘਟ੍ਨਾ, ਆਿਾਜਾਈ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਿ਼ੁਿੱਖ ਵਹੂੰਸਾਤਿਕ ਅਪਰਾਧ) ਵਬਨਾਂ ਚੇਤਾਿਨੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਕਸ ੇਨੂੂੰ 

ਤ਼ੁਰੂੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ 000 ਨੂੰਬਰ ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ।  

000 (ਵਤੂੰਨ ਜ਼ੀਰੋ) ਦੀ ਕਾਲ ਿ਼ੁਫਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਵਕਸ ੇਿੀ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਨਾਿ ਦਿੱਸਣ ਲਈ 

ਵਤਆਰ ਰਹ,ੋ ਦਿੱਸੋ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਕਿੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਵਕਹੜੀ ਸੇਿਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪਵਹਲਾਂ ਓਪਰੇਟ੍ਰ ਨੂੂੰ ਦਿੱਸੋ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਵਕਸ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ-- ਕਹੋ “Police”, 

“Ambulance” ਜਾਂ “Fire” ਅਤੇ ਵਫਰ ਆਪਣੀ ਬਲੋੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਸੋ। ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਦ਼ੁਭਾਸੀਏ ਨਾਲ ਜਵੋੜਆ ਜਾਿੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਫਨੋ ਬੂੰਦ 

ਨਾ ਕਰੋ। ਦ਼ੁਭਾਸੀਆ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਪ਼ੁਵਲਸ, ਐਿਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਅਿੱਗ ਸੇਿਾਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ।  

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਫੋਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਿਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿੱਭ ਲੈਂਦ ੇ

ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਫੋਨ ਬੂੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। 

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਿਾਰਟ੍ ਫੋਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Emergency+ਐਪਸ ਗੂਗਲ ਸਟ੍ੋਰ ਤੋਂ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesn ਅਤੇ Attorney 

General's Department http://www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspx ਤੇ 

ਿ਼ੁਫਤ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਿਾਸਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਿਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਿਾਸਤੇ ਸੂੰਕਟ੍ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਦੀਆ ਂ

ਹਨ। 

000 (ਟ੍ਵਰਪਲ ਜ਼ੀਰੋ) ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸਾ ਵਿਚ ਿੀ ਸਾਿਲ ਹੈ) ਦੇਖਣ ਲਈ 

www.triplezero.gov.au ਜਾੳ। 

ਪ਼ੁਲੀਸ 
ਸੂੰਕਟ੍ ਕਾਲ ਵਜਸ ਵਿਚ ਪ਼ੁਲੀਸ ਦੀ ਿਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਿ,ੇ 000 ਉਪਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ Police ਲਈ ਕਹੋ। ਯਾਦ ਰਿੱਖੋ ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਅੂੰਗਰੇਜੀ 

ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫੋਨ ਬੂੰਦ ਨਾ ਕਰੋ --ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਦਿੱਸੋ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਦ਼ੁਭਾਸੀਏ ਨਾਲ ਜੋਵੜਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesn
http://www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspx
http://www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspx
http://www.triplezero.gov.au/
http://www.triplezero.gov.au/
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ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਾਿਵਲਆਂ ਲਈ 13 1444 ਜਾਂ White Pages ਤੋਂ ਪ਼ੁਲੀਸ ਸਟ੍ੇਸਨ ਦੇ ਨਾ ਂਹੇਠ ਨੂੰਬਰ ਲਿੱਭ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਾਨਕ ਪ਼ੁਲੀਸ 

ਸਟ੍ੇਸਨ ਨੂੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਪ਼ੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾ ਂਿ਼ੁਫਤ ਹਨ। 

ਪ਼ੁਵਲਸ ਦਾ ਵਨਸਾਨਾ ਂਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਜੀਿਨ ਅਤੇ ਸੂੰਪਤੀ ਦੀ ਰਿੱਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਪਰਾਧ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਿਨ ਕਾਇਿ ਰਿੱਖਣ ਦਾ 

ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਪ਼ੁਵਲਸ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਿ਼ੁਿੱਵਦਆਂ ਵਿਚ, ਵਜਿੱਿੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ, ਵਜਨਸੀ ਜਾਂ ਿਨੋਵਿਵਗਆਨਕ ਦ਼ੁਰਵਿਿਹਾਰ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਣ 

ਬਾਰੇ ਵਚੂੰਤਾ ਹੋਿ ੇਿੀ ਦਖਲ-ਅੂੰਦਾਜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ਼ੁਵਲਸ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜ਼ੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੂੰਦੀ। ਪ਼ੁਵਲਸ ਵਸਆਸਤ ਵਿਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ: 

ਖਤੇਰ ਪ਼ੁਵਲਸ ਸਿੇਾਿਾ ਂ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

ACT ACT Policing www.police.act.gov.au 

NSW New South Wales Police Force www.police.nsw.gov.au 

NT Northern Territory Police  www.pfes.nt.gov.au/police.aspx 

Qld Queensland Police www.police.qld.gov.au 

SA South Australia Police www.sapolice.sa.gov.au 

Tas. Tasmania Police  www.police.tas.gov.au 

Vic. Victoria Police  www.police.vic.gov.au 

WA Western Australia Police www.police.wa.gov.au 

ਰਾਸਟ੍ਰੀ  Australian Federal Police   www.afp.gov.au 

ਐਂਬਲੂੈਂਸ 

ਅਵਜਹੀ ਵਕਸੇ ਗੂੰਭੀਰ ਬੀਿਾਰੀ ਜਾ ਂਸਿੱਟ੍ ਲਿੱਗਣ ਜਾਂ ਸੂੰਕਟ੍ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵਜਿੇ ਤ਼ੁਰੂੰਤ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇ, ਫੌਰਨ 000 ਨੂੰਬਰ 

ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ Ambulance ਦੀ ਿੂੰਗ ਕਰੋ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਤ਼ੁਰੂੰਤ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਵਧਆਨ ਿਾਲੇ ਿਰੀਜਾਂ ਨੂੂੰ ਸੂੰਕਟ੍ ਆਿਾਜਾਈ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਿੱਖ ੋਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਫਨੋ ਬੂੰਦ ਨਾ ਕਰੋ -- ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਦਿੱਸੋ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਦ਼ੁਭਾਸੀਏ ਨਾਲ 

ਜੋਵੜਆ ਜਾਿੇਗਾ।  

ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਿਰਤਣ ਲਈ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਕਿੇ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹੋ, ਤ਼ੁਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਵਕੂੰਨਾ 

ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਵਬਿਾਰੀ ਦੇ ਕੀ ਲਿੱਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਛੋਟ੍ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ। Medicare ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਅਦਾ 

ਕਰਦੀ, ਪਰੂੰਤੂ ਕ਼ੁਝ ਇਕ ਪਰਾਈਿੇਟ੍ ਵਸਹਤ ਬੀਿਾ ਕੂੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਐਿਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਿੈਂਬਰਵਸਪ ਅਵਜਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਦੇਖੋ ਅਵਧਆਇ 9, 

ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤੂੰਦਰ਼ੁਸਤੀ) 

ਿੈਡੀਕਲ ਿਾਿਲੇ, ਜੋ ਸੂੰਕਟ੍ਕਾਲ ਿਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਿਾਸਤੇ ਦੇਖ ੋਅਵਧਆਇ 9, ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤੂੰਦਰ਼ੁਸਤੀ) 

  

http://www.police.act.gov.au/
http://www.police.nsw.gov.au/
http://www.pfes.nt.gov.au/police.aspx
http://www.police.qld.gov.au/
http://www.sapolice.sa.gov.au/
http://www.police.tas.gov.au/
http://www.police.vic.gov.au/
http://www.police.wa.gov.au/
http://www.afp.gov.au/
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ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ: 

ਰਾਜ ਜਾ ਂਰਾਜਖਤੇਰ ਐਂਬਲੂੈਂਸ ਸਿੇਾ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

ACT ACT Ambulance Service www.ambulance.act.gov.au 

NSW Ambulance Service of NSW www.ambulance.nsw.gov.au 

NT St John Ambulance Australia www.stjohn.org.au 

Qld Queensland Ambulance Service www.ambulance.qld.gov.au 

SA SA Ambulance Services www.saambulance.com.au 

Tas. Tasmanian Ambulance Service www.dhhs.tas.gov.au 

Vic. Ambulance Victoria www.ambulance.vic.gov.au 

WA St John Ambulance Australia www.stjohn.org.au 

ਫਾਇਰ ਬਰਗਡੇ 

ਸੂੰਕਟ੍ ਕਾਲ ਵਿਚ, ਵਜਿੱਿੇ ਅਿੱਗ ਇਕ ਖਤਰਾ ਹ,ੈ ਵਜਿੇਂ ਘਰ ਨੂੂੰ ਅਿੱਗ ਜਾਂ ਗੈਸ ਲੀਕ, ਤ਼ੁਰੂੰਤ 000 ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ Fire brigade 

ਿਾਸਤੇ ਕਹੋ। ਯਾਦ ਰਿੱਖ ੋਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾ ਂਫਨੋ ਬੂੰਦ ਨਾ ਕਰੋ -- ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਦਿੱਸੋ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਦ਼ੁਭਾਸੀਏ ਨਾਲ ਜੋਵੜਆ 

ਜਾਿੇਗਾ। 

ਫਾਇਰ ਬਰਗੇਡ ਅਿੱਗ ਬ਼ੁਝਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਇਿਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਚ ਗੈਸ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਿ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਅਿੱਗ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿ਼ੁਫਤ ਹਨ। 

ਤ਼ੁਸੀਂ ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਿੱਗ ਲਿੱਗ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ, ਦੇਖੋ ਅਵਧਆਇ 12, ਸਿਾਜ ਵਿਿੱਚ 

ਸਿੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅਿੱਗ ਸੇਿਾ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍: 

ਰਾਜ ਜਾ ਂਰਾਜ 

ਖਤੇਰ 
ਅਿੱਗ ਸਿੇਾ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

ACT ACT Fire & Rescue www.esa.act.gov.au/actfr 

NSW Fire and Rescue NSW  www.fire.nsw.gov.au 

 NSW Rural Fire Service www.rfs.nsw.gov.au 

NT 
NT Police, Fire and Emergency 
Service 

http://www.pfes.nt.gov.au/Fire-and-
Rescue.aspx 

http://www.ambulance.act.gov.au/
http://www.ambulance.nsw.gov.au/
http://www.stjohn.org.au/
http://www.ambulance.qld.gov.au/
http://www.saambulance.com.au/
http://www.dhhs.tas.gov.au/
http://www.ambulance.vic.gov.au/
http://www.stjohn.org.au/
http://www.esa.act.gov.au/actfr/
http://www.fire.nsw.gov.au/
http://www.rfs.nsw.gov.au/
http://www.pfes.nt.gov.au/Fire-and-Rescue.aspx
http://www.pfes.nt.gov.au/Fire-and-Rescue.aspx
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ਰਾਜ ਜਾ ਂਰਾਜ 

ਖਤੇਰ 
ਅਿੱਗ ਸਿੇਾ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

Qld 
Queensland Fire and Emergency 
Services 

www.fire.qld.gov.au 

SA SA Metropolitan Fire Service  http://www.mfs.sa.gov.au/site/home.jsp 

 SA Country Fire Service www.cfs.sa.gov.au 

Tas. Tasmania Fire Service www.fire.tas.gov.au 

Vic. Metropolitan Fire Board  www.mfb.vic.gov.au 

 Country Fire Authority www.cfa.vic.gov.au 

WA 
Department of Fire and Emergency 
Services  

www.fesa.wa.gov.au 

ਕ਼ੁਦਰਤੀ ਤਬਾਹੀਆ ਂ
ਜੇ ਕੋਈ ਕ਼ੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਜਹਾ ਵਕ ਅਿੱਗ ਲਿੱਗਣੀ, ਹੜਹ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਝਿੱਖੜ ਚਿੱਲਣਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀ ਸੂੰਕਟ੍ ਕਾਲ 

ਦੀ ਘੋਸਣਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਿਾ ਦਾ ਤਾਲਿੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਵਜਹੇ ਸਿੇਂ ਿਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰ ਸੇਿਾ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੂੰਕਟ੍ 

ਕਾਲ ਸੇਿਾਿਾ ਂ(SES) ਅਤੇ ਵਦਹਾਤੀ ਅਿੱਗ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੀ ਪੇਸਾਿਰ ਅਿੱਗ, ਪ਼ੁਵਲਸ ਅਤੇ ਸੂੰਕਟ੍ਕਾਲ ਸਿੇਾਿਾਂ ਿੀ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।  

ਕ਼ੁਦਰਤੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂੰਕਟ੍ ਕਾਲ ਸਿੇਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੂੰਸੀਆ,ਂ ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਦੀ ਰਿੱਵਖਆ ਫੋਰਸ ਿੀ ਸਾਿਲ 

ਹੈ, ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਵਿਲਟ੍ਰੀ ਫੋਰਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਵਦੂੰਦੀ।  

ਤ਼ੁਸੀਂ ਕ਼ੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕਾਰਨ ਹਏੋ ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਦੀ ਿਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

www.disasterassist.gov.au ਦੇਖੋ। 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਪਿੱਧਰ ਕ਼ੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਜਾਂ ਸੂੰਕਟ੍ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਵਤਆਰ ਰਵਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਆਪਣੇ 

ਰਾਜ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਿੈੈੱਸਾਈਟ੍ ਦੇਖੋ। 

ਸੂੰਕਟ੍ ਕਾਲ ਕੇਂਦਰ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

ACT http://esa.act.gov.au/emergency-management/emergency-arrangements 

NSW www.emergency.nsw.gov.au 

NT www.pfes.nt.gov.au/Emergency-Service/Publications-and-forms.aspx 

Qld www.disaster.qld.gov.au 

SA www.safecom.sa.gov.au/site/home.jsp 

Tas. www.ses.tas.gov.au 

http://www.fire.qld.gov.au/
http://www.fire.qld.gov.au/
http://www.mfs.sa.gov.au/site/home.jsp
http://www.cfs.sa.gov.au/
http://www.fire.tas.gov.au/
http://www.mfb.vic.gov.au/
http://www.cfa.vic.gov.au/
http://www.fesa.wa.gov.au/
http://www.fesa.wa.gov.au/
http://www.disasterassist.gov.au/
http://esa.act.gov.au/emergency-management/emergency-arrangements/
http://www.emergency.nsw.gov.au/
http://www.pfes.nt.gov.au/Emergency-Service/Publications-and-forms.aspx
http://www.disaster.qld.gov.au/
http://www.safecom.sa.gov.au/site/home.jsp
http://www.ses.tas.gov.au/
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ਸੂੰਕਟ੍ ਕਾਲ ਕੇਂਦਰ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

Vic. www.igem.vic.gov.au 

WA www.fesa.wa.gov.au 

National Crisis  

Co-ordination 

www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergency-
management/Australian-Government-Crisis-Coordination-
Centre/Pages/default.aspx 

ਕ਼ੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ 

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-disasters 

ਜੂੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ 

ਜੂੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਅਵਜਹੀ ਅਿੱਗ ਹੈ ਜੋ ਘਾਹ, ਝਾੜੀਆ ਂਜਾਂ ਜੂੰਗਲ ਨੂੂੰ ਸਾੜ ਵਦੂੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਿਨ, ਸੂੰਪਤੀ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਿੱਗ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿਲੇੇ ਿੀ ਲਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੂੰਤੂ ਿਿੱਧ ਖਤਰਾ ਗਰਿ ਿਹੀਵਨਆ ਂ(ਗਰਿ ਰ਼ੁਿੱਤੇ) ਵਿਿੱਚ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਝਾੜੀਆ ਂਜਾਂ 

ਘਾਹ-ਫੂਸ ਆਵਦ ਸ਼ੁਿੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਿੱਗ ਬਹ਼ੁਤ ਹੀ ਗਰਿ, ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹ਼ੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਅਿੱਗ ਦਾ ਗਾੜਹ ਾ ਧੂੂੰਆਂ ਵਜਸ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੈ 

ਇਸ ਨੂੂੰ ਹੋਰ ਿ਼ੁਸਕਲ ਬਣਾ ਵਦੂੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੂੰਗਲ ਦੀਆਂ ਅਿੱਗਾਂ ਦੀ ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਲਈ ਜਾਵਣਆ ਵਗਆ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਕ ਅਿੱਗ-ਲਿੱਗਣ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂਅਿੱਗ ਤੋ ਬਚਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਅਿੱਗ ਲਿੱਗਣ 

ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਿਹਿੱਤਿਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਿਦਦ ਕਰੇਗੀ -- ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸਿਾਨ ਕਦੋਂ ਛਿੱਡਣਾ ਹ,ੈ ਨਾਲ ਕੀ ਕ਼ੁਝ ਲੈ ਕੇ 

ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਜੂੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੇਤ ਇਸਦ ੇਵਕ ਵਤਆਰੀ ਵਕਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅਿੱਗ ਸੇਿਾ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ 

ਵਕਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨਾ ਹ ੈਆਵਦ ਸਾਿਲ ਹੈ। 

ਸੂੰਕਟ੍ ਕਾਲ ਦ ੇਹਰੋ ਨੂੰਬਰ 
ਿਾਈਟ੍ ਪੇਜਜ਼ ਵਿਚ ਸੂੰਕਟ੍ਕਾਲ ਨੂੰਬਰ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਿੇਤ: 

ਸੂੰਕਟ੍ ਕਾਲ ਸਿੇਾ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ 24 ਘੂੰਟ੍ ੇ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

Poisons Information 
Centre  

13 1126 http://www.poisonsinfo.nsw.gov.au  

Child Abuse 
Prevention Service  

1800 688 009 
www.childabuseprevention.com.au/reporting-
abuse.html 

 

ਅਿੱਤਿਾਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਹੂੰਸਕ ਅਿੱਤਿਾਦ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਚਨਬਿੱਧ ਹੈ। ਵਹੂੰਸਕ ਅਿੱਤਿਾਦ ਿਰਤਣ ਜਾਂ ਵਹੂੰਸਾ ਦਾ ਸਿਰਿਨ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ 

ਧਾਰਵਿਕ ਜਾਂ ਵਸਆਸੀ ਟ੍ੀਚੇ ਨੂੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਵਹੂੰਸਕ ਅਿੱਤਿਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੂੰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿਝ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ 

ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

http://www.igem.vic.gov.au/
http://www.fesa.wa.gov.au/
http://www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergency-management/Australian-Government-Crisis-Coordination-Centre/Pages/default.aspx
http://www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergency-management/Australian-Government-Crisis-Coordination-Centre/Pages/default.aspx
http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-disasters
http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-disasters
http://www.poisonsinfo.nsw.gov.au/
http://www.poisonsinfo.nsw.gov.au/
http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
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ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਚੂੰਤਾ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ੍ ਕਰਨ ਲਈ: 

ਰਾਸਟ੍ਰੀ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

National Security Hotline 1800 1234 00 
www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoin
g/Pages/TheNationalSecurityHotline.aspx  

Living Safe Together  www.livingsafetogether.gov.au/pages/home.aspx 

Report Online Extremism  www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au 

ਿਸਬੇੇ ਬਾਰ ੇਸਹਾਇਤਾ 
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨੂੂੰ ਸਵਹਯੋਗ ਵਦੂੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਿੱਿੇ ਜਾਓ: 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/a-

multicultural-australia 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂੰਡ ਿਾਨਿ ਵਹਤਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿੇਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਰਿਾਸੀ ਵਜਹੜੇ ਹ਼ੁਣੇ ਹ਼ੁਣੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ 

ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ, ਦੇ ਿਿੱਸਣ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਾਜ ਵਿਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਨ। ਫੋਕਸ, ਿਿੱਸਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਪੂੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੇ 

ਹੈ। ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿਚ ਸਾਿਲ ਹਨ: 

• Settlement Service Grants 

• Adult Migrant English Program (AMEP) 

• ਅਨ਼ੁਿਾਦ ਅਤੇ ਦ਼ੁਭਾਸੀਆ ਸੇਿਾ (TIS National)। 

ਿਾਨਿੀ ਪਰਿੇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਿਸੇਬੇ ਦੀ ਸੇਿਾ ਵਿਚ ਸਾਿਲ ਹਨ: 

• Humanitarian Settlement Services 

• Complex Case Support Program 

• ਿਾਨਿਤਾਿਾਦੀ ਇਕਿੱਲੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵਹਯੋਗ। 

Humanitarian Settlement Services ਲਿੱਭਣ ਅਤੇ Complex Case Support ਪਰਦਾਤਾਿਾਂ ਲਈ 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-

policy/settlement-services/settlement-services-locator ਤੇ ਜਾਓ। 

ਿਸੇਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-

affairs/programs-policy/taking-the-initiative/resources ਤੋਂ ਲਿੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਅਵਧਆਇ 3, ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸਾ ਦੇਖ।ੋ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ TIS National ਅਤੇ AMEP ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

Humanitarian Settlement Services 

Humanitarian Settlement Services (HSS) ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿੇਂ-ਪਹ਼ੁੂੰਚੇ ਸਰਨਾਰਿੀਆਂ ਅਤੇ ਿਾਨਿਤਾਿਾਦੀਪਰਿੇਸ ਕਰਤਾ 

ਨੂੂੰ ਜਲਦੀ ਿਸੇਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਿਸੇਬੇ ਲਈ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇਣਾ। 

http://www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoing/Pages/TheNationalSecurityHotline.aspx
http://www.livingsafetogether.gov.au/pages/home.aspx
http://www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au/
https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/a-multicultural-australia
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/taking-the-initiative/resources
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HSS ਪਰੋਗਰਾਿ ਨੂੂੰ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾ ਂਅਨ਼ੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਿੀ ਸਾਿਲ ਹਨ। HSS 

ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਆਰਵਿਕ ਅਤੇ ਸਿਾਵਜਕ ਜੀਿਨ ਵਿਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਿਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਹ਼ੁਨਰ ਅਤੇ 

ਵਗਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਤੂੰਤਰ ਭਵਿਿੱਖ ਵਿਚ ਸੇਿਾ ਤਿੱਕ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

HSS ਪਰੋਗਰਾਿ ਅਧੀਨ ਵਦਿੱਤੀਆ ਂਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿਚ ਹਠੇ ਵਲਖੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸਾਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 

• ਪਹ਼ੁੂੰਚਣ ਸਿੇਂ ਹਿਾਈਅਿੱਡੇ ਤੇ ਰਸਿੀ ਸਿਾਗਤ ਅਤੇ ਿੋੜੇ ਸਿੇਂ ਲਈ ਸੂੰਪਤੀ ਪਰਿੇਸ ਸਾਿਲ ਹੈ 

• ਲੂੰਬੇ ਸਿੇਂ ਿਾਸਤੇ ਵਰਹਾਇਸ ਲਿੱਭਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ 

• ਿ਼ੁਿੱਖ ਧਾਰਾ ਅਦਾਰ ੇਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਰਗੋਰਾਿ, ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੂੰਦੋਬਸਤ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ। 

• ਸਿਾਨਕ ਵਦਸਾਿਾਨ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਪਰੋਗਰਾਿ 

ਗਰਾਹਕ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਛੇ ਿਹੀਨੇ ਤੋਂ 12 ਿਹੀਨੇ ਲਈ HSS ਪਰੋਗਰਾਿ ਵਿਚ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹਨ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਦੇਖੋ: 

Humanitarian Settlement Services 

ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

Humanitarian Settlement Services 
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-
multicultural-affairs/programs-policy/settlement-
services/humanitarian-settlement-services-hss  

ਇਸ ਸਿੇਂ ਦੇ HSS ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ ਸੂਚੀ 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-
multicultural-affairs/programs-policy/settlement-
services/settlement-services-locator  

Complex Case Support Program 

Complex Case Support (CCS) ਪਰੋਗਰਾਿ ਯੋਗ ਿਾਨਿ ਵਹਤਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੂੰ ਪਰਿੇਸ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸੇਸ ਅਤੇ ਤੀਬਰ 

ਿਾਿਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੂੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਸਿੇਾ ਦੀ ਗ਼ੁੂੰਜਾਇਸ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰ ੇਪਰਬੂੰਧਨ ਸੇਿਾ ਵਦੂੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਾਹਕ ਪਹ਼ੁੂੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੂੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 

CCS ਪਰੋਗਰਾਿ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਸੀ ਸੀ ਐਸ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.dss.gov.au/our-

responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-

services/complex-case-support-programme ਤੇ ਜਾਓ 

ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਜਸਨੂੂੰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰComplex 

Case Support ਟ੍ੀਿ ਨੂੂੰ, 1300 855 669 ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

Settlement Service Grants  

ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਿ ਅਦਾਵਰਆ ਂਨੂੂੰ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਿਿੱਸਣ ਲਈ ਨਿੇਂ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆ ਂਦੀ ਿਾਲੀ ਿਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਿਾਈ ਵਨਿਾਸੀ ਹੋ ਅਤੇਵਪਛਲੇ ਪੂੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਤੌਰ ਤ ੇਪਹ਼ੁੂੰਚੇ ਹੋ, ਤ਼ੁਸੀਂ Settlement 

Grants ਿਾਸਤੇ ਸੇਿਾਿਾ ਂਤਿੱਕ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

• ਿਨ਼ੁ ਿੱਖਤਾਿਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ: 

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/humanitarian-settlement-services-hss
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/complex-case-support-programme
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• ਪਵਰਿਾਰਧਾਰਕ ਪਰਿਾਸੀ,ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਘਿੱਟ੍ ਿ਼ੁਹਾਰਤ ਦ ੇਪਿੱਧਰ ਨਾਲ  

• ਘਿੱਟ੍ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪਰਿੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹ਼ੁਨਰਿੂੰਦ ਪਰਿਾਸੀ ਉਤੇ ਵਨਰਭਰ, ਜੋ ਇਕ ਵਦਹਾਤੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਿਿੱਸ 

ਵਗਆ ਹੈ। 

ਕ਼ੁਝ ਅਸਿਾਈ ਿਸਨੀਕ (ਸੂੰਭਾਿੀ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਅੂੰਤਵਰਿ ਸਾਿੀ ਿੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਤੇ ਵਨਰਭਰ) ਜੋ ਵਦਹਾਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ 

ਵਿਚਵਪਛਲੇ ਪੂੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹ਼ੁੂੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨੀਿਾ ਂਪਿੱਧਰ ਰਿੱਖਣ ਿਾਲੇ ਿੀ ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਅੂੰਤਵਰਿ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ 

ਿੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਇਸ ਸੇਿਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

Settlement Grants ਨਿੇਂ ਆਏ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨੂੂੰ ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹ਼ੁਤ ਲੋਕ ਆ ਰਹ ੇਹਨ ਅਤੇ ਵਜਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਬੂੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਨੂੂੰ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨ, ਸੇਿਾ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਿਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸਵਹਯੋਗ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇਿਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਘਰ ਿਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਿ਼ੁਿੱਖ ਧਾਰਕ ਸੇਿਾ ਤਿੱਕ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਕਰਨ 

ਵਿਚ ਿਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨੈੈੱਟ੍ਿਰਕ ਨੂੂੰ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਿਿੱਸਣ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸਾ ਦੀ 

ਵਸਖਲਾਈ, ਵਸਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਤਿੱਕ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਦੇਖੋ: 

ਿਸਬੇਾ ਸਿੇਾਿਾ ਂਅਨ਼ੁਦਾਨ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

Settlement Services grants program ਦੇ ਬਾਰ ੇ

www.dss.gov.au/grants-funding/grant-
programmes/settlement-services-fact-
sheet  

DSS Grants Service Directory  http://serviceproviders.dss.gov.au 

ਇਿੱਕਲੇ ਿਾਨਿਤਾਿਾਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲਈ ਸਵਹਯਗੋ 

ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਿ ਯੋਗ ਨਾਬਾਲਗਾ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਵਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ (ਜੋ ਸਿਾਈ ਵਨਿਾਸੀ, ਆਰਜ਼ੀ ਿਨ਼ੁ ਿੱਖਤਾਿਾਦੀ, ਆਰਜ਼ੀ 

ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਠੋਸ ਆਰਜ਼ੀ ਿੀਜ਼ਾ ਹੈ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਿੱਕਲੇ ਿਾਨਿਤਾਿਾਦੀ ਨਬਾਲਗਾ,ਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ 

www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/uhm-programme ਤੇ ਜਾਓ 

ਿਸੇਬ ੇਿਾਸਤ ੇਡੀ ਿੀ ਡੀ 
Department of Immigration and Border Protection ਨੇ ਇਕ ਡੀ ਿੀ ਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵਜਸਦਾ ਨਾਿ ਹ ੈਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ -- 

ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸੀਆ ਤੋਂ ਨਿੇ ਪਹ਼ੁੂੰਚੇ ਸਰਨਾਰਿੀਆਂ ਲਈ ਨਿਾਂ ਘਰ। ਡੀ ਿੀ ਡੀ ਵਿਚ ਘਰ, ਵਸਹਤ, ਵਸਿੱਵਖਆ, ਿ਼ੁਦਰਾ, ਕੂੰਿ, ਪਵਰਿਾਰ, 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਅਨ ਕਾਨੂੂੰਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਰਵਹਣ ਸਵਹਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। 

ਅਫਰੀਕੀ ਸਰਨਾਰਿੀਆ ਂਲਈ ਡੀ ਿੀ ਡੀ ਅਿਹਾਰੀ, ਵਦਨਕਾ, ਵਕਰ਼ੁੂੰਡੀ, ਸੂਡਾਨੀ ਅਰਬੀ, ਸਿਾਵਹਲੀ ਅਤੇ ਵਤਗਵਰਨੀਆ ਭਾਸਾ ਵਿਚ 

ਉਪਲਿੱਬਧ ਹੈ। 

ਏਸੀਅਨ ਸਰਨਾਰਿੀਆਂ ਲਈ ਡੀ ਿੀ ਡੀ ਬਰਿੀ, ਵਚਨ (ਹਾਕਾ), ਕੈਰਨ, ਨੇਪਾਲੀ ਅਤੇ ਰੌਵਹੂੰਗਆ ਭਾਸਾ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਦੋਨੋਂ  ਡੀ ਿੀ ਡੀ ਵਿਚ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਅਤੇ ਅੂੰਗਰਜ਼ੇੀ-ਟ੍ਾਈਟ੍ਲ ਹਨ। ਪਰਸੂੰਗ ਬੌਰਡਰ ਟ੍ੀਿੀ ਤੇ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਪਲਿੱਬਧ 

ਹਨ। www.youtube.com/user/ImmiTV ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵਦਸਾਿਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। 

http://www.dss.gov.au/grants-funding/grant-programmes/settlement-services-fact-sheet
http://serviceproviders.dss.gov.au/
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/uhm-programme
http://www.youtube.com/user/ImmiTV
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ਡੀ ਿੀ ਡੀਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਿਸੇਬੇ ਦੇ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੂੂੰ ਪ਼ੁਿੱਛੋ। ਈਿੇਲ ਕਰੋ: DVD.Requests@border.gov.au ਜਾਂ 

Department of Immigration and Border Protection ਨਾਲ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਤੇ 

www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਰਾਜ ਅਤ ੇਇਲਾਕ ੇਿਿੱਲੋਂ  ਿਸਬੇੇ ਿਾਸਤ ੇਿਦਦ 
ਸਾਵਰਆ ਂਰਾਜਾ ਂਅਤੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹ਼ੁਸਵਭਅਕ ਅਤੇ ਇਿੀਗਰੇਸਨ ਿਾਿਵਲਆ ਂਦੇ ਦਫਤਰ ਹਨ। ਸਿਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਿੀ 

ਨਿੇਂ ਿਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਵਧਆਇ 12, ਸਿਾਜ ਵਿਿੱਚ ਸਿੂਲੀਅਤ  

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਦੇਖੋ: 

ਖਤੇਰ ਏਜੂੰਸੀ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

ACT  Office of Multicultural Affairs 
http://www.communityservices.act.gov.au/multi
cultural 

 Multicultural Services 
www.communityservices.act.gov.au/multicultur
al/services  

NSW Multicultural NSW language 
services 

www.crc.nsw.gov.au/services 

 Multicultural NSW Settlement 
Portal  

http://multicultural.nsw.gov.au/communities/ne
w_arrivals_to_nsw/ 

 NSW Community Organisations http://multicultural.nsw.gov.au/communities/co
mmunities/ 

NT Office of Multicultural Affairs http://dcm.nt.gov.au/strong_community/multicul
tural_affairs 

 NT Multicultural Information 
Directory 

https://nt.gov.au/community/multicultural-
communities/Contact-a-multicultural-service-or-
community-group 

Qld Multicultural Affairs Queensland www.multicultural.qld.gov.au 

 Queensland Multicultural  

Resource Directory 

www.communities.qld.gov.au/multicultural/multi
cultural-communities/multicultural-resource-
directory  

SA Multicultural SA www.multicultural.sa.gov.au/new-migrants  

 Multicultural Communities Council  

of SA Directory 

www.mccsa.org.au 

 

Tas. Multicultural Tasmania www.multicultural.tas.gov.au 

Vic. Victorian Multicultural Commission www.multicultural.vic.gov.au  

mailto:DVD.Requests@border.gov.au
http://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia
http://www.communityservices.act.gov.au/multicultural
http://www.communityservices.act.gov.au/multicultural/services
http://www.crc.nsw.gov.au/services
http://www.crc.nsw.gov.au/services
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/new_arrivals_to_nsw/
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/new_arrivals_to_nsw/
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/communities/
http://www.dcm.nt.gov.au/strong_community/multicultural_affairs
https://nt.gov.au/community/multicultural-communities/Contact-a-multicultural-service-or-community-group
https://nt.gov.au/community/multicultural-communities/Contact-a-multicultural-service-or-community-group
http://www.multicultural.qld.gov.au/
https://www.communities.qld.gov.au/multicultural/multicultural-communities/multicultural-resource-directory
https://www.communities.qld.gov.au/multicultural/multicultural-communities/multicultural-resource-directory
http://www.multicultural.sa.gov.au/new-migrants
http://www.mccsa.org.au/
http://www.mccsa.org.au/
http://www.multicultural.tas.gov.au/
http://www.multicultural.vic.gov.au/
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ਖਤੇਰ ਏਜੂੰਸੀ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

 Community Directory www.multicultural.vic.gov.au/resources/commu
nity-directory 

WA Office of Multicultural Interests www.omi.wa.gov.au 

 WA Culturally and Linguistically 
Diverse (CaLD) community 
services directory 

www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm  

ਸਿਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਸਿੇਾਿਾਂ 

ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸਿਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਹਿੱਤਿਪੂਰਨ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸਿਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਆਿਦਨ ਸਿਾਨਕ ਸੂੰਪਤੀ ਦੇ ਿਾਲਕਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਵਦਤ ੇਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸੂੰਪਤੀ ਕਰ ਤੋਂ ਹ਼ੁੂੰਦੀ ਹੈ। 

ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਸਿਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਤਿੱਕ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਿਾਲਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਬਹ਼ੁਤੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਤਾਬਚੇ ਜਾਂ ਸਿਾਨਕ ਸੇਿਾਿਾ ਂਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਕੂੜਾ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਿਨੋਰੂੰਜਨ 

ਦੀਆਂ ਸਹਲੂਤਾਂ ਿੀ ਸਾਿਲ ਹਨ) ਬਾਰੇ ਨਿੇਂ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਿੱਟ੍ਾਂ ਹ਼ੁੂੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ 

ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਿੂੰਗਿਾ ਲਿੋ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਜਾਓ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੋਨ ਨੂੰਬਰ ਅਤੇ ਵਸਰਨਾਿੇਂ ਿਾਈਟ੍ ਪੇਜਜ਼ ਵਿਚ ਵਜਲਹੇ  

ਦੇ ਨਾਿ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਹ਼ੁੂੰਦ ੇਹਨ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ: 

ਖਤੇਰ ਸਿਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

ACT 
ACT Government – Canberra 
Connect 

www.act.gov.au 

NSW Office of Local Government www.olg.nsw.gov.au  

NT 
Department of Local Government 
and Community Services  

www.localgovernment.nt.gov.au/council_
information 

Qld 
Department of Infrastructure, Local 
Government and Planning 

http://dilgp.qld.gov.au  

SA 
Department of Planning and Local 
Government 

www.dpti.sa.gov.au/local_govt  

Tas. Local Government Division 
www.dpac.tas.gov.au/divisions/local_gov
ernment  

http://www.multicultural.vic.gov.au/resources/community-directory
http://www.omi.wa.gov.au/
http://www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm
http://www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm
http://www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm
http://www.act.gov.au/
http://www.act.gov.au/
http://www.olg.nsw.gov.au/
http://www.localgovernment.nt.gov.au/council_information
http://www.localgovernment.nt.gov.au/council_information
http://dilgp.qld.gov.au/
http://dilgp.qld.gov.au/
http://www.dpti.sa.gov.au/local_govt
http://www.dpti.sa.gov.au/local_govt
http://www.dpac.tas.gov.au/divisions/local_government
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ਖਤੇਰ ਸਿਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

Vic Local Government Victoria 
www.delwp.vic.gov.au/local-
government/find-your-council  

WA 
Department of Local Government 
and Communities 

www.dlgc.wa.gov.au/Pages/default.aspx  

National 
Australian Local Government 

Association – ਵਲੂੰਕ  
http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,19
9,219  

ਨਸਲੀ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰਕ ਸੂੰਗਠਨ 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ, ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰ ੇਨਸਲੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੂੰਗਠਨ ਹਨ, ਜੋ ਵਕ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਸਿੱਵਭਆਚਾਰਕ, ਭਾਸਾਈ ਅਤੇ ਧਾਰਵਿਕ 

ਵਪਛੋਕੜ ਦੀ ਸੇਿਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਹਿੱਤ ਦੀ ਨ਼ੁਿਾਇੂੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂੰਗਠਨ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਦੇ ਯਗੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਵਕਸ ੇਹੋਰ 

ਪਾਸ ਭੇਜਣਗੇ ਜੋ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਲਿੱਬ, ਸੂੰਸਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਵਿਕ ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਿ Yellow 

Pages ਵਿਚ 'ਕਲਿੱਬਾਂ' ਅਤੇ 'ਸੂੰਗਠਨਾਂ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  

ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਿਸੇਬਾ ਸੇਿਾ ਦ ੇਪਰਦਾਤਾ ਹਨ, ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਾਸੀ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਿੀਸਾਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੂੰਗਠਨ ਸਰਕਾਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਨਹੀਂ 

ਚਲਾਏ ਜਾਂਦ,ੇ ਪਰੂੰਤੂ ਕ਼ੁਝ ਿਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਪਰਬੂੰਧਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਫੂੰਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੀ 

ਸੂੰਗਠਨ ਲਿੱਭਣ ਵਿਚ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਵਜਹੜੀਆਂ ਤ਼ੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਹਤਾਂ ਿ਼ੁਤਾਬਕ ਹੋਣ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ: 

ਖਤੇਰ ਏਜੂੰਸੀ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

National 
Federation of Ethnic Communities’ Councils of Australia 
(FECCA) 

www.fecca.org.au 

National Settlement Council of Australia www.scoa.org.au 

National Multicultural Youth Advocacy Network www.myan.org.au/ 

ਸੂੰਕਟ੍ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਤ਼ੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੂੰਸਿਾਿਾ ਂਪਾਸੋਂ ਿਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਭੋਜਨ, ਕਪੜਾ, ਸਰਨ ਜਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਤ਼ੁਰੂੰਤ ਲੋੜ ਹੋਿੇ। ਿਦਦ 

ਦੀ ਿੂੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰ ੋਨਾ। 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ਼ੁਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਿੋ ਜਾਂ ਕ਼ੁਝ ਖਾਸ ਲੋੜਾ ਂਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਿੋ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ: 

ਰਾਸਟ੍ਰੀ ਏਜੂੰਸੀਆ ਂ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

The Salvation Army www.salvos.org.au 

St Vincent de Paul Society www.vinnies.org.au 

http://www.delwp.vic.gov.au/local-government/find-your-council
http://dlg.wa.gov.au/Content/Directory/Default.aspx
http://dlg.wa.gov.au/Content/Directory/Default.aspx
http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,199,219
http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,199,219
http://www.fecca.org.au/
http://www.fecca.org.au/
http://www.scoa.org.au/
http://www.myan.org.au/
http://www.salvos.org.au/
http://www.vinnies.org.au/
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ਰਾਸਟ੍ਰੀ ਏਜੂੰਸੀਆ ਂ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

The Smith Family www.thesmithfamily.com.au 

Mission Australia www.missionaustralia.com.au 

Anglicare Australia  www.anglicare.asn.au 

Red Cross www.redcross.org.au/contact-us.aspx  

Department of Human Services www.humanservices.gov.au/crisis  

 

ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਉਪਰ ਸੂੰਕਟ੍ ਸਲਾਹ 
ਕ਼ੁਝ ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਸਲਾਹ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੀ ਹਨ ਵਜਹੜੀਆਂ ਿ਼ੁਫਤ ਸੂੰਕਟ੍ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਵਦਨ-ਰਾਤ 24 ਘੂੰਟ੍,ੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਿੱਤੇ ਵਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਅਵਤ ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਿਵਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਸਰਫ ਗਿੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਨਹਾ ਂਦੀ ਖਾਸ 

ਕੌਂਸਵਲਂਗ ਸੇਿਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹੋ। ਿਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਿੂੰਗਣੀ ਠੀਕ ਹੈ। 

ਰਾਸਟ੍ਰੀ ਏਜੂੰਸੀਆ ਂ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ 24 ਘੂੰਟ੍ ੇ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

Lifeline Helpline 13 1114 www.lifeline.org.au 

Kids Helpline  1800 551 800 www.kidshelp.com.au 

Child Abuse Prevention 
Service 

1800 688 009 www.childabuseprevention.com.au 

Relationships Australia Crisis 
Line 

1300 364 277 www.relationships.org.au 

1800 RESPECT 1800 737 732 www.1800respect.org.au  

 

  

http://www.thesmithfamily.com.au/
http://www.missionaustralia.com.au/
http://www.anglicare.asn.au/
http://www.redcross.org.au/contact-us.aspx
http://www.humanservices.gov.au/crisis
http://www.lifeline.org.au/
http://www.kidshelp.com.au/
http://www.childabuseprevention.com.au/
http://www.childabuseprevention.com.au/
http://www.relationships.org.au/
http://www.relationships.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
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3 ਅੂੰਗਰਜ਼ੇੀ ਭਾਸਾ 

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ 
• ਤਰਜਿਾਂ ਅਤੇ ਅਨ਼ੁਿਾਦ ਸੇਿਾ (TIS National) 

• ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਸਿੱਖਣੀ 

ਅਨ਼ੁਿਾਵਦਕ ਅਤ ੇਦੋਭਾਸੀਆ ਸੇਿਾ (TIS National) 

ਦਭੋਾਸੀਆ ਸਿੇਾ 

ਅਨ਼ੁਿਾਦ ਅਤੇ ਦ਼ੁਭਾਸੀਆ ਸੇਿਾ (TIS National) ਇਕ ਤ਼ੁਰੂੰਤ ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਦ਼ੁਭਾਸੀਆ ਸੇਿਾ ਵਦੂੰਦਾ ਹੈ। ਦ਼ੁਭਾਸੀਏ 160 ਭਾਸਾਿਾਂ ਅਤ ੇ

ਉਪ-ਭਾਸਾਿਾਂ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਭਾਸਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, 

TIS National ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਦ਼ੁਭਾਸੀਏ ਵਦਨ ਦ ੇ24 ਘੂੰਟ੍ੇ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਿੱਤ ਵਦਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤ਼ੁਸੀਂ 

TIS National ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰ,ੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗਰ਼ੁਿੱਪ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਆਿ ਤੌਰ ਤ,ੇ TIS National ਗੈਰ-ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈਿ਼ੁਫਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਹਕਿੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ 

ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂੰਗਠਨ ਦ਼ੁਭਾਸੀਏ ਦੀ ਕੀਿਤ ਦਾ ਵਜੂੰਿੇਿਾਰ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਕ਼ੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੀ ਿ਼ੁਫਤ ਦ਼ੁਭਾਸੀਆ ਸਿੇਾ 

ਿ਼ੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

TIS National ਦ਼ੁਭਾਸੀਏ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ 131 450 ਨੂੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਔਪਰੇਟ੍ਰ ਨੂੂੰ ਦਿੱਸੋ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਕਹੜੀ ਭਾਸਾ ਬਲੋਦੇ 

ਹੋ। ਔਪਰੇਟ੍ਰ ਦ਼ੁਭਾਸੀਏ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਦ਼ੁਭਾਸੀਏ ਨਾਲ ਜ਼ੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੂੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਿ ਅਤੇ ਟੈ੍ਲੀਫੋਨ ਨੂੰਬਰ ਵਜਸ 

ਨਾਲ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹੋ, ਵਦਓ। 

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸੂੰਗਠਨ ਨੂੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਘੂੰਵਟ੍ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਡਾਕਟ੍ਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਦ਼ੁਭਾਸੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨੂੂੰ ਕਹੋ TIS National ਨਾਲ ਡਾਕਟ੍ਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਲਾਈਨ 

(Doctor’s Priority Line) ਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਟੈ੍ਲੀਫੋਨ ਤੇ ਦ਼ੁਭਾਸੀਏ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰੇ। ਡਾਕਟ੍ਰ ਆਪਣੇ ਸਿਾਨ ਤੇ ਿੀ ਦ਼ੁਭਾਸੀਏ ਦਾ 

ਪਰਬੂੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਿੇਸੀਆਂ ਦਿਾਈ ਬਾਰੇ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈ੍ਲੀਫੋਨ ਉਪਰ ਦ਼ੁਭਾਸੀਏ ਨੂੂੰ ਿਰਤ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਿ਼ੁਫਤ ਸੇਿਾ ਹੈ। 

ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਇਹ ਿ਼ੁਫਤ ਸੇਿਾ ਹਠੇ ਵਦਤੇ ਗਰ਼ੁਿੱਪਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

• ਗੈਰ-ਿ਼ੁਨਾਫਾ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਪਰ ਅਧਾਵਰਤ ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਿਾਸਤ ੇ

• ਸੂੰਸਦ ਦੇ ਿੈਂਬਰਾ ਂਿਾਸਤ ੇ

• ਸਿਾਨਕ ਸਰਕਾਰ (ਸੂੰਪਤੀ ਕਰ, ਕੂੜਾ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਵਹਰੀ ਸੇਿਾ ਦੇ ਿ਼ੁਿੱਵਦਆਂ ਦੇ ਸਬੂੰਧ ਵਿਿੱਚ) ਅਵਧਕਾਰੀ 

• ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾ ਂ

• ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧ ਦੀਆਂ ਏਜੂੰਸੀਆ ਂ
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TIS National ਲਈ ਕੂੰਿ ਕਰਨਾ 

TIS National ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਾਈ ਿਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਆਗਤਕਰਦੀ ਹੈ ਵਜਹੜੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦ਼ੁਭਾਸੀਏਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੂੰਿ 

ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਦਲਚਸਪੀ ਰਿੱਖਦ ੇਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਵਕ੍ਰਪਾ ਕਰਕੇ TIS National ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍: 

www.tisnational.gov.au/en/Interpreters ਤੇ ਜਾਓ 

ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਿਹਿੱਤਿਪਰੂਨ ਦਸਤਾਿਜੇਾ ਂਦਾ ਅਨ਼ੁਿਾਦ 
ਯੋਗ ਪਰਿਾਸੀ ਆਪਣੇ ਿਸੇਬ-ੇਸਬੂੰਧੀ ਵਨਿੱਜੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਨ਼ੁਿਾਦ ਕਰਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਨਿ ਜਾਂ ਵਿਆਹ 

ਦੇ ਸਰਟ੍ੀਵਫਕੇਟ੍, ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਅਤੇ ਵਸਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼)। ਇਹ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪਹ਼ੁੂੰਚਣ ਜਾਂ ਸਿਾਈ 

ਵਨਿਾਸ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੂੰਦਰ-ਅੂੰਦਰ ਿ਼ੁਫਤ ਹਨ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ: 

'ਿਨੂੈੂੰ ਦ਼ੁਭਾਸੀਏ ਦ ੇਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹ'ੈ 

ਗੈਰ-ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ ਦ਼ੁਭਾਸੀਏ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਡ, ‘ਿੈਂਨੂੂੰ ਇਕ ਦ਼ੁਭਾਸੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ’ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

ਵਜਸ ਨੂੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰ,ੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗਰ਼ੁਿੱਪ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਸਿੇਂ ਿਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਕਾਰਡ ਤੇ 

TIS National ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਿੇਰਿੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੂੰਦ ਦੀ ਦੀ ਭਾਸਾ ਵਲਖਣ ਿਾਸਤੇ ਜਗਹਾ ਹ਼ੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਿੀ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਦ਼ੁਭਾਸੀਏ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੋਿੇ, ਕਾਰਡ ਵਿਖਾ ਵਦਓ। 

TIS National ਇਹ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਗਰਾਹਕਾ,ਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਵਰਆਂ, ਭਾਈਚਾਰੇਦੇ ਗਰ਼ੁਿੱਪਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਿ਼ੁਨਾਫਾ ਅਦਾਵਰਆਂ ਨੂੂੰ ਵਦੂੰਦੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹੋ ਵਕ ਕਾਰਡ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭਵੇਜਆ ਜਾਿੇ ਤਾਂ TIS National ਨੂੂੰ tispromo@border.gov.au ਤੇ 

ਈਿੇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 1300 655 820 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 

ਦ਼ੁਭਾਸੀਏ ਦਾ ਪਰਤੀਕ 

 

TIS National ਸਿੇਾ  ਸੂੰਪਰਕ ਿਰੇਿ ੇ

ਅਨ਼ੁਿਾਦ ਅਤੇ ਦੋਭਾਸੀਆ ਸੇਿਾ  

(TIS National) 24 ਘੂੰਵਟ੍ਆਂ ਦੀ ਸੇਿਾ 
131 450  

TIS National ਿੈਬਸਾਈਟ੍ www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers 

ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਦੇ ਅਨ਼ੁਿਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-
multicultural-affairs/programs-policy/settle-in-
australia/help-with-english/free-translating-service  

http://www.tisnational.gov.au/en/Interpreters
http://www.tisnational.gov.au/en/Interpreters
mailto:tispromo@border.gov.au
https://www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers
https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settle-in-australia/help-with-english/free-translating-service
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ਦ਼ੁਭਾਸੀਏ ਦੇ ਪਰਤੀਕ (ਉਪਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤਾਬਚੇ ਦੇ ਹਰ ਪੂੰਨੇ ਤੇ) ਸੀਿਤ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਵਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ 

ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿੂੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਜਨਤਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਪ਼ੁਵਲਸ ਸਟ੍ੇਸਨਾ,ਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾ,ਂ ਕਵਿਊਵਨਟ੍ੀ ਕੇਂਦਰਾ,ਂ ਹਾਊਵਸੂੰਗ ਅਤੇ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾ,ਂ ਸਿਾਨਕ 

ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਿਸੇਬਾ ਸੇਿਾਿਾ ਂਅਵਜਹੇ ਪਰਿਾਸੀ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰਾ ਂਵਿਚ ਪਰਤੀਕ ਨੂੂੰ ਿੇਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅੂੰਗਰਜ਼ੇੀਵਸਿੱਖਣੀ 

The Adult Migrant English Program (AMEP) 

ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਕੌਿੀ ਭਾਸਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸਾਿਾਂ ਬਲੋਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਜੀਿਨ ਵਿਚ 

ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸਿਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿੇਗੀ। ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਤ਼ੁਸੀਂ ਿਹਿੱਤਿਪੂਰਨ ਸੇਿਾ ਤਿੱਕ ਪਹ਼ੁੂੰਚਣ 

ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਤੂੰਤਰਤਾ ਵਿਚ ਿ਼ੁਸਕਲ ਿਵਹਸਸੂ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਕੂੰਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹੋ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸਾ ਦਾ ਹ਼ੁਨਰ 

ਬਹ਼ੁਤ ਹੀ ਿਹਿੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। 

ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦਾ ਨਾਗਵਰਕ ਬਣਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਗਿੱਲ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

Adult Migrant English Program (AMEP) ਨੂੂੰ ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਫੂੰਡ ਵਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਰਿਾਸੀ ਅਤੇ 

ਿਨ਼ੁ ਿੱਖੀ ਪਰਿੇਸ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ ਲਈ ਿ਼ੁਫਤ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸਾ ਦੇ ਸਬਕਾਂ ਲਈ 510 ਘੂੰਟ੍ੇ ਤਿੱਕ ਦਾ ਸਿਾ ਂਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਬਾਲਗ ਪਰਿਾਸੀ ਜਾ ਂਿਨ਼ੁ ਿੱਖਤਾਿਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿੇਸ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਿਾਨਿੀ ਦਾਖਲੇ ਿਿੱਸ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ 

ਸਿਾਈ ਿੀਜ਼ਾ ਵਿਲ ਵਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਯੋਗ ਅਸਿਾਈ ਿੀਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਿੋੜੀ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦ ੇਹੋ ਜਾਂ ਵਬਲਕ਼ੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤ਼ੁਸੀਂ 

AMEP ਿਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਕ਼ੁਝ 15 ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦ ੇਪਰਿਾਸੀ ਨੌਜਿਾਨ ਿੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਿੇ ਇਕ ਤਿੱਿ ਸੀਟ੍ ਹੈ ਜੋ 

ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਿੇਗੀ। https://docs.education.gov.au/node/37165  

AMEP ਕਲਾਸ ਵਿਚ, ਤ਼ੁਸੀਂ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸਾ ਦਾ ਹ਼ੁਨਰ ਵਸਿੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਹੋਰ 

ਨਿੇਂ ਆਏ ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ ਵਿਲੋਗੇ। ਵਜਨਹਾਂ ਦਾ ਵਪਛੋਕੜ, ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਟ੍ੀਚੇ ਇਕੋ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤ ੇਤ਼ੁਸੀਂ ਨਿੇਂਦੋਸਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

AMEP ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਦ ੇਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ ਦ਼ੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਾਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ 

ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵਜਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਹੋਰ ਭਾਸਾ ਬੋਲਣ ਿਾਵਲਆਂ ਨੂੂੰ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਸਖਾਉਣ ਲਈ ਵਸਖਲਾਈ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ ਤ਼ੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਜਿਾਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਲਈ ਿਧੀਆ ਸੂੰਭਿ 

ਨਤੀਜਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਿ਼ੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਿਦਦ ਕਰੇ। ਜਿਾਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿੇਂ, ਘਿੱਟ੍ ਸਿੇਂ, ਿਿੱਖ 

ਿਿੱਖਵਦਨ ਅਤੇ ਸਿੇਂ (ਵਦਨ, ਸਾਿ ਅਤੇ ਸਨੀਿਾਰ ਐਤਿਾਰ) ਅਤੇ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਸਿਾਨਾਂ ਤੇ ਲਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਜਿੇ ਚਾਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 

ਚਾਹੋ ਵਸਿੱਖ ਸਕੋ। ਆਨਲਾਇਨ, ਦੂਰ ਬੈਵਠਆਂ ਪੜਹ ਾਈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਟ੍ਊਸਨ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  

ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ AMEP child care ਿੀ ਦੇਖੋ। 

AMEP ਿਾਸਤ ੇਿਹਿੱਤਿਪਰੂਨ ਸੀਿਾ 

AMEP ਦ਼ੁਆਰਾ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸਾ ਦੀ ਵਟ੍ਊਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਪਹ਼ੁੂੰਚਣ ਜਾਂ ਿੀਜ਼ਾ ਵਿਲਣ ਦ ੇਛੇ ਿਹੀਨੇ ਤੋਂ 

ਪਵਹਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਹੋ AMEP ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਰਵਜਸਟ੍ਰ ਹਣੇੋ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 

ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਿੀਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਅੂੰਦਰ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

https://docs.education.gov.au/node/37165
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ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਪਹ਼ੁੂੰਚਣ ਜਾਂ ਿੀਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਤੀ ਤੋਂ AMEP ਦ਼ੁਆਰਾ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਪੂੰਜ ਸਾਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ 

ਤ਼ੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੋੜਾ ਂਹਨ, ਤ਼ੁਸੀਂ ਿਾਧੂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਜਿੇਂਸੀਿਤ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਿ਼ੁਸਕਲ ਪਰੀ-ਿਾਈਗਰੇਸਨ ਅਨ਼ੁਭਿ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 

ਏ ਐਿ ਈ ਪੀ ਸੂੰਪਰਕ ਿਰੇਿ ੇ

ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ  13 38 73 

AMEP ਿੈਬਸਾਈਟ੍ www.education.gov.au/amep 

ਈਿੇਲ  skilling@education.gov.au 

ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ 
www.education.gov.au/amep-information-
other-languages 

ਿੈਂ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਕਿੱਿੇ ਵਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

AMEP ਪਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਵਸਿੱਵਖਆ ਕੇਂਦਰ 

www.education.gov.au/adult-migrant-english-
program-service-providers 

AMEP ਔਨਲਾਈਨ http://amepdl.net.au 

 

AMEP ਦਾ ਪਲੈਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਦ ਅਿੱਗੇ ਦੀ ਪੜਹ ਾਈ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ ਿੀ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

Skills for Education and Employment (SEE) 

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹੋ ਤਾਂ Skills for Education and Employment (SEE) ਪਰੋਗਰਾਿ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। SEE 800 ਘੂੰਟ੍ੇ ਤਿੱਕ ਦੀ ਿ਼ੁਫਤ ਭਾਸਾ, ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਵਲਖਣ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂੰਿ ਿਾਲੀ ਉਿਰ 

ਦੇ ਸਾਖਰਤਾ ਜਾਂ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਦੀ ਘਾਟ੍ ਿਾਵਲਆਂ ਨੂੂੰ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਲਿੱਭਣ ਵਿਚ ਿ਼ੁਸਕਲ ਹੋਣ ਤੇ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੂੰਧੀ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਿ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤਿੱਕ ਿਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਕੇਿਲ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ SEE ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ ਵਜਹੜੇ ਸਰਗਰਿੀ ਨਾਲ ਕੂੰਿ ਦੀ ਤਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਇਨਕਿ ਸ਼ੁਪੋਰਟ੍, 

ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਭਿੱਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਕ਼ੁਝ ਲੋਕ Adult Migrant English Program (AMEP) ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ 

ਬਾਅਦ ਹੀ SEE ਤਿੱਕ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ AMEP ਿਾਸਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ Centrelink ਨੂੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਲੋ, ਆਪਣੇ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ SEE ਿੈੈੱਬਪੇਜ਼ 

www.education.gov.au/skills-education-and-employment ਤੇ ਜਾਓ।  

ਅਵਧਆਇ 5, ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਿੀ ਦੇਖ ੋ

  

http://www.education.gov.au/amep
mailto:skilling@education.gov.au
http://www.education.gov.au/amep-information-other-languages
http://www.education.gov.au/adult-migrant-english-program-service-providers
http://amepdl.net.au/
http://www.education.gov.au/skills-education-and-employment
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4 ਵਸਿੱਵਖਆ ਅਤ ੇਵਸਖਲਾਈ 

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ 
• ਬਾਲ ਸੂੰਭਾਲ 

• ਪਲੇਅ ਗਰ਼ੁਿੱਪ 

• ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪਰੀ ਸਕੂਲ 

• ਵਕਿੱਤਾ ਪੜਹ ਾਈ ਅਤੇ ਵਸਖਲਾਈ 

• National Training Complaints Hotline 

• ਯੂਨੀਿਰਵਸਟ੍ੀਆ ਂ

• ਪੜਹਾਈ ਅਤੇ ਵਸਖਲਾਈ ਿਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹ਼ੁਨਰ ਦੀ ਿਾਨਤਾ 

• ਵਿਵਦਆਰਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ 

• ਵਿਵਦਆਰਿੀ ਵਰਆਇਤ ਕਾਰਡ 

• ਭਾਈਚਾਰਕ ਛੋਟ੍ੇ ਕੋਰਸ 

ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਵਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਵਧਆਇ 3, ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸਾ ਦਖੇ ੋ

ਬਾਲ ਸੂੰਭਾਲ 
ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕੂੰਿ ਜਾਂ ਪੜਹ ਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਸਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂੂੰ ਛਿੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਬਾਲ ਸੂੰਭਾਲ। ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈਬਾਲ ਸੂੰਭਾਲਦੀ ਚਣੋ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਆਰੂੰਭਕ ਵਸਿੱਵਖਆ ਸੇਿਾ ਪਵਰਿਾਰ ਲਈ ਿ਼ੁਸਕਲ 

ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਪਵਰਿਾਰ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਤ ੇਵਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਵਜਸ ਵਿਚ ਤ਼ੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਸਭ 

ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਆਰਾਿਦਾਇਕ ਿਵਹਸੂਸ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਬਾਲ-ਸੂੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਕਾਬਲ ਜਾਂ ਵਸਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਕੂੰਿ ਕਰਨ 

ਿਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  

ਬਾਲ ਸੂੰਭਾਲ ਨਿੇਂ ਆਏ ਬਿੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਿਾਵਪਆਂ ਲਈ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਬਹ਼ੁਤ ਪਵਰਿਾਰ 

ਇਨਹਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਬਾਲ ਸੂੰਭਾਲ ਅਤੇ ਿ਼ੁਢਲੀ ਵਸਿੱਵਖਆ ਸੇਿਾ ਬਿੱਚੇ ਦ ੇਸਿਾਵਜਕ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਵਸਿੱਖਣ ਦੇ ਹ਼ੁਨਰਾਂ ਨੂੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹ਼ੁੂੰਦੀ ਹੈ। 

ਵਭੂੰਨ ਵਭੂੰਨ ਵਪਛੋਕੜ ਦੇ ਬਿੱਚੇ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਸਿੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੇਂ ਿਾਤਾਿਰਣ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਚੀ ਗ਼ੁਣਿਤਾ ਿਾਲੇ ਆਰੂੰਭਕ 

ਬਚਪਨ ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੂੰਭਾਲ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਿ ਬਿੱਚ ੇਦੇ ਸਿ਼ੁਿੱਚੇ ਵਿਕਾਸ, ਵਸਿੱਵਖਆ, ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੀਿਨ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ 

ਵਿਚ ਸ਼ੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਬਾਲ ਸੂੰਭਾਲ ਦਾ ਿਤਲਬ ਹ,ੈ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਸਖਲਾਈ, ਵਸਿੱਵਖਆ ਜਾਂ ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਵਜਸ ਨਾਲ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨੂੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਲੇਗੀ 

ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਸੇਬੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਿਧੇਗੀ।  
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ਇਿੇ ਬਾਲ ਸੂੰਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾ ਂਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਵਕਸਿਾ ਂਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਵਿਚ ਲੂੰਬੇ ਵਦਨ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ, ਪਵਰਿਾਰ ਬਾਲ ਸੂੰਭਾਲ, ਕਦੇ 

ਕਦਾਈਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ, ਘਰ ਵਿਚ ਸੂੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛ਼ੁ ਿੱਟ੍ੀ ਸੂੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਰਾਇਿਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਿਰ ਦੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ 

ਸੂੰਭਾਲ ਿੀ ਸਾਿਲ ਹਨ।  

• ਲੂੰਿੇ ਵਦਨ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ (Long Day Care) ਕਈ ਿਾਰ ਕੇਂਦਰ-ਅਧਾਵਰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੂੰ ਵਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ 

ਇਕ ਇਿਾਰਤ ਵਿਚ ਹ਼ੁੂੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਿਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਭਾਗ ਵਜਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਲ ਸੂੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਿੇ। 

• ਪਵਰਿਾਰ ਬਾਲ ਸੂੰਭਾਲ (Family day care) ਅਧੀਨ ਇਕ ਰਵਜਸਟ੍ਰਡ ਐਜੂਕੇਟ੍ਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 

ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

• ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ (Occasional care) ਉਨਹਾਂ ਪਵਰਿਾਰਾ ਂਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਵਜਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ 

ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੂੰਦੀ। 

• ਇਨ-ਹੋਿ ਬਾਲ ਸੂੰਭਾਲ ਦੇਖਭਾਲ (In-home care) ਦਾ ਲਚਕਦਾਰ ਰੂਪ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਿਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਧਾ ਵਸਿੱਵਖਅਕ ਬਿੱਚੇ ਦੀ 

ਘਰ ਵਿਚ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਿਲ ਕ਼ੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

• ਬਿੱਚੇ ਪਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਿੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟ੍ਨ ਪਰੋਗਰਾਿ ਜੋ ਬਾਲ ਸੂੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੋਿੇ ਜੋ ਬਿੱਚੇ ਨੂੂੰ ਸਕੂਲ 

ਲਈ ਵਤਆਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਟ੍ੈਲੀਫਨੋ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰੀ ਦੇ White Pages ਵਿਚ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਹਨ। 

National Child Care Access Hotline ਨੂੂੰ 1800 670 305 ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾ ਂਿਾਈਚਾਈਲਡ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ 

www.mychild.gov.au ਤੇ ਲਿੱਭਣ ਲਈ ਜਾਓ। 

• ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਿਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਾਲ ਸੂੰਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ 

• ਵਕਸ ਵਕਸਿ ਦੀ ਬਾਲ ਸੂੰਭਾਲ ਸਿੇਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਿੀਆ ਂਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੂੰਭਾਿਨਾਿਾਂ 

• ਿਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਾਲ ਸੂੰਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿਦਦ 

• ਵਿਸੇਸ ਲੋੜ ਿਾਲੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ 

• ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਵਪਛੋਕੜ ਦੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ। 

ਰਾਸਟ੍ਰੀ ਬਾਲ ਸੂੰਭਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਬਾਲ ਸੂੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਲਿੱਭੋ www.mychild.gov.au 

ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਲ ਸੂੰਭਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਿਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ www.humanservices.gov.au/childcare 

ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਿੱਚ ਬਦਲਾਓ www.education.gov.au/jobsforfamilies 

Department of Education and Training,  

ਿ਼ੁਿੱਢਲਾ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੂੰਭਾਲ 

www.education.gov.au/early-childhood-and-

child-care 

ਆਪਣੇ ਪਰਿਾਰ ਲਈ ਠੀਕ ਸੂੰਭਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ https://docs.education.gov.au/node/29716  

 

  

http://www.whitepages.com.au/
http://www.mychild.gov.au/
http://www.mychild.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/childcare
http://www.education.gov.au/jobsforfamilies
http://www.education.gov.au/early-childhood-and-child-care
https://docs.education.gov.au/node/29716
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AMEP ਬਾਲ ਸੂੰਭਾਲ 
The Adult Migrant English Program (AMEP) ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਿਰ ਤੋਂ ਘਟ੍ ਉਿਰ ਿਾਲੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੂੰ ਿ਼ੁਫਤ ਬਾਲ 

ਸੂੰਭਾਲ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਜਦੋਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਿਾਤਾ-ਵਪਤਾ AMEP ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਹਾਜਰ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ। AMEP ਦੀ ਕਲਾਸ ਿ਼ੁਕੂੰਿਲ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਿੀਵਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਹੋਰ ਪਰੋਗਰਾਿ ਇਹ ਖ਼ਰਚੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਅ 

ਸਕਦੇ। 

ਬਾਲ ਸੂੰਭਾਲ ਵਿਿੱਚ ਕੂੰਿ ਕਰਨਾ 
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਬਾਲ ਸੂੰਭਾਲ ਨੂੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਵਚਆਂ ਲਈ ਿਧੀਆ ਸੂੰਭਿ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਹ਼ੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 

ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਝਂੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਲ ਸੂੰਭਾਲ ਲਈ ਵਜ਼ੂੰਿੇਿਾਰ ਹਨ। 

ਬਾਲ ਸੂੰਭਾਲ ਸੇਿਾ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਟ੍ਰ ਵਜਹੜੇ ਉਿੇ ਕੂੰਿ ਕਰਦੇਹਨ ਨੂੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਕਾਨੂੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਨਯਿਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਲਣਾ 

ਵਜਹੜੇ ਬਿੱਵਚਆ,ਂ ਵਸਿੱਵਖਆ,ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰਦਰ਼ੁਸਤੀ, ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੂੰਭਾਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਹਨ ਨੂੂੰ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ 

ਕਾਨੂਨਾਂ ਦੀ ਆਵਗਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਰਸਿੀ ਬਾਲ ਸੂੰਭਾਲ ਦ ੇਕੂੰਿ ਵਿਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਰਜਾ ਂਬਾਰੇ ਪਤਾ 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਸੂੰਭਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤ ੇCertificate III in Children's Services ਵਕਸੇ 

Registered Training Organisation ਵਜਿੇਂ ਵਕਬਿੱਵਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਸਰਟ੍ੀਫੀਕੇਟ੍ 3 ਵਕਸੇ Technical and 

Further Education (TAFE) ਸੂੰਸਿਾਨ ਦਾ ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਸ ਿਾਸਤੇ ਪੜਹ ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਣੇੋ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। 

ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੀ ਆਿਦਨ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ Centrelink ਅਤੇAustralian Taxation Office ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਸਾਰੀਆ ਂਰਸਿੀ ਬਾਲ ਸੂੰਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ। 

ਬਾਲ ਸੂੰਭਾਲ ਸੇਿਾ ਅਤੇ ਅਵਧਆਪਕ ਵਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਗੂੰਭੀਰ ਜ਼ੁਰਿਾਨੇ ਹਨ ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਚ 

ਆਰਵਿਕ ਜ਼ੁਰਿਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਵਧਕ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਿ਼ੁਕਿੱਦਿਾ ਚਲਾਉਣ ਤਿੱਕ ਹੈ। 

ਬਾਲ ਸੂੰਭਾਲ ਅਵਧਆਪਕ ਬਣਨ ਿਾਸਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਸਿੱਵਖਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 

ਿੈਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਜਾਓ। 

ਪਲੇਅਗਰ਼ੁਪ 
ਪਲੇਅ ਗਰ਼ੁਪ ਇਕ ਰਸਿੀ ਸੈਸਨ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਿਾਤਾਿਾਂ, ਵਪਤਾ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਸੂੰਭਾਲ ਦੇਣ ਿਾਲੇ, ਬਿੱਚੇ ਅਤੇ ਛੋਟ੍ੇ ਬਿੱਚੇ ਇਕ ਵਨਸਵਚੂੰਤ 

ਿਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇਕਿੱਠੇ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ। 

ਪਲੇਅ ਗਰ਼ੁਿੱਪ ਨਿੇਂ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀਦ਼ੁਆਰਾ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੇ ਵਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਲੇਅ ਗਰ਼ੁਿੱਪ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਪਵਰਿਾਰ ਦੀ ਇਕਿੱਲਤਾ ਘਟ੍ਦੀ ਹੈ ਵਕਉਵਕ ਪਲੇਅ ਗਰ਼ੁਿੱਪ ਵਨਯਿਤ 

ਸਿਾਵਜਕ ਕੂੰਿ ਅਤੇ ਸਿਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁੜ ਜਾਣ ਦ ੇਅਿਸਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਪਲੇਅ ਗਰ਼ੁਿੱਪ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਸਿਾਨਾਂ ਉਪਰ ਵਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਸੂੰਭਾਲ ਦੇਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਆਯਵੋਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਿ਼ੁਫਤ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ 

ਜਾਂ ਕਲਾ ਦੇ ਸਾਿਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਾਸਤੇ ਹਰ ਦੌਰੇ ਉਪਰੂੰਤ ਿੋੜੀ ਕੀਿਤ ਦੇਣੀ ਪਿੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਲੇਅ ਗਰ਼ੁਿੱਪ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

Playgroup Australia ਨਾਲ 1800 171 882 ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪਲੇਅ ਗਰ਼ੁਿੱਪ ਲਿੱਭਣ ਲਈ 

www.playgroupaustralia.com.au/ ਤੇ ਜਾਓ। 

http://www.playgroupaustralia.com.au/
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ਸਕੂਲ ਅਤ ੇਪਰੀ ਸਕੂਲ 
ਪਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਬਾਲਿਾੜੀ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਵਹਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਰੀ ਸਕੂਲ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦ ੇਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ 

ਪਵਹਲਾਂ ਸਰੀਰਕ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਸਿਾਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪੂੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਤਿੱਕ ਉਹ 10ਿੀਂ ਖਤਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 10ਿੀਂ ਤੋਂ ਵਪਛੋਂ ਉਹਨਾਂ 

ਨੂੂੰ ਪੂਰੇ ਸਿੇਂ ਦੀ ਵਸਿੱਵਖਆ, ਵਸਖਲਾਈ ਜਾਂ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾ ਂਵਤੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਿੇਲ ਵਿਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਘਿੱਟ੍ ਤੋਂ ਘਿੱਟ੍ ਹਫਤੇ ਦੇ 

25 ਘੂੰਟ੍ੇ) ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਉਹ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। 

ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿੱਚੇ ਪਰਾਇਿਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 12 ਜਾਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਤਿੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਦੂੰਦੇ ਹਨ, ਵਫਰ ਉਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ (ਜਾਂ ਸੈਕੂੰਡਰੀ 

ਸਕੂਲ) ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਹ 17 ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਦ ੇਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕ਼ੁਝ ਕਾਲਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ) ਕੇਿਲ ਸਾਲ 

11 ਅਤੇ 12 ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਿੀਆ ਂਿਾਸਤੇ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਕ ਫਾਈਨਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ ਲਈ ਵਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹ ੇਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ। 

ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾ ਂਵਿਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ White Pages ਵਿਚ ਵਦਿੱਤੀ 

ਗਈ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਿ਼ੁਫਤ ਵਸਿੱਵਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਵਧਕਤਰ ਸਕੂਲ ਵਸਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਿ ਲਈ ਿੋੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ 

ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਿਾਵਪਆਂ ਨੂੂੰ ਿਾਧੂ ਸਿਿੱਗਰੀ ਵਜਸ ਵਿਚ ਪੈਨਵਸਲਾਂ, ਪੈਨ, ਵਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਿਰਦੀ 

ਆਵਦ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪਿੇ। 

ਅਸਿਾਈ ਿੀਜ਼ਾ ਰਿੱਖਣ ਿਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਿੀਆਂ ਨੂੂੰ ਪੂਰੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ। 

ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਿਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਧਾਰਵਿਕ ਿਾਨਤਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਵਿਵਦਅਕ ਫਲਸਫੇ ਿਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਾਈਿੇਟ੍ 

ਵਸਿੱਵਖਆ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤ਼ੁਹਨੂੂੰ ਵਸਿੱਧੇ ਚ਼ੁਣੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਬੂੰਧਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਸਿੱਵਖਆ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨਾਲ 

ਿ਼ੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਜਾ ਂਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਛ਼ੁ ਿੱਟ੍ੀਆਂ ਸਿੇਂ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪ਼ੁਛ-ਵਗਿੱਛ ਕਰੋ। 

ਦਾਖਲਾ 
ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋ। ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣਾ ਿੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੈ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ, ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਜਨਿ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਸਿੇਤ ਸਕੂਲ 

ਵਰਪੋਰਟ੍ਾਂ ਵਜਨਹਾਂ ਦਾ ਸਬੂੰਧ ਉਸਦੀ ਪਵਹਲੀ ਵਸਿੱਵਖਆ ਨਾਲ ਹੋਿੇ। ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਿੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਿੀ ਲੋੜ 

ਹੋਿੇਗੀ। ਦੇਖੋਅਵਧਆਇ 9, ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤੂੰਦਰ਼ੁਸਤੀ  

ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਿ਼ੁਸਕਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਾਨਕ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤ਼ੁਸੀਂ MySchool ਦੀ ਿੈੈੱਸਾਈਟ੍ 

www.myschool.edu.au/ ਤੇ ਜਾਓ। 

ਗਰੈ-ਅੂੰਗਰਜ਼ੇੀ ਬਲੋਣ ਿਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦ ੇਬਿੱਚੇ 

ਸਵਹਯੋਗ ਸੇਿਾ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇਲਾਕ ੇਦੇ ਵਸਿੱਵਖਆ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ 

ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

http://www.myschool.edu.au/
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ਰਾਜ ਜਾ ਂ

ਰਾਜਖਤੇਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

ACT Education and Training Directorate 
www.det.act.gov.au/teaching_and_learning/
english-as-an-additional-language-or-dialect  

NSW Department of Education 
www.schools.nsw.edu.au/gotoschool/a-
z/esl.php  

NT Department of Education 
https://nt.gov.au/learning/international-
students-and-migrants/english-as-a-second-
language-students 

Qld 
Department of Education and 
Training 

http://education.qld.gov.au/schools/about/su
pport.html  

SA 
Department for Education andChild 
Development 

www.sa.gov.au/topics/education-skills-and-
learning/schools/curriculum-and-
learning/student-support-programs/english-
as-a-second-language  

Tas. Multicultural Access Point  
www.multicultural.tas.gov.au/education_and
_english 

Vic. 
Department of Education and 
Training  

www.education.vic.gov.au/school/teachers/t
eachingresources/diversity/eal/Pages/ealne
wstudent.aspx  

WA Department of Education 
http://det.wa.edu.au/curriculumsupport/eald/
detcms/navigation/program-information/eal-
d-school-programs/  

ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦ਼ੁਭਾਸੀਏ 
ਿਾਪੇ ਅਤੇ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਜੋ ਸੀਿਤ ਗਿੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿੱਲ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਿਾਸਤੇਦ਼ੁਭਾਸੀਆ ਿੌਜੂਦ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵਿਲਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ TIS National ਨੂੂੰ 131 450 

(24 ਘੂੰਟ੍,ੇ ਸਿੱਤੇ ਵਦਨ) ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ www.tisnational.gov.au ਤੇ ਜਾਓ। 

ਿੋਕਸੇਨਲ ਵਸਿੱਵਖਆ ਅਤ ੇਵਸਖਲਾਈ 
Vocational Education and Training (VET) ਕੋਰਸ ਹਨ ਜੋ ਵਕ ਲੋਕ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਿਪਾਰਕ ਹ਼ੁਨਰ ਜਾਂ ਖਾਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ 

ਹ਼ੁਨਰ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਿੇ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਿੋਕੇਸਨਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਕਿੱਤਾਿ਼ੁਖੀ ਵਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਹਨ ਵਜਿੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਪਾਰਕ 

ਸੇਿਾਿਾ,ਂ ਕਲਾ ਅਤੇ ਿੀਡੀਆ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟ੍ਾ ਅਤੇ ਪਰਾਹ਼ੁਣਚਾਰੀ, ਬਾਲ ਸੂੰਭਾਲ, ਆਿਾਜਾਈ ਅਤੇ ਅਸਬਾਬ, ਉਸਾਰੀ, ਿਾਈਵਨੂੰਗ, ਵਨਰਿਾਣ 

ਅਤੇ ਵਦਹਾਤੀ ਉਦਯੋਗ ਆਵਦ। 

VET ਦੀ ਪੜਹ ਾਈ ਦੀ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਜਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ 

ਦੀ ਿੂੰਗ ਵਿਚ ਿੌਜੂਦਾ ਵਕਸ ਹ਼ੁਨਰ ਦੀ ਿੂੰਗ ਹੈ। MySkills ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍  ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ: www.myskills.gov.au ਤੇ ਜਾਓ। 

http://www.det.act.gov.au/teaching_and_learning/english-as-an-additional-language-or-dialect
http://www.schools.nsw.edu.au/gotoschool/a-z/esl.php
https://nt.gov.au/learning/international-students-and-migrants/english-as-a-second-language-students
http://education.qld.gov.au/schools/about/support.html
http://education.qld.gov.au/schools/about/support.html
http://www.sa.gov.au/topics/education-skills-and-learning/schools/curriculum-and-learning/student-support-programs/english-as-a-second-language
http://www.sa.gov.au/topics/education-skills-and-learning/schools/curriculum-and-learning/student-support-programs/english-as-a-second-language
http://www.multicultural.tas.gov.au/education_and_english
http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/diversity/eal/Pages/ealnewstudent.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/diversity/eal/Pages/ealnewstudent.aspx
http://det.wa.edu.au/curriculumsupport/eald/detcms/navigation/program-information/eal-d-school-programs/
http://www.tisnational.gov.au/
http://www.myskills.gov.au/
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MySkills ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਿੀ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ VET ਕੋਰਸ ਪੇਸ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਸਖਲਾਈ ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਨੂੂੰ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ 

ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਵਿਚ Technical and Further Education (TAFE) ਇੂੰਸਟ੍ੀਵਚਊਟ੍ Adult and Community 

Education (ACE) ਸੂੰਗਠਨ ਅਤੇ Private Registered Training Organisations (RTOs). ਸਾਿਲ ਹਨ। 

ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਿੀ, ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਲ ਸਾਲ ਵਿਚ VET ਦੇ ਕੋਰਸ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। VET 

ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਦਆਰਿੀਆ ਂਨੂੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਕਤਾਬਾਂ, ਸਿਿੱਗਰੀ ਜਾਂ ਸਾਿਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੀ ਪੈ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਵਦਆਰਿੀਆਂ ਨੂੂੰ ਕੋਰਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਯੋਗ ਵਿਵਦਆਰਿੀਆ ਂਲਈ ਵਡਪਲੋਿਾ ਪਿੱਧਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ VET ਕੋਰਸ, ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ VET 

FEE-HELP ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਿ ਿੀ ਹੈ। VET FEE-HELP ਵਿਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਵਿਵਦਆਰਿੀਆਂ ਨੂੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਦਾ ਸਪਸਟ੍ 

ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਵਦਆਰਿੀ ਵਜਨਹਾਂ ਨੂੂੰ VET FEE-HELP ਕਰਜ਼ਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟ੍ੈਕਸ ਵਸਸਟ੍ਿ ਰਾਹੀਂ 

ਜ਼ਰੂਰ ਿਾਪਸ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਆਿਦਨ ਘਿੱਟ੍ੋ-ਘਿੱਟ੍ ਅਦਾਇਗੀ ਿਰੈਸਹੋਲਡ ਤਿੱਕ ਪਹ਼ੁੂੰਚਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਜੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਦੂੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰਜਾਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਚੇਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੂੰਿੇਿਾਰੀ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਹੈ। VET FEE-HELP ਬਾਰੇ ਹੋਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees/vet-fee-

help/pages/vet-fee-help  ਤੇ ਜਾਓ। 

ਖਤੇਰ VET ਜਾਣਕਾਰੀ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

National My Skills Training Directory  www.myskills.gov.au 

ACT Skilled Capital 02 6205 8555 
www.skills.act.gov.au/?q=skills-
training-act 

NSW Smart and Skilled 1300 772 104 www.smartandskilled.nsw.gov.au 

NT 
Northern Territory Training 
Entitlement 

 

https://nt.gov.au/learning/adult-
education-and-
training/vocational-education-
and-training-VET 

 Department of Business 08 8999 5511 http://www.vet.nt.gov.au/ 

Qld Skills Gateway 1300 369 935 
www.skillsgateway.training.qld.go
v.au 

SA Work Ready 1800 506 266 
www.skills.sa.gov.au/training-
learning 

Tas. Skills Tasmania  
http://www.skills.tas.gov.au/learn
ers 

Vic. Victorian Training Guarantee 13 1823 
www.education.vic.gov.au/trainin
g/learners/vet/pages/funding.aspx 

WA Future Skills 08 6551 5000 
www.futureskillswa.wa.gov.au/stu
dentsparents/Pages/default.aspx 

ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹ਼ੁਨਰ ਦੀ ਿਾਨਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਅਵਧਆਇ 5, ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਖ ੋ

http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees/vet-fee-help/pages/vet-fee-help
http://www.myskills.gov.au/
http://www.skills.act.gov.au/?q=skills-training-act
http://www.smartandskilled.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/learning/adult-education-and-training/vocational-education-and-training-VET
https://nt.gov.au/learning/adult-education-and-training/vocational-education-and-training-VET
http://www.vet.nt.gov.au/
http://www.skillsgateway.training.qld.gov.au/
http://www.skills.sa.gov.au/training-learning
http://www.skills.tas.gov.au/learners
http://www.education.vic.gov.au/training/learners/vet/pages/funding.aspx
http://www.futureskillswa.wa.gov.au/studentsparents/Pages/default.aspx
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National Training Complaints Hotline 
National Training Complaints Hotline ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਿਾਸਤੇ ਿੋਕੇਸਨਲ ਵਸਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਸਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਵਸਕਾਇਤ 

ਰਵਜਸਟ੍ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਿੀ ਸੇਿਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਿਾ ਖਪਤਕਾਰਾ ਂਨੂੂੰ ਵਸਕਾਇਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਵਚਤ ਏਜੂੰਸੀ/ਅਵਧਕਾਰੀ/ 

ਅਵਧਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਵਦੂੰਦੀ ਹੈ। 

ਿੋਕੇਸਨਲ ਵਸਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਸਖਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਗ਼ੁੂੰਝਲਦਾਰ ਹਨ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਸਿੇਤਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ, ਰਾਜ ਅਤੇ 

ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਿੀ ਸਾਿਲ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਕਾਇਤ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ੍ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਬਿੱਧ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ 

ਹਿੱਕਦਾਰ ਹਨ। 

Hotline ਵਸਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਿੱਭ ਤੋਂ ਉਵਚਤ ਏਜੂੰਸੀ, ਅਵਧਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਵਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੂੰ 

ਭੇਜ ਵਦੂੰਦੀ ਹੈ। Hotline ਬਾਰੇ ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ https://www.education.gov.au/NTCH ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਦੇਖੋ। 

Hotline ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਾਿ 6 ਿਜੇ, ਕੌਿੀ ਪਿੱਧਰ ਤੇ ਸੋਿਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਿਾਰ ਤਿੱਕ ਕੂੰਿ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰਬਰ ਹੈ: 13 38 73। 

ਵਲਿੱਖਤੀ ਸਕਾਇਤਾਂ skilling@education.gov.au ਤੇ ਈਿੇਲ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਜੂੰਨਾਂ ਸੂੰਭਿ ਹੋ ਸਕੇ ਬਹ਼ੁਤ ਵਿਸਿਾਰ 

ਨਾਲ, ਵਲਖੋ ਸਿੇਤ ਆਪਣੇ ਸੂੰਪਰਕ ਿੇਰਿੇ ਵਦਓ, ਤਾਂ ਵਕ ਵਸਕਾਇਤ ਨੂੂੰ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਵਿਚਾਵਰਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਦ਼ੁਭਾਸੀਏ ਦੀ ਸੇਿਾ TIS National ਦ਼ੁਆਰਾ 131 450 ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੁੂੰਦੀ ਹੈ। National Training Complaints 

Hotline ਬਾਰੇ ਪ਼ੁਿੱਛੋ। 

ਯੂਨੀਿਰਵਸਟ੍ੀਆ ਂ
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਅਨ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟ੍ੀਆਂ ਸੂੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਹਨ। ਇਕ ਅੂੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ੍ ਕੋਰਸ ਵਤੂੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ ਪਰੂੰਤੂ ਡਬਲ 

ਵਡਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟ੍ ਗਰੈਜੂਏਟ੍ ਵਸਿੱਵਖਆਿਾਂ ਿੀ ਹਨ ਵਜਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਹੋਰ ਲੂੰਿਾ ਸਿਾਂ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਕ਼ੁਝ ਕੋਰਸ ਦੂਰੀ (ਆਨਲਾਈਨ) ਤੋਂ ਵਸਿੱਖਣ 

ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟ੍-ਟ੍ਾਈਿ ਦੀ ਚਣੋ ਿਾਲੇ ਿੀ ਹਨ। ਯੂਨੀਿਰਵਸਟ੍ੀਆਂ ਛੋਟੇ੍ ਪੇਸੇਿਰ ਵਿਕਾਸ ਕੋਰਸ ਿੀ ਪੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਸਿੱਵਖਆ ਵਸਸਟ੍ਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਨਣ ਲਈ: 

• ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪੜਹ ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾ ਂ

www.studyinaustralia.gov.au ਤੇ ਜਾਓ। 

• ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਿਾਨਕ ਵਿਵਦਆਰਿੀ ਜਾਂ ਸਰਨਾਰਿੀ ਿੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰ ਤਾਂ www.studyassist.gov.au ਤੇ ਜਾਓ। 

ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਉੈੱਚ ਵਸਿੱਵਖਆ ਅਦਾਵਰਆਂ ਅਤੇ ਅਵਧਐਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾ ਂਦੀ ਤ਼ੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ www.qilt.edu.au 

‘ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਪਰਿੇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ̧  ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਇੰਦਰਾਜ਼ ਨ ੰ  ਲੋੜ, ਦਾਖਲੇ ਅਤ ੇਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਿਾਸਤੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ 

ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟ੍ੀ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਟ੍ਰਸਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ  

http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enro

lling-in-a-course ਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਸੀਿਤ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਿੀਆਂ ਨੂੂੰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟ੍ੀ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦ ੇਪਿੱਧਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਲਈ 

ਲੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹ ੋਸਕਦਾ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟ੍ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸਾ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਿ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ 

ਪਿੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜਹ ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

https://www.education.gov.au/NTCH
https://www.education.gov.au/NTCH
mailto:skilling@education.gov.au
http://www.studyinaustralia.gov.au/
http://www.studyinaustralia.gov.au/
http://www.studyassist.gov.au/
http://www.qilt.edu.au/
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enrolling-in-a-course


 

 
ਕਾਲ 131 450 

46 

ਯੂਨੀਿਰਵਸਟ੍ੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟ੍ੀ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਵਕ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਵਕੂੰਨੀ ਹੋਿੇਗੀ, ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਕਸ ਤਰਾਂ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਕਤਾਬਾਂ, ਵਰਹਾਇਸ ਅਤੇ ਆਿ ਜੀਿਨ ਦਾ 

ਖਰਚਾ ਵਕਿੇਂ ਉਠਾਉਗੇ। 

ਸਿਾਨਕ ਵਿਵਦਆਰਿੀਆ ਂਨੂੂੰ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟ੍ੀ ਅਵਧਐਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਬਵਸਡੀ ਵਦੂੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਵਦਆਰਿੀਆਂ ਦੀ Higher 

Education Loan Program (HELP) ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਵਟ੍ਊਸਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਪਰ HELP 

ਕਰਜੇ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ, ਟ੍ੈਕਸ ਵਸਸਟ੍ਿ ਨੂੂੰ ਆਪਣੀ ਆਿਦਨ ਦੀ ਘਿੱਟ੍ੋ-ਘਿੱਟ੍ ਅਦਾਇਗੀ ਹਿੱਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤ,ੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਦ 

ਸਾਲਾਨਾ ਤਤਕਰੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਹ਼ੁੂੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇStudyAssist (www.studyassist.gov.au) ਤੇਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਅੂੰਤਰਰਾਸਟ੍ਰੀ ਵਿਵਦਆਰਿੀ ਸਵਹਯਗੋ  
ਵਜੂੰਨੀ ਦੇਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਅਵਧਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਵਸਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਸਖਲਾਈ ਸੂੰਸਿਾ, ਸੂੰਪਰਕ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਵਬੂੰਦੂ ਹੈ। ਤ਼ੁਸੀਂ 

ਅੂੰਤਰ ਰਾਸਟ੍ਰੀ ਵਿਵਦਆਰਿੀਆ ਂਲਈ ਿਸੇਬੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਲਈ ਬੰਿੋਬਸਤ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਿਾਸਤੇ 

www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਸਾਈਟ੍ਾਂ ਤੇ ਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਅੂੰਤਰ ਰਾਸਟ੍ਰੀ ਵਿਵਦਆਰਿੀਆ ਂਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

Department of Education and Training www.internationaleducation.gov.au/ 

Future Unlimited www.studyinaustralia.gov.au/  

Immigration information www.border.gov.au/Trav/Stud  

ਯੋਗਤਾ ਅਤ ੇਵਸਿੱਵਖਆ ਜਾ ਂਵਸਖਲਾਈ ਦ ੇਿਕਸਦ ਲਈ ਹ਼ੁਨਰ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ ਵਿਚ ਅਵਧਐਨ ਜਾਂ ਵਸਖਲਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਇਹ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਆਪਣੀ 

ਪਵਹਲੀ ਯੋਗਤਾ, ਕੂੰਿ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੂੰ ਰਸਿੀ ਵਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਿਾਲੇ, ਯੂਨੀਿਰਵਸਟ੍ੀ, ਜਾਂ ਹ਼ੁਨਰ ਵਨਰਧਾਰਨ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀ ਪਾਸੋਂ ਿਾਨਤਾ 

ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦਦੇਾਖਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਵਸਖਲਾਈ ਦੇ ਸਿੇਂ ਨੂੂੰ ਘਟ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹ਼ੁਨਰ ਦੀ ਿਾਨਤਾ ਿਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਵਧਆਇ 5, ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਖੋ। 

ਵਿਵਦਆਰਿੀ ਸਵਹਯੋਗ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ 
Youth Allowance (16 - 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ) ਅਤੇ Austudy (ਵਜਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਹਨ) ਨੂੂੰ 

ਵਿਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਿਸਨੀਕ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਿੇਂ full-time ਵਿਵਦਆਰਿੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਾਨਗੀ ਿਾਲਾ 

ਅਵਧਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਜੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਿਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕ਼ੁਝ ਖਾਸ ਸੀਿਾ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਹੈ ਲਈ ਵਿਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਿਾ ਂਸਭ ਨਿੇਂ ਪਹ਼ੁੂੰਚੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਨਾਰਿੀ ਅਤੇ ਿਾਨਿਤਾਿਾਦੀ ਪਰਿੇਸ ਕਰਤਾ ਇਸ  

ਉਡੀਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਿ਼ੁਕਤ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Centrelink ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤ ੇ

www.humanservices.gov.au/customer/subjects/payments-students-and-trainees ਦੇਖੋ। 

ਅਵਧਆਇ 10, ਆਪਣਾ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇਖੋ 

http://www.studyassist.gov.au/
http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia
http://www.internationaleducation.gov.au/
http://www.studyinaustralia.gov.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Stud
https://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/payments-students-and-trainees
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ਵਿਵਦਆਰਿੀ ਵਰਆਇਤ ਕਾਰਡ 
ਕ਼ੁਝ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਚੀ ਵਸਿੱਵਖਆ ਿਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਿੀ ਕਾਰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨਹਾ ਂਨੂੂੰ ਸੇਿਾਿਾ ਂ

ਵਿਚ ਛੋਟ੍ ਵਦਿਾਉਂਦਾ ਹ,ੈਉਦਾਹਰਨ ਿਜੋਂ ਜਨਤਕ ਆਿਾਜਾਈ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸੂੰਸਿਾ ਤੋਂ ਵਿਵਦਆਰਿੀ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਪ਼ੁਿੱਛੋ। 

ਭਾਈਚਾਰ ੇਦ ੇਛੋਟ੍ ੇਕਰੋਸ 
Adult and Community Education (ACE) 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਉਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵਸਿੱਵਖਆ 

ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ACE ਕੋਰਸ ਆਿ ਤੌਰ ਤ ੇਬਹ਼ੁਤ ਹੀ ਲਚਕਦਾਰ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਵਪਛੋਕੜ ਦੇ 

ਲੋਕਾਂ ਿਾਫਕ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ। ਆਿ ਕੋਰਸ ਦਾ ਸਿਾਂ ਹਫਤਾਿਾਰੀ ਦੋ ਵਤੂੰਨ ਘੂੰਟ੍ੇ, ਛੇ ਤੋਂ ਅਿੱਠ ਹਫਤੇ, ਜਾਂ ਪੂਰਾ-ਵਦਨ ਿਰਕਸਾਪ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕੋਰਸ 

ਸਾਿ ਨੂੂੰ ਜਾ ਂਸਵਨਿੱਚਿਾਰ ਐਤਿਾਰ ਨੂੂੰ ਆਯੋਵਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। 

ACE ਕੋਰਸ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੂੰਦ ੇਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਿੀ ਰਸਿੀ ਵਸਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਕੂੰਿ-ਸਬੂੰਧਤ ਵਸਖਲਾਈ ਲਈ 

ਇਕ ਰਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ACE ਇਸ ਕੂੰਿ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਹ਼ੁਨਰ ਅਤੇ ਪਰਿਾਣ ਪਿੱਤਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਨਿੱਜੀ, ਸੈਲੀ ਜਾਂ 

ਸਿਾਵਜਕ ਲੋੜ ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਕ਼ੁਝ ਿੋੜਹ ੇ ਸਿੇਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਪਰਿਾਨਤ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਗਆਨ ਅਤੇ ਹ਼ੁਨਰ ਿ਼ੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਿਜੋਂਕਲਾ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ, 

ਛੋਟ੍ੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਹੋਰ ਭਾਸਾ ਅਤੇ ਖਡੇਾਂ। 

Technical and Further Education (TAFE) ਅਤੇ Vocational Education Training (VET) ਸੂੰਗਠਨ ਛੋਟੇ੍ 

ਪਰਿਾਨਤ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਰੈ-ਪਰਿਾਨਤ ਛੋਟ੍ੇ ਕੋਰਸ ਿੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਜਹੜੇ ਕੋਈ ਰਸਿੀ ਿ਼ੁਲਾਂਕਣ ਪੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 
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5 ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ 

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ 
• ਕੂੰਿ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ 

• Centrelink 

• ਯੋਗਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਹ਼ੁਨਰਾਂ ਦੀ ਿਾਨਤਾ 

• ਹਿੱਕ ਅਤੇ ਕੂੰਿ ਦੇ ਸਿਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ 

• ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਕੂੰਿ ਦੇ ਸਿਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ 

• ਸ਼ੁਪਰਐਨੂਏਸਨ 

ਕੂੰਿ ਦੀ ਤਲਾਸ ਵਿਚ 
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦਾ ਵਕਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹ਼ੁਤ ਹੀ ਿ਼ੁਕਾਬਲੇ ਿਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਵਿਕ ਸਾਧਨ, ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ, ਹ਼ੁਨਰ ਅਤੇ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਬੋਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੂੰਿ ਦੀ ਵਕਸਿ ਵਜਹੜਾ ਤ਼ੁਸੀਂ ਤਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੈੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਵਕਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤ਼ੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲਿੱਭ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੂੰਿ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਿਿੱਖ ਿਿੱਖ ਭਾਗਾਵਂਿਚ ਵਭੂੰਨ ਹ਼ੁੂੰਦੀ ਹੈ। 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ 'Job Vacancies' ਦੇ ਇਸਵਤਹਾਰ ਕਿੱਢਦੀਆ ਂਹਨ ਜਾਂ (‘Positions Vacant’) ਦੀਆਂ 

ਅਸਾਿੀਆ ਂਅਕਸਰ ਆਨਲਾਈਨ ਿੀ ਵਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਈਿੇਟ੍ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਏਜੂੰਸੀਆਂ ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹ਼ੁਤ 

ਸਾਰੀਆ ਂਆਨਲਾਈਨ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ਾਂ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਹਨ। 

ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ jobactive ਉਪਰ ਖਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਿ਼ੁਫਤ ਆਨਲਾਈਨ ਨੌਕਰੀ 

ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍, www.jobactive.gov.au/ ਉਪਰ 

ਿਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰ ਬਣਨਾ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਇਕ ਰਾਹ ਿ਼ੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ: ਅਵਧਆਇ 12, ਸਿਾਜ ਵਿਿੱਚ ਸਿਲੂੀਅਤ 

Centrelink 
Centrelink ਨੌਕਰੀ ਲਿੱਭਣ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਪੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਿੀ ਇਨਕਿ ਸਪੋਰਟ੍ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕੂੰਿ ਦੀ ਤਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੜਹ ਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ ਜਾਂ ਪਰਿਾਨਗੀ ਿਾਲੇ ਕੂੰਿ ਦੀ 

ਵਜੂੰਿੇਿਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। 

Centrelink ਸੂੰਪਰਕ ਿਰੇਿ ੇ

Centrelink ਿੈਬਸਾਈਟ੍ www.humanservices.gov.au 

ਪਰਿਾਸੀਆ,ਂ ਸਰਨਾਰਿੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਹਿਾਨ ਿਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ www.humanservices.gov.au/multicultural 

ਹੋਰ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ www.humanservices.gov.au/yourlanguage 

ਹੋਰ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ 131 202 

ਨੌਕਰੀ ਲਿੱਭਣ ਿਾਵਲਆ ਂਲਈ ਟੈ੍ਲੀਫੋਨ 132 850 

http://www.jobactive.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
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ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਕੂੰਿ ਲਿੱਭਣ ਵਿਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ Centrelink ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਿਾਿਾਂ (Employment Services Provider) ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ jobactive ਿਰਗੇ ਜਾਂ Disability Employment Services ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦ਼ੁਰੇਡੇ 

ਰਵਹੂੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਕਵਿਊਵਨਟ੍ੀ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਗਰਾਿ ਪਰਦਾਤਾ (Community Development Program provider) ਿਿੱਲ ਭੇਜ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। 

jobactive 

jobactive ਨੌਕਰੀ ਿੂੰਗਣ ਿਾਵਲਆਂ ਨੂੂੰ ਿਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 1,700 ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਪਰਦਾਤਾਿਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ 

ਿ਼ੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। jobactive ਪਰਦਾਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਾਨਕ ਿਾਲਕਾ,ਂ 

ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਵਸਖਲਾਈ ਸੂੰਗਠਨਾ,ਂ ਸਰਕਾਰ, ਕਵਿਊਵਨਟ੍ੀ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਿਾਸਤ ੇਕੂੰਿ ਲਿੱਭਣ ਵਿਚ ਿਦਦ 

ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਸਖਲਾਈ ਿਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੂੰਿ ਦੇ ਤਜਰਬੇ, ਸਿਾਨ ਬਦਲੀ ਸਹਾਇਤਾ (relocation 

assistance), ਤਨਖਾਹ ਸਬਵਸਡੀ, ਵਸਖਲਾਈ, ਐਪਰੈਂਵਟ੍ਸਵਸਪ ਜਾਂ New Enterprise Incentive Scheme ਅਧੀਨ ਨਿਾਂ 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। Help for jobseekers ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 

www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekers ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਤ਼ੁਹਾਡਾ jobactive ਪਰਦਾਤਾ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਾਸਤੇ ਕੂੰਿ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਲਿੱਭਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਹੋਿੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਯੋਗਤਾ ਸਾਰਾਂਸ ਵਤਆਰ ਕਰਨਾ(writing a resume), ਕੂੰਿ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਹ਼ੁਨਰ ਦੀ 

ਪਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਸਾਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਰਨਾਰਿੀ ਜਾਂ ਿਨ਼ੁ ਿੱਖਤਾਿਾਦੀ ਦਾਖਲ ਹਏੋ ਹੋ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਿੇ ਪਹ਼ੁੂੰਚਣ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਿਾ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਹਰੋ ਪਰਿਾਸੀ ਸੀਿਤ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਿਾ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Centrelink 

ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਆਪਣੇ ਸਿਾਨਕ jobactive ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ www.jobactive.gov.au ਤੇ ਜਾਓ। 

ਕੋਈ ਿੀ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ (ਸਿੇਤ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਵਜਨਹਾਂ ਕੋਲ ਕੂੰਿ 

ਕਰਨ ਦਾ ਉਵਚਤ ਿੀਜ਼ਾ ਹੋਏ) ਿਾਢੀ ਦੇ ਕੂੰਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਫਲ ਤੋੜਹ ਨੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਸਾਿਲ 

ਹਨ। Harvest Labour Services jobactive ਪਰਦਾਤਾ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸੇਿਾ ਦੇ ਹਿਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਲਦੀ ਹੈ। 

jobactive ਸੂੰਪਰਕ ਿਰੇਿ ੇ

Job Seeker Hotline 136 268 

jobactive ਿੈਬਸਾਈਟ੍ www.jobactive.gov.au 

jobactive ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹਰੋ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ 

ਜਾਣਕਾਰੀ 

www.employment.gov.au/translated-jobactive-
factsheets 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ Labour Market Update ਪਰਕਾਸਨ 
http://employment.gov.au/australian-labour-
market-update-publication 

Harvest Labour Services ਜਾਣਕਾਰੀ www.harvesttrail.gov.au  

http://www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekers
http://www.jobactive.gov.au/
http://www.jobactive.gov.au/
http://www.employment.gov.au/translated-jobactive-factsheets
http://www.employment.gov.au/translated-jobactive-factsheets
http://employment.gov.au/australian-labour-market-update-publication
http://www.harvesttrail.gov.au/
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ਹੇਠ ਵਲਿੱਖੀ ਸੇਿਾ ਿੀ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

ਏਜੂੰਸੀ ਜਾ ਂਸਿੇਾ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

Australian Apprenticeships 13 3873 www.australianapprenticeships.gov.au 

Jobguide – ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਦੇ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ  www.education.gov.au/job-guide 

Experience+ – ਵਸਆਣੀ ਉਿਰ ਦੇ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ 

ਲਈ  
13 1764 www.employment.gov.au/job-seekers-0 

MyFuture – ਨੌਕਰੀ ਲਿੱਭਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾਣ 

ਿਾਲੀ ਿੈਬਸਾਈਟ੍ 
 http://myfuture.edu.au 

ਛੋਟ੍ਾ ਿਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 13 62 68 
www.employment.gov.au/self-
employment-new-enterprise-incentive-
scheme-neis 

JobAccess – ਅਪਾਹਜ ਕਾਵਿਆਂ ਲਈ 
1800 464 
800 

www.jobaccess.gov.au/people-with-
disability 

ਯੋਗਤਾ ਅਤ ੇਹ਼ੁਨਰ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੋਗਤਾ, ਹ਼ੁਨਰ, ਜਾਂ ਵਕਸ ੇਖਾਸ ਵਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਬੂੰਧਤ ਕੂੰਿ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹਨ, ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 

ਰਸਿੀ ਿਾਨਤਾ ਕਰਿਾਉਣ ਨਾਲ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਗਆਨ ਅਤੇ ਹ਼ੁਨਰ ਦੀ ਿਾਨਤਾ 

ਹੋਣ ਨਾਲ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿਿੱਖ ਦੇ ਕੂੰਿ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਅਵਧਐਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਸਖਲਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸੀ ਕੂੰਿ ਦੇ 

ਤਜਰਬੇ ਨੂੂੰ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਅਤੇ ਿਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਾੳਣਾ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦ ੇਹ ੋਤਾਂ ਇਹ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ ਜਾਂ ਅਵਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਨੂੂੰ ਘਟ੍ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਿਾਨਤਾ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ http://internationaleducation.gov.au/services-and-

resources/pages/qualifications-recognition.aspx ਤੇ ਜਾਓ। 

ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹ਼ੁਨਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੂੰ ਕਈ ਤਰੀਵਕਆਂ(ਢੂੰਗਾਂ) ਨਾਲ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਅਤੇ ਿਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਪ਼ੁਰਾਣੀ (ਪਵਹਲੀ) ਪੜਹਾਈ ਦੀ ਿਾਨਤਾ 

Recognition of Prior Learning (RPL) ਦਾ ਕਾਰਜ ਵਗਆਨ ਅਤੇ ਹ਼ੁਨਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਿ਼ੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਵਸਿੱਵਖਆ, 

ਵਸਖਲਾਈ, ਦੇ ਕੂੰਿ ਅਤੇ ਜੀਿਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦ਼ੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆਈ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕ਼ੁਝ 

ਵਹਿੱਸਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

RPL ਿ਼ੁਲਾਂਕਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ Registered Training Organisations (RTOs) ਦ਼ੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। RTOs 

ਵਿਚ ਉੈੱਚ ਵਸਿੱਵਖਆ ਪਰਦਾਤਾ (ਯੂਨੀਿਰਵਸਟ੍ੀਆਂ) ਅਤੇ ਿੋਕੇਸਨਲ ਵਸਿੱਵਖਆ ਜੋ ਵਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਪਰਾਈਿੇਟ੍ ਪਰਦਾਤਾ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਤ਼ੁਸੀਂ RPL ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਿੇ: 

http://www.australianapprenticeships.gov.au/
http://www.education.gov.au/job-guide
http://www.employment.gov.au/job-seekers-0
http://myfuture.edu.au/
http://www.employment.gov.au/self-employment-new-enterprise-incentive-scheme-neis
http://www.jobaccess.gov.au/people-with-disability
http://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
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• ਵਿਦੇਸੀ ਯੋਗਤਾ 

• ਸੂੰਬੂੰਧਤ ਵਸਿੱਵਖਆ ਸਟ੍ੇਟ੍ਿੈਂਟ੍  

• ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੂੰਿ ਦੇ ਹ਼ੁਨਰ ਅਤੇ ਵਗਆਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜੋ ਤ਼ੁਸੀਂ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਅਿੇਤਨਕ ਕੂੰਿ ਦੇ ਤਜਰਬੇ, ਜੀਿਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਾ ਂ

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੂੰਿ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਕਾਬਲ ਿ਼ੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਿਾਲੇਵਜਹੜੇ ਕੂੰਿ ਿਾਸਤੇ ਜਾਂ RTO ਿਲੋਂ  RPL ਿ਼ੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿ਼ੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਿਾਲਾ 

ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਖਾਸ ਕੂੰਿ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਵਦਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਹ਼ੁਨਰ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ-ਬਾਤ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤ਼ੁਹਾਡੀ 

ਗਿਾਹੀ, ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਹ਼ੁਨਰ ਦੀ ਤ਼ੁਲਨਾ ਿੀ (ਸਿੇਤ ਪਵਹਲੀ ਵਸਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਕੂੰਿ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ) ਸਬੂੰਧਤ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ 

ਿ਼ੁਕਾਬਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਵਿਚ ਕੌਿੀ ਯੋਗਤਾ ਫਰਿੇਿਰਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਫਸੈਲਾ ਸਾਰੇ RTOs ਦ਼ੁਆਰਾ ਿੂੰਵਨਆ 

ਜਾਿੇਗਾ। 

ਿ਼ੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਦਿੱਸ ਦੇਿੇਗਾ ਵਕ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ - ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ 

ਦੀਆਂ ਨਕਲਾ ਂਜਾਂ ਵਸਖਲਾਈ ਸਰਟ੍ੀਵਫਕੇਟ੍ਸ, ਿਾਲਕ ਦੇ ਹਿਾਲੇ, ਕੂੰਿ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਦੀ ਸਟ੍ੇਟ੍ਿੈਂਟ੍ ਅਤੇ ਕੂੰਿ ਦੇ ਨਿੂਨੇ। 

ਇਕ ਿਾਰ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਅਨ਼ੁਕੂਲ ਵਸਖਲਾਈ ਦੇ ਸੂੰਗਠਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹ ੋਗਈ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੇ RPL ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਸੂੰਗਠਨ ਨਾਲ ਚਰਚਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵਜਹੜੀ ਿ਼ੁਲਾਂਕਣ, ਹ਼ੁਨਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਿਾਨਤਾ ਿਾਸਤ ੇਹੋਿੇ। ਫੀਸ ਆਿ ਤੌਰ 

ਤੇ RPL ਦੇ ਿ਼ੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਤ਼ੁਸੀਂ ਹੇਠ ਵਦਤੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਿੇਰਿੇ ਅਤੇ RTOs ਦੇ ਵਟ੍ਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

• MySkills – www.myskills.gov.au ਿੋਕੇਸਨਲ ਵਸਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਸਿੱਖਲਾਈ (VET) ਕੋਰਸ ਵਜਹੜੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 

ਵਿਚ ਿ਼ੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• MyFuture – www.myfuture.edu.au ਸੂੰਪਰਕ ਿੇਰਿੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ RTOs ਦੇ ਹਨ, ਸਿੇਤ 

ਯੂਨੀਿਰਵਸਟ੍ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ RPL ਦੇ ਅਰਜੀ ਕਾਰਜ ਬਾਰੇ ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ। 

ਹ਼ੁਨਰ ਿ਼ੁਲਾਕਂਣ ਅਵਧਕਾਰੀ 
ਹ਼ੁਨਰ ਅਨ਼ੁਿਾਨ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀ ਵਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇਟੈ੍ਸਟ੍ ਲੈਣ ਵਕ ਕੀ ਪਰਿਾਸੀ ਖਾਸ ਵਕਿੱਤੇ ਜਾਂ ਪੇਸ ੇਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਆਰ ਦਾ 

ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਹ਼ੁਨਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਿਾਿਾਂ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਾਸ ਦੇ ਿਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਵਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਵਕ 

ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਧਕਾਰੀ ਹੋਰ ਉਦਸੇਾਂ ਲਈ ਿ਼ੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਟੈ੍ਸਵਟ੍ੂੰਗ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਜਹੜੀ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• Australian Qualification Framework ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰੋ।  
• ਖਾਸ ਵਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਵਜਸਟ੍ਰੇਸਨ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। 

• ਪੇਸੇਿਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਪਾਸੋਂ ਿਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। 

ਇਸ ਿੇਲੇ ਵਿਦੇਸ ਵਿਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਯੋਗਤਾ, ਹ਼ੁਨਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਵਕਿੱਤੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਜ਼ੂੰਿੇਿਾਰੀ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ 

37 ਸੂੰਸਿਾਿਾਂ ਕੋਲ ਅਵਧਕਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਧੂੰਦਾ ਜਾਂ ਪੇਸਾ ਵਕਸ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਿੇਖੋ: ਸੂੰਸਿਾਿਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 

www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities 

ਵਕਿੱਤਾ ਿਾਨਤਾ ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ - ਹ਼ੁਨਰ ਨੂੂੰ ਿਾਨਤਾ 

Trades Recognition Australia (TRA) ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੂਵਨਟ੍ ਹੈ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ Department of 

Education and Training ਵਿਚ ਸਵਿਤ ਹੈ। ਇਹ Australian Department of Immigration and Border 

Protection (DIBP) ਦ਼ੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਲਗਭਗ 130 ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇਟ੍ਰੇਡਜ਼ਪਰਸਨ, ਵਕਿੱਵਤਆਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਜਾ ਲੈਣ ਿਾਲੀ 

http://www.myskills.gov.au/
http://www.myfuture.edu.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities
http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities
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ਆਿੌਵਰਟ੍ੀ ਹੈ। TRAਕ਼ੁਝ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਹ਼ੁਨਰਾਂ ਦੇ ਿ਼ੁਲਾਂਕਣ ਸੇਿਾ ਦੇ ਕੂੰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ 

ਿਾਈਗਰੇਸਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

TRA Trades Recognition Service ਅਤੇ TRA Optional Skills Assessment Service ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ 

ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਿਕਸਦ ਲਈ ਹ਼ੁਨਰ ਨੂੂੰ ਿਾਨਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। TRA ਨੇ Registered Training Organisations 

(RTOs) ਨੂੂੰ ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਵਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਿ਼ੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਹ਼ੁਨਰ ਨੂੂੰ ਰਸਿੀ 

ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ Offshore Technical Skills Record ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ੇਟ੍ਿੈਂਟ੍ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਕੂੰਿ ਦੇ ਵਿਆਰ ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਿਾਧੂ ਵਸਖਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ TRAਹ਼ੁਨਰ ਵਨਰਧਾਰਨ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਲਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਤ਼ੁਸੀਂ TRA Pathfinder ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ‘ਤੇ ਜਾਓ: 

www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspx ਤੇ ਜਾਓ। 

ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਇਹ ਿੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ ਵਕ ਕੀ www.tradeset.com.au ਤੇ ਰਸਿੀ ਹ਼ੁਨਰ ਵਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਿਦਦ ਕਰਨ 

ਲਈ TradeSET ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਿ਼ੁਫਤ ਸੇਿਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਟ੍ਰਡੇ ਿਾਨਤਾ ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ  ਸੂੰਪਰਕ ਿਰੇਿ ੇ

ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ (ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ)  

+61 2 6240 8778  

ਸੋਿਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਿਾਰ, 10:00 ਸਿੇਰ ਤੋਂ 12:00 ਦ਼ੁਪਵਹਰ ਅਤੇ 1:00 ਤੋਂ 5:00 

ਸਾਿ AEST, ਸਰਕਾਰੀ ਛ਼ੁ ਿੱਟ੍ੀਆ ਂਨੂੂੰ ਛਿੱਡ ਕੇ (GMT +10 ਘੂੰਟ੍ੇ) 

ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ (ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ)  
1300 360 992  

ਉਪਰ ਵਦਿੱਤੇ ਿਪਾਰਕ ਘੂੰਟ੍ੇ 

ਈਿੇਲ traenquiries@education.gov.au 

TRA ਿੈਬਸਾਈਟ੍ www.tradesrecognitionaustralia.gov.au 

 

ਉਚਰੇੀ ਯਗੋਤਾਿਾ ਂਦੀ ਿਾਨਤਾ 
Overseas Qualification Units ਜੋ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦ ੇਰਾਜ ਅਤੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਿਚ ਅਧਾਵਰਤ ਹਨ - ਆਿ ਿਕਸਦ ਲਈ ਵਿਦਸੇੀ 

ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਿਾਨਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਭਾਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਵਧਐਨ, ਪਰਿਾਸ ਜਾਂ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਨਹੀਂ) OQUs ਿ਼ੁਫਤ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਤ਼ੁਲਨਾ Australian Qualification Framework ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ 

ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

Department of Education and Training (DET ਵਿਦੇਸੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਾਰਆੇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। DET ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ EQU ਨਾਲ ਚੈੈੱਕ ਕਰੋ। EQU ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਜੇਕਰ ਜਰੂਰਤ ਹੋਈ 

ਤਾਂ DET ਨੂੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰੇਗਾ। 

ਏਜੂੰਸੀ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

http://www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspx
http://www.tradeset.com.au/index.php
mailto:traenquiries@education.gov.au
http://www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/
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ਏਜੂੰਸੀ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

Department of Education and Training http://internationaleducation.gov.au/Services-And-

Resources/services-for-individuals/Pages/Services-

for-individuals.aspx  

State and territory Overseas 

Qualification Units 

http://internationaleducation.gov.au/services-and-

resources/pages/qualifications-recognition.aspx  

 

ਪੇਸਾਿਰ, ਵਿਦੇਸੀ ਵਸਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜਨਹਾ ਂਨੂੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਿਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਅਵਧਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੈ, ਉਹ ਵਟ੍ਊਸਨ ਫੀਸ ਵਿਚਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। FEE-HELP ਨੂੂੰ 1800 020 108 ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ 

http://studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/HELPpayingMyFees/FEE-HELP ਤੇ ਜਾਓ। 

ਅਵਧਕਾਰ ਅਤ ੇਕੂੰਿ ਦੇ ਸਿਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ 
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੂੰਿ ਉਤੇ ਬ਼ੁਵਨਆਦੀ ਹਿੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਘਿੱਟ੍ੋ-ਘਿੱਟ੍ ਕਿਾਈ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿੀ ਸਾਿਲ ਹੈ, ਅਰਾਿ, ਬੀਿਾਰੀ ਦੀ ਛ਼ੁ ਿੱਟ੍ੀ, ਅਤੇਘਿੱਟੋ੍-ਘਿੱਟ੍ ਅਵਧਕਾਰ ਅਤੇ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 

ਪ਼ੁਰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਝੌਤਾਜੋ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਿਾਜਬ ਹੈ। 

Fair Work Ombudsman, www.fairwork.gov.au ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ, ਿਾਲਕਾ ਂਅਤੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ 

ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੂੰਨ ਬਾਰੇ ਿ਼ੁਫਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿਚ ਿੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਘਿੱਟ੍ ਤੋਂ ਘਿੱਟ੍ ਤਨਖਾਹ 
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਘਿੱਟ੍ ਤੋਂ ਘਿੱਟ੍ ਕਿਾਈ ਲਈ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਦੇਹਿੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਰਕਿ ਜੋ ਵਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਤ,ੇ 

ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੂੰਿ ਤ,ੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਉਿਰ, ਵਕਹੜਾ ਪ਼ੁਰਸਕਾਰ ਲਾਗੂ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਤੇ ਵਨਰਭਰ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੂੰ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਵਨਯਵਿਤ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਆਵਗਆ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਕਟ੍ੌਤੀ ਨਾ 

ਕਰੇ (ਟ੍ੈਕਸ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿ਼ੁਕਤੀ ਦੇ ਿਕਸਦ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ)। ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕੂੰਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੂੰ ਪ਼ੁਿੱਛੋਵਕ ਉਹ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ 

ਸਾਫ-ਸਾਫ ਆਪਣੀ ਕਟੌ੍ਤੀ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਕਰਕੇ ਦਿੱਸੇ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਕਟੌ੍ਤੀ ਸਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਲਣ ਦੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਇਕ ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਦੇ ਅੂੰਦਰ-ਅੂੰਦਰ ਵਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਦ ੇਹਾਲਾਤ 
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਰ ੇਕਾਿੇ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਘਿੱਟ੍-ੋਘਿੱਟ੍ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਆਰ ਕੂੰਿ ਦੇ ਘੂੰਟ੍ੇ, ਓਿਰਟ੍ਾਈਿ ਲਈ ਭ਼ੁਗਤਾਨ, 

ਅਰਾਿ ਦੀ ਛ਼ੁ ਿੱਟ੍ੀ, ਬੀਿਾਰੀ ਦੀ ਛ਼ੁ ਿੱਟ੍ੀ ਅਤੇ ਕੂੰਿ ਤੋਂ ਛ਼ੁ ਿੱਟ੍ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਨ। 

ਨ਼ੁਿਾਇੂੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦ ੇਅਵਧਕਾਰ 
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਰ ੇਕਾਿੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਕ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਉਨਹਾ ਂਦੀ ਨ਼ੁਿਾਇੂੰਦਗੀਕਰੇ। ਯੂਨੀਅਨਾ ਂ

ਆਪਣੇ ਿੈਂਬਰਾਂ ਨੂੂੰ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰ,ੇ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕੂੰਿ ਦੇ ਸਿਾਨ ਦੇ ਹਿੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕੂੰਿ ਦੇ 

ਸਿਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਿੱਵਸਆ ਦਾ ਵਨਪਟ੍ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਾਲਕਾ ਂਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

http://internationaleducation.gov.au/Services-And-Resources/services-for-individuals/Pages/Services-for-individuals.aspx
http://internationaleducation.gov.au/Services-And-Resources/services-for-individuals/Pages/Services-for-individuals.aspx
http://internationaleducation.gov.au/Services-And-Resources/services-for-individuals/Pages/Services-for-individuals.aspx
http://internationaleducation.gov.au/Services-And-Resources/services-for-individuals/Pages/Services-for-individuals.aspx
http://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
http://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
http://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
http://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
http://studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/HELPpayingMyFees/FEE-HELP
http://www.fairwork.gov.au/
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ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੂੰ ਇਹ ਦਿੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਹੋ। ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੂੰ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬ਼ੁਰਾ 

ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਬੂੰਵਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੂੰਿ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸਾਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਕ ਵਕਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ Australian Unions 

ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍: www.australianunions.com.au ਤੇ ਜਾਓ। Australian Unions ਇਕ ਿੈਂਬਰਵਸਪ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਿੇਾ ਹੈ 

ਵਜਹੜੀ Australian Council of Trade Unions ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਕੂੰਿ ਦੇ ਸਿਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਕਾਂ ਜਾ ਂਅਵਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 

ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹੈ ਤਾ ਂਇਹ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਵਿਤਕਰ ੇਵਿਰ਼ੁਿੱਧ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ 
ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੂੰਿ ਤੇ ਨਸਲ, ਧਰਿ, ਵਲੂੰਗ, ਗਰਭ, ਸੈਕਸ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਪਸੂੰਦ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਇਕ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਹੋਣ ਲਈ 

ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਾਰਿਾਈ ਦੇ ਵਿਰ਼ੁਿੱਧ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਅਤ ਹੋ। 

‘ਅਣਸ਼ੁਖਾਿੀਂ ਕਾਰਿਾਈ’ ਉਦੋਂ ਹ਼ੁੂੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ: 

• ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ 

• ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਖਾਰਜ 

• ਵਸਖਲਾਈ ਦੇ ਿੌਕੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ 

• ਤਰਿੱਕੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ  

• ਘਿੱਟ੍ ਅਨ਼ੁਕੂਲ ਕੂੰਿ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਂਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 

ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਕਾਨੂੂੰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: www.humanrights.gov.au/employers/good-practice-good-

business-factsheets/quick-guide-australian-discrimination-laws ਦੇਖੋ। 

ਵਸਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ:www.humanrights.gov.au/complaints/complaint-guides/what-you-can-

complain-about/complaints-about-discrimination-employment ਤੇ ਜਾਓ।  

ਕੂੰਿ ਦ ੇਸਿਾਨ ਦ ੇਹਰੋ ਹਿੱਕ 
ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਬ਼ੁਰਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰ ੇਵਸਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ (ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੂੰ ਜਾ ਂਢ਼ੁਕਿੇਂ ਅਵਧਕਾਰ ਨੂੂੰ) ਜਾਂ ਵਕਉਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 

ਅਵਧਕਾਰ ਨੂੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਨਖਾਹ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕੂੰਿ ਦੇ ਸਿਾਨ ਦ ੇਹਿੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਿਾਲਕ ਬਾਰੇ 

ਵਸਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤ਼ੁਸੀਂ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

ਰਾਸਟ੍ਰੀ ਏਜੂੰਸੀਆ ਂ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

Fair Work Ombudsman  

(ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹੋਰ ਭਾਸਾਿਾਂ) 
13 1394 www.fairwork.gov.au/contact-us/language-help  

Fair Work Ombudsman ਪਰਿਾਸੀਆਂ 

ਅਤੇ ਿੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ 
 

www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holders-

and-migrants 

http://www.australianunions.com.au/
http://www.humanrights.gov.au/employers/good-practice-good-business-factsheets/quick-guide-australian-discrimination-laws
http://www.humanrights.gov.au/complaints/complaint-guides/what-you-can-complain-about/complaints-about-discrimination-employment
http://www.fairwork.gov.au/contact-us/language-help
http://www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holders-and-migrants
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ਰਾਸਟ੍ਰੀ ਏਜੂੰਸੀਆ ਂ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

Australian Unions 1300 486 466 www.australianunions.com.au/ 

Fair Work Commission 1300 799 675 www.fwa.gov.au/ 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ  
www.australia.gov.au/information-and-

services/jobs-and-workplace/working-conditions 

Department of Immigration and 

Border Protection 
 

www.border.gov.au/Trav/Work/Work/workplace-

rights 

ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਕੂੰਿ ਦ ੇਸਿਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ  
ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰਸ਼ੁਰਿੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਸਹਤਿੂੰਦ ਕੂੰਿ ਦੇ ਸਿਾਨ ਵਿਚ ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕ ਹੈ। ਸਾਰ ੇਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਿਾਲਕ ਦੇ ਵਸਹਤ ਅਤ ੇ

ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੂੰਿ ਤ ੇਚੋਟ੍ ਲਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕਾਵਿਆਂ ਦੇ ਿ਼ੁਆਿਜੇ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੀ Work Health and Safety (WHS) ਕਾਨੂੂੰਨ (ਇਨਹਾਂ ਨੂੂੰ Occupational Health and 

Safety ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਿ਼ੁਿੱਖ ਵਜ਼ੂੰਿੇਿਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੂੰਨਾ ਂਵਿਚ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੂੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਹਤ ਅਤੇ 

ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਲਈ ਵਜੂੰਿੇਿਾਰੀਆ ਂਦੇ ਫਰਜ਼ ਅੂੰਵਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੂੰਿ ਦਾ ਸਿਾਨ ਅਸ਼ੁਰਿੱਵਖਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂੰਬੂੰਧਤ ਅਨ਼ੁਸਾਸਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੂੰਿ ਤੇ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ 

ਦੇ ਪਰਤੀਵਨਧ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਯਨੂੀਅਨ ਨਾਲ ਿੀ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਿੀ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਸਕ ਹਨ: 

ਖਤੇਰ ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਰਗੈਲੇੂਟ੍ਰ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

ACT WorkSafe ACT 02 6207 3000  www.worksafety.act.gov.au 

NSW WorkCover NSW 13 1050 www.workcover.nsw.gov.au 

NT NT WorkSafe   1800 019 115 www.worksafe.nt.gov.au 

Qld WorkCover Queensland 1300 362 128 www.worksafe.qld.gov.au 

SA SafeWork SA 1300 365 255 www.safework.sa.gov.au 

Tas. WorkSafe Tasmania 1300 366 322 www.worksafe.tas.gov.au 

Vic. WorkSafe Victoria 1800 136 089 www.worksafe.vic.gov.au 

WA WorkSafe Western Australia 1300 307 877 www.worksafe.wa.gov.au 

National Comcare 1300 366 979 www.comcare.gov.au 

http://www.australianunions.com.au/
http://www.fwa.gov.au/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/jobs-and-workplace/working-conditions
http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Your-rights-and-obligations-Immigration-facts-for-workers
http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Your-rights-and-obligations-Immigration-facts-for-workers
http://www.worksafety.act.gov.au/
http://www.workcover.nsw.gov.au/
http://www.worksafe.nt.gov.au/
http://www.worksafe.qld.gov.au/
http://www.safework.sa.gov.au/
http://www.worksafe.tas.gov.au/
http://www.worksafe.vic.gov.au/
http://www.worksafe.wa.gov.au/
http://www.comcare.gov.au/
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ਖਤੇਰ ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਰਗੈਲੇੂਟ੍ਰ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

National Safe Work Australia  1300 551 832 

http://www.safeworkaustralia.g
ov.au/sites/swa/whs-
information/working-safely-in-
australia/pages/default 

 

ਕ਼ੁਝ ਉਦਯੋਗ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਿਾਈਵਨੂੰਗ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਿਿੱਖਰ ੇਸ਼ੁਰਿੱਵਖਅਤ ਰੈਗੂਲੇਟ੍ਰ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟ੍ਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਲਸਟ੍ ਿਾਸਤੇ ਸਿੇਤ 

ਕਾਵਿਆਂ ਦ ੇਿ਼ੁਆਿਜ਼ਾ ਵਨਯਿ ਦੇ www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-work-

with/regulators/pages/whs-regulators ਤੇ ਜਾਓ 

ਸ਼ੁਪਰਐਨੂਏਸਨ 
ਸ਼ੁਪਰਐਨੂਏਸਨ ਆਪਣੀ ਵਰਟ੍ਾਇਰਿੈਂਟ੍ ਲਈ ਬਿੱਚਤ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਿਾਲਕ ਸੇਿਾਿ਼ੁਕਤੀ ਫੂੰਡ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦਾ 

ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋਆਿ ਤਰੌ ਤੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਿੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਤੇ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਵਜਆਦਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਪਸੂੰਦ ਦੇ ਸੇਿਾਿ਼ੁਕਤੀ ਫੂੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਰਕਿ ਜੋ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਕਿਾਈ ਦਾ ਨੌਂ  ਫੀਸਦੀ ਦ ੇ

ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਿੀ ਆਪਣੇ ਸੇਿਾਿ਼ੁਕਤੀ ਫੂੰਡ ਵਿਚ ਿਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ 

ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਰਕਿ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਿੇਾਿ਼ੁਕਤੀ ਫੂੰਡ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸੇਿਾਿ਼ੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ।  

ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕੂੰਿ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਸੇਿਾਿ਼ੁਕਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਰਟ੍ਾਇਰਿੈਂਟ੍ ਿਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਦੇਖੋ: 

ਸ਼ੁਪਰਐਨੂਏਸਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

Australian Taxation Office 13 1020 www.ato.gov.au/super  

Australian Securities and 
Investments Commission  

1300 300 630 www.moneysmart.gov.au/superannuation-
and-retirement 

  

http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/whs-information/working-safely-in-australia/pages/default
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-work-with/regulators/pages/whs-regulators
http://www.ato.gov.au/super
http://www.moneysmart.gov.au/superannuation-and-retirement
http://www.moneysmart.gov.au/superannuation-and-retirement
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6 ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਦ ੇਕਾਨੂੂੰਨ 
ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ 
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਸਾਵਰਆ ਂਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਵਲਆ ਦੇ ਕਾਨੂੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਿੀਦ ਰਿੱਖੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਕ਼ੁਝ ਚੀਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸਾ ਂਵਿਚ 

ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਗੂੰਭੀਰ ਜ਼ੁਰਿਾਨੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੂੰਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵਜ਼ੂੰਦਗੀ ਨੂੂੰ ਅਨ਼ੁਕੂਲਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਿਦਦ ਵਿਲੇਗੀ 

ਅਤੇ ਸਿਿੱਵਸਆ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਿੋਗੇ। 

• ਅਪਰਾਵਧਕ ਜ਼ੁਰਿ 

• ਵਹੂੰਸਾ 

• ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਵਹੂੰਸਾ ਅਤੇ ਵਜਨਸੀ ਹਿਲੇ 

• ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਉਿਰ ਦੀ ਸਵਹਿਤੀ ਦੇ 

• ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੇ ਹਿੱਕ 

• ਬਾਲ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ 

• ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ  

• ਔਰਤ ਜਣਨ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਅਵਧਕਾਰ 

• ਹਵਿਆਰ ਅਤੇ ਚਾਕੂ 

• ਜਾਨਿਰ ਅਤੇ ਜੂੰਗਲੀ ਜੀਿਨ 

• ਵਸਗਰਟ੍, ਸਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸੀਲੇ ਪਦਾਰਿ 

• ਬੂਵਟ੍ਆਂ ਜਾਂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਿਦ ਤੇ ਪਾਬੂੰਦੀ 

• ਹੋਰ ਕਾਨੂੂੰਨ 

• ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਅਪਰਾਵਧਕ ਜ਼ੁਰਿ 
ਅਪਰਾਧ, ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਿਹਾਰ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰ਼ੁਿੱਧ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਗੂੰਭੀਰ ਜ਼ੁਰਿ ਵਜਸ ਵਿਚ ਕਤਲ, ਹਿਲੇ, ਵਜਨਸੀ ਹਿਲੇ, ਸੂੰਪਤੀ ਨੂੂੰ ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਚੋਰੀ, ਹਵਿਆਰਬੂੰਦ ਡਕੈਤੀ, ਬਿੱਚੇ ਜਾਂ ਨੌਜਿਾਨ ਜੋ 

ਸਵਹਿਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਉਿਰ ਤੋਂ ਘਿੱਟ੍ ਹਨ ਨਾਲ ਵਜਨਸੀ ਸੂੰਬੂੰਧ ਹਣੇੋ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ, ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਨਸੇ ਦੀ 

ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਿਰਤਣਾ, ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਾਿਲ ਹਨ। ਵਰਸਿਤ ਦੇਣਾ ਇਕ ਗੂੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ (ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਨੀ) ਹੈ ਜਾਂ ਅਵਜਹੇ ਪ਼ੁਵਲਸ 

ਅਵਧਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇਕ ਸੂੰਘੀ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਿਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨੂੂੰ ਵਰਸਿਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵੋਸਸ ਕਰਨੀ। 

ਤੋਹਫੇ ਜਾਂ ਵਰਸਿਤ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਜਨਤਕ ਅਵਧਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੂੰ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਪੋਰਟ੍ ਕੀਤੀ ਜਾਣ 

ਿਾਲੀ ਹੈ। 

ਅਸਲਾ ਰਿੱਖਣਾ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਫਰਨਾ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਬੂੰਦੂਕ/ਵਪਸਤੌਲ, ਵਬਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਹੈ। ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 

ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਚਾਕੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂੰਭਾਿੀ ਹਵਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਲਣ ਤੇ ਪਾਬੂੰਦੀ ਹੈ।  

ਵਕਸੇ ਸੂੰਕਟ੍ ਵਿਚ, ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ ਤ਼ੁਰੂੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, 000 ਤੇ ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ “Police” ਲਈ ਪ਼ੁਿੱਛੋ: ਅਵਧਆਇ 2, 

ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤ ੇਦੇਖੋ। 
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ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਿੇਵਖਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾ ਂਇਹ ਪ਼ੁਵਲਸ ਨੂੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੂੰ ਹਿੱਲ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਿਦਦ 

ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ Crime Stoppers ਨਾਲ www.crimestoppers.com.au ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਜਾਂ 1800 333 000 

ਫੋਨ ਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਿ ਦਿੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਵਹੂੰਸਾ 
ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਵਹੂੰਸਾ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਗੂੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਵਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ 

ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵਹੂੰਸਕ ਜ਼ੁਰਿ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਭਾਂਿੇਂ ਉਹ ਆਦਿੀ ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਔਰਤ, ਜੇਲਹ  ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕਈ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਚ ਵਹੂੰਸਾ, ਘਰ ਵਿਚ ਵਹੂੰਸਾ (ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਵਹੂੰਸਾ) ਿੀ ਸਾਿਲ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਵਸਕਾਰ ਹਏੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿੌਜੂਦ ਹਨ। 

ਘਰਲੂੇ ਅਤ ੇਪਵਰਿਾਰਕ ਵਹੂੰਸਾ ਅਤ ੇਵਜਨਸੀ ਹਿਲੇ 
ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਵਹੂੰਸਾ ਵਿਚ ਵਿਿਹਾਰ ਜਾਂ ਖਤਰੇ ਵਜਨਹਾ ਂਦਾ ਵਨਸਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਿੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਿੈਂਬਰ ਨੂੂੰ ਡਰ ਜਾਂ ਧਿਕੀ 

ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਕਰਨਾ। ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਵਹੂੰਸਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਕਾਨੂੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰ਼ੁਿੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਿਲ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹਨ: 

• ਿਾਰਨਾ, ਸਾਹ ਘ਼ੁਿੱਟ੍ਣਾ ਜਾਂ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਜਾਂ ਸਾਿੀ ਨੂੂੰ ਦ਼ੁ ਿੱਖੀ ਕਰਨਾ 

• ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਜਾਂ ਸਾਿੀ ਨੂੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ 

• ਸਾਿੀ ਨੂੂੰ ਵਿਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਤੋਂ ਇਕਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਰਿੱਖਣਾ 

• ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਿਾਨ ਜਾ ਂਸਾਿੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ 

• ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੂੰ ਜਾ ਂਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾ ਂਨੂੂੰ ਧਿਕੀ. 

ਵਜਨਸੀ ਹਿਲੇ ਵਜਨਸੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵਹਿਤੀ ਬਗੈਰ ਵਕਸੇ ਹਰੋ ਵਿਅਕਤੀ ਿਿੱਲਵਨਰਦੇਸ ਕਰਨਾ: 

• ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ ਸੈਕਸ ਜਾ ਂਵਜਨਸੀ ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਬੂਰ ਕਰਨਾ 

• ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ ਪੋਰਨੋਗਰਾਫੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਜਬੂਰ ਕਰਨਾ 

• ਬਿੱਚ ੇਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਜਨਸੀ ਕੂੰਿ ਕਰਨਾ 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਵਕਸ ੇਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਵਜਨਸੀ ਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰ਼ੁਿੱਧ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵਜਨਸੀ ਹਿਲੇ ਿਰਗਾ ਪਾਪ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਿੀ ਹੈ ਜਾ ਂਔਰਤ, ਜੇਲਹ  ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਜਨਸੀ ਹਿਲਾ, ਵਰਸਤੇ, ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੂੰਨ ਦੇ 

ਵਿਰ਼ੁਿੱਧ ਹੈ। 

ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਕ ਿੀ ਉਹ ਹੀ ਹਨ ਵਜਹੜੇ ਪ਼ੁਰਸਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੂੰਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ਼ੁਰਸਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਿਹਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਸੇ ਨੂੂੰ ਵਰਸਤੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਵਹੂੰਸਾ ਿ਼ੁਕਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ ਰਵਹਣ ਦਾ ਹਿੱਕ ਹੈ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੂੰ ਬ਼ੁਰਾ ਸਲੂਕ ਜਾਂ ਬ਼ੁਰਾ 

ਵਿਿਹਾਰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜਸ ਨੂੂੰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਖਤਰ ੇਵਿਚ ਹੈ, ਤਾ ਂ000 ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ “Police” ਿਾਸਤੇ ਕਹੋ। 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪ਼ੁਵਲਸ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

http://www.crimestoppers.com.au/
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Family Safety Pack ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ, ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਹਿੱਕ ਸਿਝਣ ਲਈ ਿਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾ ਂਇਹ ਵਕਿੋਂ 

ਵਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਸੂੰਿੇਦਨਸੀਲ ਸਲਾਹ ਸੇਿਾ ਵਿਲਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਸ ਿੂੰਗ ਨੂੂੰ ਸਿੀਕਾਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। www.dss.gov.au/family-safety-pack ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸਾਿਾ ਂਵਿਚ ਅਨ਼ੁਿਾਦ ਕੀਤੀ ਸਿਿੱਗਰੀ ਿੀ 

ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

1800 RESPECT ਿ਼ੁਫਤ, ਗ਼ੁਪਤ ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ, ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ 

ਸ਼ੁਣੇਗਾ, ਸਿਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਾਬ ਦੇਿਗੇਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਹੋਰ ਸਵਹਯੋਗੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਾਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

1800 737 732 ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਫਨੋ ਕਰੋ ਜਾਂ www.1800respect.org.au ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਜਾਓ। 

MensLine ਸਲਾਹ ਸੇਿਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਵਰਿਾਰਕ ਵਰਸਵਤਆਂ ਨੂੂੰ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਵਿਚ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਵਹੂੰਸਾ ਿਰਗੀਆ ਂਿ਼ੁਸਕਲਾ ਂਅਤੇ 

ਹੋਰ ਿ਼ੁਿੱਦੇ ਿੀ ਸਾਿਲ ਹਨ, ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਪਰਬੂੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1300 789 978 ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ 

www.mensline.org.au ਉਪਰ ਜਾਓ। 

ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਦ਼ੁਭਾਸੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਤਾਂ ਅਨ਼ੁਿਾਦ ਅਤੇ ਦੋਭਾਸੀਆ ਸਿੇਾ (TIS National) ਨੂੂੰ 131 450 ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਿ਼ੁਫਤ ਫੋਨ ਕਰੋ। 

(TIS National) ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਖਤੇਰ ਘਰਲੂੇ ਅਤ ੇਪਰਿਾਰਕ ਵਹੂੰਸਾ ਸਿੇਾ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ 

National Domestic Violence and Sexual Assault – 24 ਘੂੰਟ੍ੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨਾ ਂਜਾ ਂ

www.1800respect.org.au 

1800 200 526 ਜਾਂ  

1800 737 732 

National Child Abuse Prevention Service  

- 24 ਘੂੰਟ੍ੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨਾ ਂਜਾਂ  

www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html 

1800 688 009 

National Mensline Australia - 24 ਘੂੰਟ੍ੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ 

www.mensline.org.au 

1300 789 978 

National Men’s Referral Service 

http://mrs.org.au 

1300 766 491 

ACT Domestic Violence Crisis Line 

http://dvcs.org.au 

02 6280 0900 

NSW Domestic Violence Advocacy Service - ਵਸਡਨੀ ਸਲਾਹ ਲਾਈਨ 

www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-
service 

02 8745 6999 

 Domestic Violence Advocacy Service – ਵਸਡਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਿ਼ੁਫਤ ਕਾਲ 1800 810 784 

https://www.dss.gov.au/family-safety-pack
http://www.1800respect.org.au/
http://www.mensline.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.mensline.org.au/
http://mrs.org.au/
http://dvcs.org.au/
http://www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-service/
http://www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-service/
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ਖਤੇਰ ਘਰਲੂੇ ਅਤ ੇਪਰਿਾਰਕ ਵਹੂੰਸਾ ਸਿੇਾ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ 

 Community Services Domestic Violence Line 

www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-and-
families/domestic-and-family-violence/domestic-violence-line 

1800 656 463 

NT Crisis Line 

www.ncsmc.org.au/wsas/resources/res_nt.htm 

1800 019 116 

 
Domestic Violence Counselling Service 

www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service 
08 8945 6200 

Qld 
Women’s Help Line 

www.dvconnect.org/womensline 
1800 811 811 

 
Men’s Help Line 

www.dvconnect.org/mensline/ 
1800 600 636 

SA Domestic Violence Crisis Services 

www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-home-
and-in-the-community/domestic-violence 

1300 782 200 

 Domestic Violence Help Line 

www.1800respect.org.au/common-questions/who-can-i-talk-to-
about-domestic-family-violence-or-sexual-assault/south-australia-
counselling-services/ 

1800 800 098 

Tas. Family Violence 

www.dpac.tas.gov.au/safehomessafefamilies 

1800 633 937 

 Response and Referral – ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾ 

www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/
family_violence_counselling_and_support_service 

1800 608 122 

Vic. Eastern Domestic Violence Service 

ਸੋਿਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਿਾਰ, 9 ਸਿੇਰ ਤੋਂ 5 ਸਾਿ ਤਿੱਕ 

http://edvos.org.au/what-we-do 

03 9322 3555 

 

 Immigrant Women’s Domestic Violence Service 

www.iwss.org.au 

1800 755 988 

 Immigrant Women’s Domestic Violence Service  

ਸੋਿਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਿਾਰ, 9 ਸਿੇਰ ਤੋਂ 5 ਸਾਿ ਤਿੱਕ 

03 9898 3145 

http://www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-and-families/domestic-and-family-violence/domestic-violence-line
http://www.ncsmc.org.au/wsas/resources/res_nt.htm
http://www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service
http://www.dvconnect.org/womensline/?doing_wp_cron=1447302562.0399920940399169921875
http://www.dvconnect.org/mensline/
http://www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-home-and-in-the-community/domestic-violence
http://www.1800respect.org.au/common-questions/who-can-i-talk-to-about-domestic-family-violence-or-sexual-assault/south-australia-counselling-services/
http://www.dpac.tas.gov.au/safehomessafefamilies
http://www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/family_violence_counselling_and_support_service
http://edvos.org.au/what-we-do/
http://www.iwss.org.au/
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ਖਤੇਰ ਘਰਲੂੇ ਅਤ ੇਪਰਿਾਰਕ ਵਹੂੰਸਾ ਸਿੇਾ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ 

 Counselling and Support 

www.safesteps.org.au 

1800 015 188 

 Men’s Referral Service, ਵਰਚਿੂੰਡ, 

ਵਿਕਟ੍ੋਰੀਆ ਵਿਿੱਚ ਿ਼ੁਫਤ ਕਾਲ 

http://mrs.org.au/about 

 

1800 065 973 

 

 Men’s Referral Service, ਵਰਚਿੂੰਡ, 

ਸੋਿਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਿਾਰ, 9 ਸਿੇਰ ਤੋਂ 5 ਸਾਿ ਤਿੱਕ 

03 9428 2899 

WA Women’s Domestic Violence Crisis Service 

www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27s-
Domestic-Violence-Helpline.aspx 

1800 007 339 

 Women’s Domestic Violence Crisis Service 

ਪਰਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲਾ ਂ

08 9223 1188 

 Men’s Domestic Violence Helpline 

www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Men%27s-
Domestic-Violence-Helpline.aspx 

1800 000 599 

 

ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਪਵਰਿਾਵਰਕ ਵਹੂੰਸਾ ਦੇ ਿ਼ੁਿੱਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤ ੇ

ਇਸ ਅਵਧਆਇ ਦੇ ਅੂੰਤ ਵਿਚ ਦਖੇੋ। 

ਸਵਹਿਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਉਿਰ 
ਸਵਹਿਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਉਿਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੂੰਨ ਕਵਹੂੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦ ੇਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ (ਸਵਹਿਤੀ) ਨਾਲ 

ਸਵਹਿਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਬਹ਼ੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਵਹਿਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਉਿਰ ਆਦਿੀ ਅਤੇ ਔਰਤਦੋਨਾਂ ਲਈ 16 ਸਾਲ ਹੈ। ਸਾਊਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 

(South Australia) ਅਤੇ ਤਸਿਾਨੀਆ (Tasmania) ਵਿਚ ਇਹ ਉਿਰ 17 ਸਾਲ ਹੈ। 

ਸਵਹਿਤੀ ਦੀ ਉਿਰ ਤੋਂ ਘਿੱਟ੍ ਉਿਰ ਦੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੂੰਨ ਨੂੂੰ ਤੋੜਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿਾਸਤੇ 

ਗੂੰਭੀਰ ਜ਼ੁਰਿਾਨੇ ਹਨ ਇਹ ਪਰਿਾਹ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾ ਂਵਕ ਬਿੱਚਾ ਸਵਹਿਤ ਹੋ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੂੰਨ ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿਚ ਨੌਜਿਾਨਾ ਂ

ਦੀ ਰਿੱਵਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਵਜਨਸੀ ਵਸਹਤ ਦ ੇਕਲੀਵਨਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਵਰਿਾਰ ਯੋਜਨਾਬੂੰਦੀ ਕਲੀਵਨਕ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਇਹਨਾ ਂਦਾ ਸੂੰਪਰਕ ਿੇਰਿਾ White Pages ਵਿਚ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

http://www.safesteps.org.au/
http://mrs.org.au/about/
http://www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27s-Domestic-Violence-Helpline.aspx
http://www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Men%27s-Domestic-Violence-Helpline.aspx
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ਬਿੱਵਚਆ ਂਦ ੇਹਿੱਕ 
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਬਿੱਵਚਆ ਂਦੇ ਹਿੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਿਚਨਬਿੱਧ ਹੈ। 

ਬਿੱਚੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ, ਸਰੀਰਕ, ਵਜਨਸੀ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾਤਿਕ ਸੋਸਣ, ਅਣਗਵਹਲੀ ਅਤੇ ਵਹੂੰਸਾ ਕਾਨੂੂੰਨ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਅਤ ਹਨ। 

ਵਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਉਵਚਤ ਪਰਬੂੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਅਨ਼ੁਸਾਸਨ ਵਜਹਾ ਵਕ ਿਾਰਨਾ ਿਨਹਾਂ ਹੈ 

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਿਹਿੱਤਿਪੂਰਨ ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਅਨ਼ੁਸਾਸਨ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਵਗਆ 

ਨਹੀ ਹੈ।  

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ, ਕ਼ੁਝ ਲੋਕ, ਡਾਕਟ੍ਰਾਂ ਅਤੇ ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਿਰਗੇ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਿਚ ਬਾਲ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨੂੂੰ ਵਰਪੋਰਟ੍ 

ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿਝਦੇ ਹਨ ਵਕਬਿੱਚੇ ਦਾ ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

ਬਾਲ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ 
ਜੇ ਇਕ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਿੱਚੇ ਨੂੂੰ ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੌਜਿਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਿਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਚੇ ਨੂੂੰ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਸੇਿਾ ਜਾਂ ਬਿੱਚੇ ਦੀ 

ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰਦਰ਼ੁਸਤੀ ਨੂੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਸੇਿਾ ਸਾਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਨੂੂੰ ਵਜਸ ਨੂੂੰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ 

ਹੋ ਵਹੂੰਸਾ ਜਾਂ ਦ਼ੁਰਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਪ਼ੁਵਲਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਸੇਿਾ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 

ਖਤੇਰ ਬਿੱਵਚਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਏਜੂੰਸੀਆ ਂਅਤ ੇਿਬੈਸਾਈਟ੍ਾਂ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ 24 ਘੂੰਟ੍ ੇਸਿੇਾ 

National Child Abuse Prevention Services 

www.childabuseprevention.com.au 

 

1800 688 009 

ACT Office for Children, Youth and Family Support 

www.communityservices.act.gov.au/ocyfs 

1300 556 729 

NSW Community Services Helpline 

http://www.community.nsw.gov.au/preventing-child-abuse-and-
neglect 

132 111 

NT Department of Children and Families 

https://nt.gov.au/law/crime/report-child-abuse 

1800 700 250 

Qld Department of Communities, Child Safety and Disability Services 

www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services 

1800 811 810 

SA Department for Education and Child Development 

www.families.sa.gov.au/pages/protectingchildren/HowToNotify 

131 478 

Tas. Department of Health and Human Services Hotline 

www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services 

1300 737 639 

http://www.childabuseprevention.com.au/
http://www.communityservices.act.gov.au/ocyfs
http://www.community.nsw.gov.au/preventing-child-abuse-and-neglect
https://nt.gov.au/law/crime/report-child-abuse
http://www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services
http://www.families.sa.gov.au/pages/protectingchildren/HowToNotify/?reFlag=1
http://www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services
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ਖਤੇਰ ਬਿੱਵਚਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਏਜੂੰਸੀਆ ਂਅਤ ੇਿਬੈਸਾਈਟ੍ਾਂ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ 24 ਘੂੰਟ੍ ੇਸਿੇਾ 

Vic. Department of Human Services - Family Services 

www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-young-
people/child-protection  

 

131 278 

WA Department for Child Protection and Family Support 

www.dcp.wa.gov.au/pages/home.aspx 

1800 199 008 

ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ 
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਿੱਚ ਹਰ ਇਕ ਨੂੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ੁਿੱਲਹ  ਹੈ। ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ ਉਹ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ ਵਜਸ 

ਿਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਤਆਰ ਜਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇਿੱਛਾ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਜਾ ਂਉਸਨੂੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਿਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ 

ਕਰ ਵਦਤਾ ਜਾਿੇ।  

ਵਕਸੇ ਨੂੂੰ ਿੀ ਸਰੀਰਕ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਜਾਂ ਿਾਨਵਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਸਦੀਿਰਜੀ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਂਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ੁਿੱਲਹ  ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀ ਪੈਂਦਾ ਵਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਕਸ ਧਾਰਵਿਕ ਜਾ ਂਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜ ਤੋਂ, ਵਲੂੰਗ ਜਾਂ ਵਜਨਸੀ ਝ਼ੁਕਾਅ ਜਾਂ ਵਕੂੰਨੀ ਉਿਰ 

ਦਾ ਹੈ। 

ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ ਿਾਸਤੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਿ਼ੁਲਕ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਅਵਜਹਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨਾ ਿੀ ਗਰੈ-ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਹੈ। 

16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ੍ ਉਿਰ ਦੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਦੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦ ੇਵਿਆਹ ਿਾਤਾ-

ਵਪਤਾ ਦੀ ਸਵਹਿਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਿੱਜ ਜਾਂ ਿੈਵਜਸਟ੍ਰੇਟ੍ ਦ਼ੁਆਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਹ਼ੁਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਹ ੋ

ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਵਿਓਂਤੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ  ਪਿੱਖ ਸਵਹਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਅਤੇ ਦੂਵਜਆਂ ਨੂੂੰ ਬਚਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹੋ 

ਤਾਂਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍: www.ag.gov.au/forcedmarriage ਤੇ ਜਾਓ। 

ਪਵਰਿਾਰਕ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਪੈਕ (www.dss.gov.au/family-safety-pack) ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਛੋਟ੍ੀ ਉਿਰ ਦ ੇਵਿਆਹਾਂ 

ਬਾਰੇ ਇਕ ਤਿੱਿ ਸੀਟ੍ ਿੀ ਸਾਿਲ ਹੈ। 

ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ Australian Federal 

Police ਨੂੂੰ 131 237 ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਹੇਠਾਂ ਵਦਤੇ ਸੂੰਗਠਨ ਿੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

ਖਤੇਰ ਸੂੰਸਿਾ ਅਤ ੇਿਬੈਸਾਈਟ੍ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ 

National National Sexual Assault, Domestic and Family Violence 
Counselling Service 

www.1800respect.org.au 

1800 737 732 

http://www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-young-people/child-protection
http://www.dcp.wa.gov.au/pages/home.aspx
http://www.ag.gov.au/forcedmarriage
https://www.dss.gov.au/family-safety-pack
http://www.1800respect.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
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ਖਤੇਰ ਸੂੰਸਿਾ ਅਤ ੇਿਬੈਸਾਈਟ੍ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ 

National Family Law Information  

http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fcoaweb/family

-law-matters/getting-help/migrants-refugees-language-support  

1300 352 000 

 

National / 

NSW 

Anti-Slavery Australia 

www.antislavery.org.au 

02 9514 9662 

National / 

NSW 

My Blue Sky 

www.mybluesky.org.au 

02 9515 8815 ਜਾ ਂ

0481 070 844 

(ਟ੍ੈਕਸਟ੍) 

Vic. Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights 

www.ausmuslimwomenscentre.org.au 

03 9481 3000 

ਔਰਤ ਦੀ ਪਰਜਨਨ ਉਿਰ ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਅਵਧਕਾਰ 
ਔਰਤ ਦੇ ਜਨਣ ਿਾਲੇ ਅੂੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਂਟ੍-ਛਾਂਟ੍ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਜਾਂ ਕਾਟਂ੍-ਛਾਂਟ੍ ਕਰਨਾ (FGM/C) ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਹੈ। 

(FGM/C) ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਜਨਣ ਅੂੰਗਾਂ ਨੂੂੰ ਅੂੰਸਕ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਹਟ੍ਾਉਣਾ ਿੀ ਸਾਿਲ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਜਨਣ ਅੂੰਗਾਂ 

ਨੂੂੰ ਹੋਰ ਚੋਟ੍ ਪਹ਼ੁੂੰਚਾਣਾ ਜੋ ਵਕ ਵਬਨਾਂ-ਿੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੋਿੇ। 

FGM/C ਦੀ ਵਿਧੀ ਿਾਸਤ ੇਵਕਸੇ ਨੂੂੰ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਦਸੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਭੇਜਣਾ ਜਾ ਂਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦ਼ੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ 

ਕਰਨਾ ਿੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਹੈ। 

FGM/C ਦੇ ਗੂੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲੂੰਿ ੇਸਿੇਂ ਿਾਸਤੇ ਸਿਾਈ ਨਤੀਜ ੇਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪਹ਼ੁੂੰਚਣ ਿਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ 

ਨੂੂੰ ਇਸ ਅਵਭਆਸ ਕਾਰਨ ਵਸਹਤ ਸਿਿੱਵਸਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱਤੀਆਂ ਿਾਹਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਇਸ ਿਾਸਤੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 

ਖਤੇਰ ਔਰਤਾ ਂਦ ੇਜਣੇਪਾ ਹਿੱਕਾ ਂਦੀ ਸਿੇਾ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ 

National National Education Toolkit for FGM/C in Australia 
www.netfa.com.au 

 

ACT Sexual Health and Family Planning 
www.shfpact.org.au 

02 6247 3077 

 Women’s Health Service 
www.health.act.gov.au/our-services/women-youth-and-

children/womens-health-service 

02 6205 1078 

NSW 
Women’s Information and Referral Service 
www.women.nsw.gov.au 

1800 817 227 

http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fcoaweb/family-law-matters/getting-help/migrants-refugees-language-support
http://www.antislavery.org.au/
http://www.mybluesky.org.au/
http://www.ausmuslimwomenscentre.org.au/
http://www.netfa.com.au/
http://www.shfpact.org.au/
http://www.health.act.gov.au/our-services/women-youth-and-children/womens-health-service
http://www.women.nsw.gov.au/
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 Education Program on FGM 

http://www.dhi.health.nsw.gov.au/NSW-Education-Program-

on-Female-Genital-Mutilation/NSW-Education-Program-on-

Female-Genital-Mutilation/default.aspx 

02 9840 3877 

NT 
Sexual Assault Referral Centre  
www.health.nt.gov.au/sexual_assault_services 

Darwin 
Alice Springs 

 

08 8922 6472 
08 8955 4500 

 
Family Planning Welfare Association 
www.fpwnt.com.au 

08 8948 0144 

Qld 
Family Planning Queensland (True) 

www.fpq.com.au or ਜਾਂ 
www.true.org.au 

07 3250 0240 

 
Multicultural Women’s Health – FGM 
www.true.org.au/resources/resources-overview/multicultural-

womens-health-female-genital-mutilation-fgm 

07 3250 0240 

SA Women’s Information Service 
www.wis.sa.gov.au 

1800 188 158 

 Women’s Health Service 
www.whs.sa.gov.au 

08 8444 0700 

Tas. Red Cross - Bicultural Community Health Program 
www.redcross.org.au/bi-cultural-health.aspx 

 

 Child protection service 
www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services  

1300 737 639 

 Tasmania police 
www.police.tas.gov.au 

131 444 

 Crime stoppers 
http://crimestopperstas.com.au 

1800 333 000 

Vic. Royal Women's Hospital 
https://www.thewomens.org.au/health-information/  

ਵਦਹਾਤੀ ਿ਼ੁਫਤ ਕਾਲ 

03 8345 3058 

1800 442 007 

 South Eastern Centre Against Sexual Assault 
www.secasa.com.au 

24 ਘੂੰਟ੍ੇ – ਿ਼ੁਫਤ ਕਾਲ 

ਸੂੰਕਟ੍ 

 

1800 806 292 
03 9594 2289 

 
Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights 
http://ausmuslimwomenscentre.org.au/2014/a-guide-for-

responsible-reporting-on-female-genital-cutting 

03 9481 3000 

http://www.dhi.health.nsw.gov.au/NSW-Education-Program-on-Female-Genital-Mutilation/NSW-Education-Program-on-Female-Genital-Mutilation/default.aspx
http://www.health.nt.gov.au/sexual_assault_services/
http://www.fpwnt.com.au/
http://www.fpq.com.au/
http://www.true.org.au/resources/resources-overview/multicultural-womens-health-female-genital-mutilation-fgm
http://www.wis.sa.gov.au/
http://www.whs.sa.gov.au/
http://www.redcross.org.au/bi-cultural-health.aspx
http://www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services
http://www.police.tas.gov.au/
http://crimestopperstas.com.au/
https://www.thewomens.org.au/health-information/
http://www.secasa.com.au/
http://ausmuslimwomenscentre.org.au/2014/a-guide-for-responsible-reporting-on-female-genital-cutting
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ਖਤੇਰ ਔਰਤਾ ਂਦ ੇਜਣੇਪਾ ਹਿੱਕਾ ਂਦੀ ਸਿੇਾ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ 

WA Women’s Information Service 

www.communities.wa.gov.au/communities-in-

focus/women/womens-information-

service/Pages/default.aspx  

ਿ਼ੁਫਤ ਸੇਿਾ, ਸੋਿਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਿਾਰ 9 ਸਿੇਰ ਤੋਂ 4 ਸਾਿ 

1800 199 174 

 
WA Health, FGM Program 
www.kemh.health.wa.gov.au/health_professionals/WHCSP/g

bv.php 

08 9340 1557 

ਹਵਿਆਰ ਅਤ ੇਚਾਕੂ 
ਅਵਜਹੇ ਹਵਿਆਰ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਵਫਰਨਾ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਕਾਨੂੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰ਼ੁਿੱਧ ਹਨ। ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਬੂੰਦੂਕ ਰਿੱਖਣ ਜਾ ਂਲੈ ਕੇ ਤ਼ੁਰੇ 

ਵਫਰਨ ਿਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਬੂੰਦੂਕ ਿਰਤਣ ਤੇ ਉਿਰ ਦੀ ਰੋਕ ਹ ੈਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੂੰ ਬੂੰਦੂਕ ਜਾਂ ਚਾਕੂ ਿੇਚਣ ਦੀ ਿਨਾਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ 

ਵਿਚ ਬੂੰਦੂਕ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਿਿੱਖ-ੋਿਿੱਖਰੇ ਪਰਬੂੰਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੂੰਨ ਹਨ। 

ਜਾਨਿਰ ਅਤ ੇਜੂੰਗਲੀ ਜਾਨਿਰ 
ਸਿਾਨਕ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦੇ ਵਸਕਾਰ ਅਤੇ ਕੌਿੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕ਼ੁਦਰਤ ਦੇ ਭੂੰਡਾਰ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਿੀ ਜਾਨਿਰ ਦੇ ਵਸਕਾਰ ਦੀ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ 

ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਵਸਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਿੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਕਾਨੂੂੰਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਿਿੱਖ-ੋਿਿੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਇਹ ਚੈੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਵਕ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੀ ਲਾਗੂ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਕ਼ੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜੂੰਗਲੀ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦਾ ਵਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ 

ਪਰਵਿਟ੍ ਅਤੇ ਵਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜਹੜਾ ਿੀ ਹਵਿਆਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਿਰਤਣਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸਿ਼ੁੂੰਦਰ ਜਾਂ ਦਵਰਆ ਵਿਚੋਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਿਨੋਰੂੰਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਿੱਛੀ ਫੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਵਿਟ੍ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਿਿੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਤੇ ਸੀਵਿਤ ਹੈ। 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਬੇਰਵਹਿੀ ਅਤ ੇਅਣਗਵਹਲੀ ਤੋਂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦੀ ਰਿੱਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੂੰਨ ਹਨ। ਜ ੋਲੋਕ ਜਾਨਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਛੀਆ ਂਨਾਲ 

ਦ਼ੁਰ-ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨਹਾ ਂਨੂੂੰ ਜ਼ੁਰਿਾਨਾ ਜਾਂ ਕੈਦ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ  ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਾਨਕ ਕਾਨੂੂੰਨ ਜਾਨਿਰਾਂ ਨੂੂੰਘਰ ਵਿਚ ਰਿੱਖਣ ਦੀ 

ਆਵਗਆ ਵਦੂੰਦੇ ਹਨ ਪਰੂੰਤੂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਜਿੱਦੀ ਜਾਨਿਰਾਂ ਨੂੂੰ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਖਾਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਵਪਛਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਜਾਨਿਰਾ ਂਨੂੂੰ ਿਾਰਨ ਦੀ ਿਨਹਾਹੀ ਹੈ। 

ਦੇਖੋ ਅਵਧਆਇ 12, ਸਿਾਜ ਵਿਿੱਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ 

http://www.communities.wa.gov.au/communities-in-focus/women/womens-information-service/Pages/default.aspx
http://www.kemh.health.wa.gov.au/health_professionals/WHCSP/gbv.php
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ਵਸਗਰਟ੍, ਸਰਾਬ ਪੀਣਾ ਅਤ ੇਨਸੀਲੇ ਪਦਾਰਿ 

ਵਸਗਰਟ੍ ਵਸਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਿੌਤ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਿੋਹਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। 

ਤੂੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਵਸਗਰਟ੍ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੂੰਬਾਕੂ ਨੂੂੰ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਛਿੱਵਡਆ ਜਾਿੇ, ਵਸਹਤ ਪੇਸਾਿਰ ਵਜਿੇਂ ਡਾਕਟ੍ਰ ਅਤੇ ਫਾਰਿਾਵਸਸਟ੍ ਕੋਲ 

ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ Quitline ਤੇ, 13 7848 (13 Quit), ਜਾਂ www.quitnow.gov.au ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਿਰਗੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ 

ਤੇ ਿੀ ਉਪਲਿੱਬਧ ਹਨ। 

ਕਾਰਾਂ ਵਜਨਹਾ ਂਵਿਚ ਬਿੱਚੇ ਿੌਜੂਦ ਹਣੋ ਉਨਹਾਂ ਵਿਚ ਵਸਗਰਟ੍ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸਿਾਨ ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਚ 

ਦਫਤਰ, ਕੂੰਿ ਦੀਆਂ ਜਗਹਾਿਾ,ਂ ਸਾਵਪੂੰਗ ਕੇਂਦਰ, ਹਸਪਤਾਲ, ਵਸਹਤ ਕਲੀਵਨਕ, ਿਨੋਰੂੰਜਨ ਸਿਾਨ ਅਤੇ ਰੈਸਟ੍ੋਰੈਂਟ੍ ਸਾਿਲ ਹਨ।  

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ੍ ਉਿਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ ਤੂੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਤੂੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਿਚੇਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਹੈ। 

ਸਰਾਬ ਪੀਣੀ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਿਲ ਖਾਸ ਿਾਿਾ ਂਅਤੇ ਖਾਸ ਸਿੇਂ ਤੇ ਹੀ। ਸਰਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਵਦਸਾ ਵਨਰਦੇਸ ਹਨ ਵਕ 

ਵਕਸੇ ਿੀ ਇਕ ਵਦਨ ਵਿਚ ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਦੋ ਿਾਪੇ ਹੋਏ ਹਾੜੇ ਪੀਣ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰ਼ੁਿੱਧ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੂੰ ਸਰਾਬ ਿੇਚੇ ਜਾਂ ਦੇਿੇ। ਇਹ ਿੀ ਕਾਨੂੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰ਼ੁਿੱਧ ਹੈ ਵਕ 

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ੍ ਉਿਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਾਬ ਪੀਿੇ ਵਸਿਾਏ ਆਪਣੀ ਵਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਨਿੱਜੀ ਘਰ ਵਿਚ। ਸਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ 

ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾ ਂਵਿਚ ਿੀ ਿਨਾਹੀ ਹੈ। 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਲੋਕਾ ਂਨੂੂੰ ਨਸੇ ਨੂੂੰ ਿੇਚਣ ਜਾਂ ਿਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿੀ ਕਾਨੂੂੰਨ ਹਨ। ਡਰਿੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੂੰਨ ਨੂੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਗੂੰਭੀਰ ਜ਼ੁਰਿਾਨੇ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੁਰਿਾਨਾ ਅਤੇ ਕੈਦ ਆਵਦ ਸਾਿਲ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਡਰਿੱਗ ਦ ੇਕਾਨੂੂੰਨ ਨਸੇ ਨੂੂੰ ਿਰਤਣ ਿਾਵਲਆਂ ਵਿਿੱਚ 

ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਿੇਚਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਨਸੇ ਜਾਂ ਸਰਾਬ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਹੇਠ ਗਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਹੈ। ਨਸਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡਾ 

ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖੋਵਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਰਿਾਨਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਲਹ  ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ  ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਖੇੋ 

ਅਵਧਆਇ 8, ਆਿਾਜਾਈ 

ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਜਾਂ ਵਕਸ ੇਹੋਰ ਨੂੂੰ ਵਜਸ ਨੂੂੰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਨਸੇ ਦੀ ਜਾਂ ਡਰਿੱਗ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਿੱਵਸਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਆਪਣੇ 

ਸਿਾਨਕ ਕਵਿਊਵਨਟ੍ੀ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾ ਂਇਲਾਕ ੇਵਿਚ ਸਰਾਬ ਜਾਂ ਡਰਿੱਗ ਹਲੈਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ: 

ਰਾਜ ਜਾ ਂਰਾਜਖਤੇਰ ਸਰਾਬ ਅਤ ੇਨਸ ੇਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੇਾ ਦ ੇਟ੍ਲੈੀਫਨੋ 

ACT  02 6207 9977 

NSW  
02 9361 8000 (Sydney)  

1800 422 599 (ਵਨਊ ਸਾਊਿ ਿੇਲਜ਼ ਵਦਹਾਤੀ) 

NT 

08 8922 8399 (Darwin)  

08 8951 7580 (ਿਿੱਧ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ) 

1800 131 350 (ਸਾਰੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ) 

Qld 1800 177 833 

SA  1300 131 340 

Vic. 1800 888 236 

http://www.quitnow.gov.au/
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ਰਾਜ ਜਾ ਂਰਾਜਖਤੇਰ ਸਰਾਬ ਅਤ ੇਨਸ ੇਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੇਾ ਦ ੇਟ੍ਲੈੀਫਨੋ 

Tas. 1800 811 994 

WA 
08 9442 5000 (Perth) 

1800 198 024 (ਪਿੱਛਿੀ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਦਹਾਤੀ) 

 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 

ਏਜੂੰਸੀ ਜਾ ਂਸਾਿੀ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

National Tobacco Campaign www.quitnow.gov.au 

Department of Health www.alcohol.gov.au/ 

National Drugs Campaign www.drugs.health.gov.au/ 

Australian Drug Information Network www.adin.com.au/content.asp?Document_ID=38 

ਬੂਟ੍ ੇਜਾ ਂਜਾਨਿਰਾ ਂਦੀ ਦਰਾਿਦ ਤ ੇਪਾਬੂੰਦੀਆਂ 
ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਿਸਤੂਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਨੂੂੰ ਜਾਂ ਿਿੱਲ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹ ੋਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਨਯਿ ਹਨ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਕਹੜੀ 

ਪੈਦਾਿਾਰ ਅਤੇ ਜਾਨਿਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers ਉਪਰ ਜਾਓ। 

ਚੈੈੱਕ ਕਰੋ ਵਕ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਸਾਿਾਨ ਜੂੰਗਲਾਤ ਦੇ ਕਾਨੂੂੰਨ, ਨੂੂੰ ਭੂੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ 

www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers/tourist-souvenirs 

ਤੇ ਜਾਓ 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੀ ਕਾਨੂੂੰਨ ਹਨ ਵਕ ਵਕਹੜੇ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਜਾਨਿਰ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਵਲਜਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦ ੇ

ਅੂੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ www.quarantinedomestic.gov.au/ ਤੇ ਚੈੈੱਕ ਕਰੋ ਵਕ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੀ ਿੂੰਵਜ਼ਲ ਤੇ 

ਿਸਤਾਂ ਵਲਜਾਣ ਿਾਸਤੇ ਵਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਹਰੋ ਕਾਨੂੂੰਨ 
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਿੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਿੇ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ੍, ਪਰਦੂਸਣ ਜਾਂ ਆਵਗਆ ਦ ੇਵਬਨਾਂ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ੍ ਦਾ ਵਨਪਟ੍ਾਰਾ ਜਾ ਂਬਹ਼ੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੋਰ ਸਰਾਬਾ ਕਾਨੂੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰ਼ੁਿੱਧ ਹੈ। 

ਗ਼ੁਆਢਂੀਆ ਂਦ ੇਨਾਲ ਵਿਿਾਦ 
ਗ਼ੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਿਾਦ ਦ ੇਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਿੀ ਕਾਨੂੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਿੇ ਵਿਿਾਦ ਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਹਨ ਜੋ 

ਸਿਿੱਵਸਆ ਨੂੂੰ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦ ੇਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਨ।  

http://www.quitnow.gov.au/
http://www.alcohol.gov.au/
http://www.drugs.health.gov.au/
http://www.adin.com.au/content.asp?Document_ID=38
http://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers
http://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers/tourist-souvenirs
http://www.quarantinedomestic.gov.au/
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ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ: 

ਰਾਜ ਜਾ ਂ

ਰਾਜਖਤੇਰ 
ਸਿੇਾ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

ACT Conflict Resolution Service 
www.crs.org.au/pdf/Healthy_neighbourhoods
_brochure.pdf 

NSW Information about the law in NSW 
www.legalanswers.sl.nsw.gov.au/guides/neig
hbours/  

NT Community Justice Centre www.cjc.nt.gov.au/  

Qld Queensland Government www.qld.gov.au/law/housing-and-neighbours/  

SA Legal Services Commission of SA www.lawhandbook.sa.gov.au/ch31s01.php  

Tas. Hobart Community Legal Service  

www.hobartlegal.org.au/tasmanian-law-
handbook/community-and-
environment/neighbourhood-
disputes/introduction  

Vic. Victoria Legal Aid 
www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-
answers/disputes-with-neighbours 

WA Legal Aid WA 
www.legalaid.wa.gov.au/InformationAboutThe
Law/Homes/neighbours/Pages/NeighboursCo
mmonProblems.aspx  

 

ਇਹ ਿੀ ਿੇਖੋ ਅਵਧਆਇ 12, ਸਿਾਜ ਵਿਿੱਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ 

ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਂਅਤੇ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੂੰਗਠਨ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਹਿੱਕਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜਾ ਂਬਾਰੇ ਸੂਵਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦ ੇ

ਇਨਸਾਫ ਵਸਸਟ੍ਿ ਦੀ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਵਿਚ ਸ਼ੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

Legal Aid ਏਜੂੰਸੀਆ ਂਅਪਰਾਧਕ ਿਾਿਲੇ, ਪਵਰਿਾਰ ਟ਼੍ੁ ਿੱਟ੍ਣ, ਪਵਰਿਾਰਕ ਵਹੂੰਸਾ, ਪਰਿਾਸ, ਿਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ, ਸਿਾਵਜਕ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ, ਕਰਜ਼ਾ 

ਅਤੇ ਆਿਾਜਾਈ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੂੰ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਿਦਦ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਰਾਜ ਜਾ ਂ

ਰਾਜਖਤੇਰ 
ਕਨੂੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੂੰਸੀ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

ACT Legal Aid ACT 1300 654 314 www.legalaidact.org.au/ 

NSW Legal Aid NSW 1300 888 529 www.legalaid.nsw.gov.au/ 

http://www.crs.org.au/pdf/Healthy_neighbourhoods_brochure.pdf
http://www.legalanswers.sl.nsw.gov.au/guides/neighbours/
http://www.cjc.nt.gov.au/
https://www.qld.gov.au/law/housing-and-neighbours/
http://www.lawhandbook.sa.gov.au/ch31s01.php
http://www.hobartlegal.org.au/tasmanian-law-handbook/community-and-environment/neighbourhood-disputes/introduction
https://www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/disputes-with-neighbours
http://www.legalaid.wa.gov.au/InformationAboutTheLaw/Homes/neighbours/Pages/NeighboursCommonProblems.aspx
http://www.legalaidact.org.au/
http://www.legalaid.nsw.gov.au/
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ਰਾਜ ਜਾ ਂ

ਰਾਜਖਤੇਰ 
ਕਨੂੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੂੰਸੀ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

NT 
Northern Territory Legal Aid 
Commission 

1800 019 343 www.nt.gov.au/ntlac 

Qld Legal Aid Queensland 1300 651 188 www.legalaid.qld.gov.au/ 

SA 
Legal Services Commission of 
South Australia 

1300 366 424 www.lsc.sa.gov.au/ 

Tas. Legal Aid Commission of Tasmania 1300 366 611 www.legalaid.tas.gov.au/ 

Vic. Victoria Legal Aid 1300 792 387 www.legalaid.vic.gov.au/ 

WA Legal Aid Western Australia 1300 650 579 www.legalaid.wa.gov.au/ 

 

ਕਵਿਊਵਨਟ੍ੀ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਕੇਂਦਰ, ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿਾਿਵਲਆ ਂਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਿਦਦ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕ਼ੁਝ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਿੱਿੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਹਿੱਕਾ ਂਅਤੇ ਵਜ਼ੂੰਿੇਿਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਸਿੱਖ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਰਾਸਟ੍ਰੀ ਕਨੂੂੰਨੀ ਸੂੰਸਿਾਿਾ ਂ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

National Association of Community Legal Centres www.naclc.org.au/  

Children’s and Youth Law Centre www.lawstuff.org.au/  

Women’s Legal Services www.wlsa.org.au/  

 

  

http://www.nt.gov.au/ntlac
http://www.nt.gov.au/ntlac
http://www.legalaid.qld.gov.au/
http://www.lsc.sa.gov.au/
http://www.lsc.sa.gov.au/
http://www.legalaid.tas.gov.au/
http://www.legalaid.vic.gov.au/
http://www.legalaid.wa.gov.au/
http://www.naclc.org.au/
http://www.lawstuff.org.au/
http://www.wlsa.org.au/
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7 ਘਰ 

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਿੱਚ 
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਘਰ ਲਿੱਭਣੇ ਿ਼ੁਸਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਕਰਾਇਆ ਿੀ ਿਵਹੂੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਿਿੱਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਿਾਸਤੇ 

ਲੂੰਬੀ ਵਿਆਦ ਦੀ ਵਰਹਾਇਸ ਲਿੱਭਣੀ ਿ਼ੁਸਕਲ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਜਹੜੀ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨ਼ੁਕੂਲ ਹੋਿੇ। ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਸਿਝੌਤਾ 

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਜੋ ਘਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਿੋੜੇ ਸਿੇਂ ਦੀ ਵਰਹਾਇਸ 

• ਪਰਾਈਿੇਟ੍ ਘਰ ਜਾਂ ਫਲੈਟ੍ ਵਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣਾ 

• ਘਰਾਂ ਿਾਸਤੇ ਿਦਦ 

• ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਕ ਅਤੇ ਵਜੂੰਿੇਿਾਰੀਆਂ 

• ਘਰ ਜਾਂ ਫਲੈਟ੍ ਖਰੀਦਣਾ 

• ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਿਾਿਾ ਂ

• ਘਰੇਲੂ ਕੂੜਾ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਵਲੂੰਗ 

• ਡਾਕ 

ਿੜੋ ੇਸਿੇਂ ਦੀ ਵਰਹਾਇਸ 
ਿੋੜੇ ਸਿੇਂ ਦਾ ਵਰਹਾਇਸੀ ਵਿਕਲਪ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਆਉਣ ਸਿੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਹੇਠ ਵਲਵਖਆ ਸਾਿਲ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

• ਹੋਸਟ੍ਲ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਦਰ ਤੇ ਹੋਟ੍ਲ। 

• ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪੜਹ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੈਟ੍ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਵਦਆਰਿੀ ਹਾਊਵਸੂੰਗ ਨੂੂੰ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਕਰਨ ਦੇ 

ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਸੂੰਸਿਾ ਦੇ ਅੂੰਤਰਰਾਸਟ੍ਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟ੍ਾਫ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ ਗਿੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਿੇਰਿੇ ਿਾਸਤ ੇ

ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਅੂੰਤਰਰਾਸਟ੍ਰੀ ਵਿਵਦਆਰਿੀਆਂ ਲਈ ਵਰਹਾਇਸੀ ਵਿਕਲਪ ਿਾਸਤ ੇ

www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/accommodation ਦੇਖੋ। 

• ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਵਿਵਦਆਰਿੀ-ਪਿੱਧਰ ਤੇ ਰਵਹਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ 

www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs ਤੇ ਜਾਓ। 

ਪਰਾਈਿਟੇ੍ ਘਰ ਜਾ ਂਫਲੈਟ੍ ਵਕਰਾਏ ਤ ੇਲੈਣਾ 
ਘਰ ਜਾਂ ਫਲੈਟ੍ ਵਕਰਾਏ ਤੇ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟ੍ੇਟ੍ ਏਜੂੰਟ੍ਾਂ ਿਿੱਲੋਂ , ਜੋ ਿਕਾਨ ਿਾਲਕਾ ਂਿਿੱਲੋਂ  ਕੂੰਿ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦ਼ੁਆਰਾ ਵਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਕ ਵਨਿੱਜੀ ਿਕਾਨ ਵਸਿੱਧੇ ਿੀ ਵਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਕਰਾਏ ਦੇ ਿਕਾਨਾਂ ਿਾਸਤੇ ਇਸਵਤਹਾਰ To let ਅਤੇ 

Accommodation vacant ਭਾਗ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਿਾਸਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟ੍ੇਟ੍ 

ਏਜੂੰਟ੍ਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਕਰਾਏ ਿਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਘਰਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਿੇਖਣ ਿਾਸਤੇ ਪ਼ੁਿੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/accommodation
http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs
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ਪਿੱਟ੍ਾ (lease) ਜਾਂ ਵਰਹਾਇਸੀ ਵਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਿਾ (residential tenancy agreement) ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਿਾਲਕ 

ਿਕਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਕਾਨੂੂੰਨੀ, ਵਲਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਿਾ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ, ਛੇ ਜਾਂ ਬਾਰਹਾ ਂਿਹੀਨੇ ਦੀ ਇਕ ਵਨਸਵਚਤ ਵਿਆਦ 

ਦਾ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਵਹਿਤੀ ਅਤੇ ਗਿੱਲ-ਬਾਤ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਿਆਦ ਿਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਿਆਦ ਖਤਿ ਹਣੋ 

ਤੇ ਪਿੱਟ੍ਾ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਿਾ ਵਨਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਲਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਿਾ, ਪਿੱਟ੍ੇ ਦਾ ਿਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਅਵਜਹਾ ਵਕਰਾਇਆਨਾਿਾਂ 

ਵਜਸ ਵਿਚ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਤੀ, ਲਾਗਤ, ਸਹੂਲਤਾ,ਂ ਸੇਿਾਿਾਂ (ਵਜਹਾ ਵਕ ਵਬਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਗੈਸ, ਕੂੜੇ ਨੂੂੰ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ) ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਪੇਸਗੀ ਜਾਂ ਿ਼ੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਾ,ਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰ ਰਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 

ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਵਕੂੰਨਾ ਵਚਰ ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਆਵਦ ਵਲਵਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਰਵਹਣ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਸਿੇਂ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਵਲਖੋ ਇਹ ਇਕ ਿਹਿੱਤਿਪੂਰਨ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਸਵਹਿਤੀ ਦੀ ਵਿਆਦ ਦ ੇ

ਅੂੰਤ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਲੀਜ਼ ਛਿੱਡਣੀ ਪਿੇ (ਇਸ ਨੂੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੋੜਨਾਂ (breaking a lease) ਕਵਹੂੰਦੇ ਹਨ) ਵਜਸਦਾ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੂੰ ਪਵਹਲੇ ਿਹੀਨੇ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਿਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਰਾਇਆ ਪੇਸਗੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਬੌਂਡ (ਬੂੰਧਨ) ਿੀ ਭਰਨਾਂ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ। 

ਬੌਂਡ ਿਾਲਕ ਕੋਲ ਜਿਹਾ ਂਕਰਾਉਣਾ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਰਕਿ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਰਾਜਾ ਂਅਤੇ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਹ਼ੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਿਾਲਕ ਿਕਾਨ ਜਾਂ ਰੀਅਲ 

ਐਸਟ੍ੇਟ੍ ਏਜੂੰਟ੍ ਦੀ ਵਜੂੰਿੇਿਾਰੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਰਹਾਇਸੀ ਵਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਬੌਂਡ ਵਜ਼ੂੰਿੇਿਾਰ ਅਵਧਕਾਰੀ ਪਾਸ 

ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਾਂ ਕਰਿਾਏ। ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਿਕਾਨ (ਸੂੰਪਤੀ) ਨੂੂੰ ਛਿੱਡਣਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਿਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਿੀ ਵਕਰਾਇਆ 

ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸਾਫ-ਸ਼ੁਿਰੀ ਹੈ। 

ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਕਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਇਕ ਦਸਤਾਿੇਜ ਵਿਲੇਗਾ ਵਜਸ ਵਿਚ ਿਕਾਨ ਦੀ ਿ਼ੁਢਲੀ ਹਾਲਤ ਵਬਆਨ ਕੀਤੀ 

ਹੋਿੇਗੀ। ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ ਨੂੂੰ ਕੂੰਡੀਸਨ ਵਰਪੋਰਟ੍ (condition report) ਕਵਹੂੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਅਤੇ ਿਾਲਕ ਿਕਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 

ਰੀਅਲ ਅਸਟ੍ੇਟ੍ ਏਜੂੰਟ੍ ਨਾਲ ਵਿਲਕੇ ਿ਼ੁਕੂੰਿਲ ਕਰਨੀ ਪਿੇਗੀ ਵਜਸਦਾ ਿਤਲਬ ਹ ੈਵਕ ਿਕਾਨ ਛਿੱਡਣ ਸਿੇਂ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਅਤੇ ਿਾਲਕ ਜਾਂ ਰੀਅਲ 

ਅਸਟ੍ੇਟ੍ ਵਿਚ ਕੋਈ ਿਤਭੇਦ ਨਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੋਿੇ। ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਿਾਲਕ ਿਕਾਨ ਨੂੂੰ ਹਰ ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ੍ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ 

ਵਿਚ ਕੋਈ ਿੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਿਕਾਨ ਿਾਲਕ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਿਾਲਕ ਿਕਾਨ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਿ਼ੁਰੂੰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਜ਼ੂੰਿੇਿਾਰ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ। 

ਜਦ ਤਿੱਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਿ਼ੁਆਇਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਸਿੱਲੀ ਨਾਲ ਵਨਬੂੰਧਨ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਸਿਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸੂੰਪਤੀ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ 

ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੂੰਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਿਕਾਨ ਨੂੂੰ ਅਿੱਗੇ ਵਕਰਾਏ ਤ ੇਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹ ੈ(ਭਾਿ ਤ਼ੁਸੀਂ ਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ ਵਕਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵਜਸਦਾ ਨਾਿ 

ਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੂੰਬੀ ਵਿਆਦ ਦੇ ਪਰਾਹ਼ੁਣੇ ਨੂੂੰ ਰਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਰਵਹਣ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਸੀਿਾ ਤੋਂ ਿਿੱਧ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਿੋੜੀ ਵਿਆਦ ਦੇ ਪਰਾਹ਼ੁਵਣਆਂ ਨੂੂੰ ਛੋਟ੍ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਿਕਾਨ ਛਿੱਡਣ ਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਕਾਨ-ਿਾਲਕ ਨੂੂੰ ਕਾਫੀ ਨੋਵਟ੍ਸ ਜਰੂਰ ਵਦਓ (ਇਹ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਘਿੱਟ੍ੋ-ਘਿੱਟ੍ ਚਾਰ 

ਹਫਤੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਪਿੱਟੇ੍ ਵਿਚ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਸਿੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ)।  

ਘਰਾ ਂਿਾਸਤ ੇਿਦਦ 
ਘਿੱਟ੍ ਆਿਦਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕ, ਆਰਜ਼ੀ ਵਰਹਾਇਸ, ਵਕਰਾਏ ਦੇ ਬੂੰਧਨ( ਬੌਂਡ) ਅਤੇ ਪੇਸਗੀ ਪਵਹਲੇ ਿਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਰਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਿਦਦ 

ਿਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਵਕਰਾਏ ਿਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਵਕਰਾਏ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਹੈ ਜੋ ਘਿੱਟ੍ ਆਿਦਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ (www.humanservices.gov.au/rentassistance) ਦੇਖੋ। 

http://www.humanservices.gov.au/rentassistance
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ਪਬਵਲਕ ਹਾਊਵਸੂੰਗ 
ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ Centrelink ਿਲੋਂ  ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘਿੱਟ੍ ਆਿਦਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਹਾਊਵਸੂੰਗ, 

ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿਲਕੀਅਤ ਹ਼ੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੂੰਵਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਹਾਊਵਸੂੰਗ ਵਿਚ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਇਹ ਇਿਦਾਦੀ ਦਰ ਤੇ ਵਿਲੇਗਾ ਜੋ ਵਨਿੱਜੀ ਵਕਰਾਏ ਤੋਂ ਘਿੱਟ੍ ਵਕਰਾਏ ਦੇ ਭ਼ੁਗਤਾਨ 

ਤੇ ਹੋਿੇਗਾ। 

ਜਨਤਕ ਹਾਊਵਸੂੰਗ ਲਈ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਿਾਂ, ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਕਿੱਿੇ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹ,ੋ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ 

ਹਾਊਵਸੂੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਨਾਜ਼਼ੁਕਤਾ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਿਾਂ ਬਹ਼ੁਤ ਹੀ ਲੂੰਬਾ ਿੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 

ਰਾਜ ਜਾ ਂ

ਰਾਜਖਤੇਰ 
ਹਾਊਵਸੂੰਗ ਅਿਾਵਰਟ੍ੀ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

ACT 
Housing and 
Community Services 

133 427 www.communityservices.act.gov.au/hcs  

NSW Housing NSW 1300 468 746 www.housing.nsw.gov.au 

NT 
Department of 
Housing 

08 8999 8814 https://nt.gov.au/property/public-housing 

Qld 
Department of 
Housing and Public 
Works 

13 74 68 
www.qld.gov.au/housing/public-community-
housing 

SA Housing SA 131 299 www.housing.sa.gov.au 

Tas. Housing Tasmania 1300 135 513 www.dhhs.tas.gov.au/housing 

Vic. Office of Housing 1300 650 172 www.housing.vic.gov.au/public-housing 

WA 
Department of 
Housing 

1800 093 325 www.housing.wa.gov.au 

 

ਬੇਘਵਰਆ ਂਲਈ ਹਾਊਵਸੂੰਗ ਸਹਾਇਤਾ 
ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਬੇਘਰ ਜਾਂ ਬਘੇਰ ਬਣਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੋ ਤਾਂ ਹੇਠ ਵਦਿੱਤੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾ ਂਸੂੰਕਟ੍ ਿੇਲੇ ਵਰਹਾਇਸ ਦੇ ਕੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ 

ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹਿਾਲੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਖਤੇਰ ਸਿੇਾ ਅਤ ੇਿਬੈਸਾਈਟ੍ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ 

National 
Homelessness Australia 

www.homelessnessaustralia.org.au/index.php/are-you-homeless 
02 6247 7744 

http://www.communityservices.act.gov.au/hcs
http://www.communityservices.act.gov.au/hcs
http://www.housing.nsw.gov.au/
http://www.housing.nt.gov.au/public_housing
http://www.housing.nt.gov.au/public_housing
http://www.qld.gov.au/housing/public-community-housing
http://www.qld.gov.au/housing/public-community-housing
http://www.qld.gov.au/housing/public-community-housing
http://www.housing.sa.gov.au/
http://www.dhhs.tas.gov.au/housing
http://www.housing.vic.gov.au/public-housing
http://www.housing.wa.gov.au/
http://www.housing.wa.gov.au/
http://www.homelessnessaustralia.org.au/index.php/are-you-homeless
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ਖਤੇਰ ਸਿੇਾ ਅਤ ੇਿਬੈਸਾਈਟ੍ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ 

ACT 
FirstPoint 

www.firstpoint.org.au 
1800 176 468 

NSW 
Link2Home 

www.facs.nsw.gov.au/about_us/news/link2home 
1800 152 152 

NT 
ShelterMe 

www.shelterme.org.au  
 

Qld 

Homeless Hotline 

www.qld.gov.au/housing/emergency-temporary-
accommodation/homeless-persons-information-qld/ 

1800 474 753 

SA 

Help in Crisis Situations 

www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-
land/housing/emergency-shelter-and-homelessness/accessing-
services 

1800 003 308 

Tas. 
Housing Connect 

www.dhhs.tas.gov.au/housing/housing_connect 
1800 800 588 

Vic. 
Crisis and emergency accommodation 

www.housing.vic.gov.au/crisis-and-emergency-accommodation 
1800 825 955 

WA 
Homelessness Advisory Service 

www.housing.wa.gov.au/housingoptions/homelessadvisoryservice 
1800 065 892 

 

ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਦ ੇਅਵਧਕਾਰ ਅਤ ੇਵਜ਼ੂੰਿਿੇਾਰੀ 
ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾ ਂਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਅਵਧਕਾਰ ਅਤ ੇਵਜ਼ੂੰਿੇਿਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਕਸਰ 

ਕਈ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ: 

ਰਾਜ 

ਰਾਜਖਤੇਰ 
ਹਾਊਵਸੂੰਗ ਅਤ ੇਫਅੇਰ ਟ੍ਰਵੇਡੂੰਗ ਅਿਾਵਰਟ੍ੀ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ 

ACT 

Access Canberra 

www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/service/images/favi
con.ico 

13 22 81 

NSW 

NSW Fair Trading 

www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Renti
ng_a_home.page 

13 32 20 

http://www.firstpoint.org.au/
http://www.facs.nsw.gov.au/about_us/news/link2home
http://www.shelterme.org.au/
http://www.shelterme.org.au/
http://www.qld.gov.au/housing/emergency-temporary-accommodation/homeless-persons-information-qld/
http://www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/emergency-shelter-and-homelessness/accessing-services
http://www.dhhs.tas.gov.au/housing/housing_connect
http://www.housing.vic.gov.au/crisis-and-emergency-accommodation
http://www.housing.wa.gov.au/housingoptions/homelessadvisoryservice
http://www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/service/images/favicon.ico
http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Renting_a_home.page
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ਰਾਜ 

ਰਾਜਖਤੇਰ 
ਹਾਊਵਸੂੰਗ ਅਤ ੇਫਅੇਰ ਟ੍ਰਵੇਡੂੰਗ ਅਿਾਵਰਟ੍ੀ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ 

NT 

Consumer Affairs 

www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ResidentialTenen
cies 

1800 019 319 

Qld 
Residential Tenancies Authority 

www.rta.qld.gov.au/ 
1300 366 311 

SA 

Consumer and Business Services 

www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/renting-
and-letting/renting-privately 

131 882 

Tas. 
Consumer Affairs and Fair Trading 

www.consumer.tas.gov.au/renting 
1300 654 499 

Vic. 

Consumer Affairs Victoria 

www.consumer.vic.gov.au/housing-and-
accommodation/renting/during-a-lease-or-residency/rent-and-
other-payments/rent-receipts 

1300 558 181 

WA 

Department of Commerce 

www.commerce.wa.gov.au/publications/tenant-guide-renting-
home-wa 

1300 304 054 

 

ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੂੰਗਠਨ ਿੀ ਹਨ ਜੋ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ: 

ਰਾਜ ਜਾ ਂ

ਰਾਜਖਤੇਰ 
ਵਕਰਾਏਦਾਰਾ ਂਦੀਆ ਂਿਬੈਸਾਈਟ੍ਾਂ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

ACT Tenants’ Union ACT 02 6247 2011 
www.tenantsact.org.au/contactUs
/Tenants-Advice-Service 

NSW Tenants NSW  www.tenants.org.au 

NT NT Tenants’ Advice Service 1800 812 953 
www.dcls.org.au/legal-and-
advocacy-services/tenants-advice 

Qld Tenants Queensland 1300 744 263 
http://tenantsqld.org.au/info-for-
tenants 

SA 
Tenants Information and 
Advisory Service 

1800 060 462 www.syc.net.au/tias/overview 

Tas. Tenants Union of Tasmania 1300 652 641 http://tutas.org.au 

http://www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ResidentialTenencies
https://www.rta.qld.gov.au/
http://www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/renting-and-letting/renting-privately
http://www.consumer.tas.gov.au/renting
https://www.consumer.vic.gov.au/housing-and-accommodation/renting/during-a-lease-or-residency/rent-and-other-payments/rent-receipts
http://www.commerce.wa.gov.au/publications/tenant-guide-renting-home-wa
http://www.tenantsact.org.au/contactUs/Tenants-Advice-Service
http://www.tenants.org.au/
http://www.dcls.org.au/legal-and-advocacy-services/tenants-advice
http://www.tenantsqld.org.au/info-for-tenants
http://www.syc.net.au/tias/overview
http://www.syc.net.au/tias/overview
http://www.tutas.org.au/
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ਰਾਜ ਜਾ ਂ

ਰਾਜਖਤੇਰ 
ਵਕਰਾਏਦਾਰਾ ਂਦੀਆ ਂਿਬੈਸਾਈਟ੍ਾਂ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

Vic. Tenants Union of Victoria 03 9416 2577 www.tuv.org.au 

WA 
Tenancy WA 

ਵਦਹਾਤੀ ਿ਼ੁਫਤ ਕਾਲ 

08 9221 0088 

1800 621 888 
www.tenancywa.org.au 

National 
Real Estate Institute of 
Australia  

 
https://reia.asn.au/consumers/ren
ting-or-leasing-a-property 

ਘਰ ਜਾ ਂਫਲੈਟ੍ ਖਰੀਦਣਾ 
ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਫਲੈਟ੍ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇਸਵਤਹਾਰ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ। ਰੀਅਲ ਅਸਟ੍ੇਟ੍ ਅਦਾਵਰਆਂ 

ਪਾਸ ਿੀ ਵਿਕਰੀ ਦ ੇਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਸੇ ਸੂਚੀਆਂ ਹ਼ੁੂੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ 

ਹੋ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾ ਂਤੋਂ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰਾਂਟ੍ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

www.firsthome.gov.au ਦੇਖੋ। 

ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਾਈ ਵਨਿਾਸੀ ਨਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸੀ ਵਨਿੇਸ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

www.firb.gov.au/real-estate ਦੇਖੋ। 

ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਕਸੇ ਵਿਿੱਤੀ ਸੂੰਸਿਾ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੂੰਪਤੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਿੇ, ਲੋਕ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕੀਲ ਜਾਂ ਕਨਿੇਂਸਰ ਦੀ ਸੇਿਾ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਨਬੂੰਧਨ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਸਿਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰੋ। 

ਸੂੰਪਤੀ ਖਰੀਦਣ ਿਾਸਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ www.australia.gov.au/information-and-

services/family-and-community/housing-and-property ਤੇ ਜਾਓ। 

ਘਰਾ ਂਦੀਆ ਂਜ਼ਰਰੂੀ ਸਿੇਾਿਾਂ 
ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਵਕਰਾਏ ਤੇ ਜਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਜਿੇਂ ਪਾਣੀ, ਵਬਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨੂੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਪਿੇਗੀ। ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪਰਾਈਿੇਟ੍ ਕੂੰਪਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਿਾਨ ਤੇ ਵਨਰਭਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰੀ ਤੇ ਚੈੈੱਕ ਕਰੋ।  

ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਿ ਤੌਰ ਤ ੇਨਿੀਂ ਸੂੰਪਤੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾਿਾਂ ਨੂੂੰ ਕ਼ੁਝ ਵਦਨਾਂ ਦਾ ਨੋਵਟ੍ਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। 

ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਵਕ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨਹਾਂ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੀ 

ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਸਾਲ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਰਜ਼ੀ ਵਰਹਾਇਸ ਵਿਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹੋ ਵਬਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਤੂੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਿਾਅਦੇ ਤੇ 

ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਰਰੂੀ ਹੈ ਵਕ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਪਰਦਾਤਾਿਾਂ ਦੀਆ ਂਵਨਬੂੰਧਨ  

ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਸਿਝ ਲਓ। ਘਰ ਿਾਸਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੇਿਾ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਾਈਡ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: 

www.accc.gov.au/publications/managing-energy-services-at-home Australian Energy 

Regulator ਿੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ: www.aer.gov.au/consumers/aer-resources 

http://www.tuv.org.au/
http://www.tenancywa.org.au/
https://reia.asn.au/consumers/renting-or-leasing-a-property/
https://reia.asn.au/consumers/renting-or-leasing-a-property/
http://www.firsthome.gov.au/
http://www.firb.gov.au/real-estate/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/housing-and-property
http://www.accc.gov.au/publications/managing-energy-services-at-home
http://www.aer.gov.au/consumers/aer-resources
http://www.aer.gov.au/consumers/aer-resources
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ਕੂੰਪਨੀ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਿਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਬਿੱਲ ਲਗਾਤਰ ਭੇਜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਿਿੀ ਵਿਤੀ ਤ ੇਵਬਿੱਲ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਿਰਿੱਿ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਬੂੰਧ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹੋ ਕੂੰਪਨੀ ਨਾਲ ਤ਼ੁਰੂੰਤ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਾਸਤੇ ਵਬਲ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਿ਼ੁਸਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਪਰਦਾਤਾ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ 

ਸੇਿਾਿਾਂ ਕਿੱਟ੍ਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਵਬਜਲੀ ਅਤ ੇਗਸੈ 
ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਬਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਕਾਂ ਿਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ ਿੀਡੀਓ ਸਿਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ 

ਦੀ Energy Made Easy ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ www.energymadeeasy.gov.au/ ਦੇਖੋ। 

ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਿੱਖੋ: 

• ਇਕਰਾਰਨਾਿਾ ਵਕੂੰਨੇ ਵਚਰ ਦਾ ਹੈ 

• ਸੇਿਾ ਨਾਲ ਜ਼ੁੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਛੋਟ੍ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

• ਪਰਦਾਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹ ੈਵਕ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਛੋਟ੍ ਵਿਲਦੀ ਹ ੈਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਿਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹੈ। 

Energy Made Easy ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਉਤੇ ਤਿੱਿਸੀਟ੍ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਵਜਹੜੀ ਅਨੇਕ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਹੈ। 

www.energymadeeasy.gov.au/publications-0 ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਓਿਬਡਸਿੈਨ ਦੀ ਸਚੂੀ 

www.energymadeeasy.gov.au/useful-contacts ਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਿਾਸਤੇ ਹ,ੈ ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਬਜਲੀ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਪਰਦਾਤਾ 

ਨਾਲ ਸਿਿੱਵਸਆ ਸ਼ੁਲਝਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਿਰਿੱਿ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹੋ। 

Centrepay 

Centrepay ਆਪਣੀ ਿਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਬਿੱਲ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਹੈ ਜੋ Centrelink ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਿ਼ੁਫਤ ਹੈ। 

www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepay ਤੇ ਜਾਓ। ਤ਼ੁਸੀਂ Centrepay ਨੂੂੰ 

ਿਰਤ ਕੇ Centrelink ਦੇ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਵਿਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌ੍ਤੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਬਿੱਲ¸ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਕਰਾਇਆ¸ 

ਗੈਸ¸ ਵਬਜਲੀ¸ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਬਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਹ ਕਟੌ੍ਤੀ ਵਕਸੇ ਿੇਲੇ ਿੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ 

ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣਾ Centrelink ਦਾ ਖਾਤਾ myGov ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਰਤ ਕ ੇwww.my.gov.au ਉਪਰ ਜਾਓ। 

ਫਨੋ ਅਤ ੇਇੂੰਟ੍ਰਨੈੈੱਟ੍ 
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ, ਸੈੈੱਲ ਫੋਨ ਨੂੂੰ ਿੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਲਿੱਗ ੇਫੋਨ ਨੂੂੰ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਜਾ ਂ

ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਕੌਂਨਟ੍ਰ ੈਕਟ੍ ਨੂੂੰ ਅਕਸਰ 'ਪਲਾਨ' ਕਵਹੂੰਦੇ ਹਨ। ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਇੂੰਟ੍ਰਨੈੈੱਟ੍ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਤ਼ੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤ਼ੁਸੀਂ 

'ਿੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (mobile plan)', 'ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (landline plan)' ਅਤੇ 'ਇੂੰਟ੍ਰਨੈੈੱਟ੍ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 

(internet plan)' ਨੂੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕੂੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾ ਂਨੂੂੰ ਬੜੇ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਚੈੈੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦੀ "ਸੂੰਖੇਪ ਵਿਚ ਨਾਜ਼਼ੁਕ ਜਾਣਕਾਰੀ (Critical 

Inforamtion Summary)" ਨੂੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਚੂੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪੜਹ  ਲਿੋ। 

ਇਹ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਇੂੰਟ੍ਰਨੈੈੱਟ੍ ਦੇ ਕੌਂਨਟ੍ਰ ੈਕਟ੍ ਦੇ ਕ਼ੁਝ ਆਿ ਲਿੱਛਣ ਹਨ: 

• ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੂੂੰ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਕ਼ੁ ਨੈਕਸਨ ਫੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

http://www.energymadeeasy.gov.au/
http://www.energymadeeasy.gov.au/publications-0
http://www.energymadeeasy.gov.au/useful-contacts
http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepay
http://www.my.gov.au/
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• ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਿਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਿੋਬਾਈਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਭਿੱਤਾ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਡਾਟ੍ਾ ਭਿੱਤਾ ਿੋਬਾਈਲ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਲਈ ਹਰ 

ਿਹੀਨੇ ਿਾਸਤੇ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਸ ਭਿੱਤੇ ਦੀ ਹਿੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਹੋਰ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਬੂੰਧਨ ਚੇਤਾਿਨੀ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ 50%, 85% ਜਾਂ 100% ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੂੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 

ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਹੀਨੇਿਾਰ ਭਿੱਤੇ ਦੀ ਦਰ ਿਧਣ ਤੇ ਐਸਐਿਐਸ ਜਾਂ ਈਿੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਦਿੱਸ ਵਦੂੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

• ਤ਼ੁਸੀਂ ਪਰੀ-ਪੇਡ ਸੇਿਾ (ਿਰਤਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਭ਼ੁਗਤਾਨ) ਜਾ ਂਪੋਸਟ੍-ਪੇਡ ਸੇਿਾ ਚ਼ੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਪਰਦਾਤਾ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਬਿੱਲ 

ਭੇਜੇਗਾ)। 

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਇੂੰਟ੍ਰਨੈੈੱਟ੍ ਦਾ ਵਬਿੱਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਵਿਿੀ ਵਿਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾ ਂਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ 

ਕੂੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਨੂੂੰ ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾ ਂਅਕਸਰ ਿਹੀਨੇਿਾਰ ਫੋਨ ਦ ੇਯੋਜਨਾ ਭਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਾਵਿਲ ਨਹੀ ਹ਼ੁੂੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਲਾਂ ਿਵਹੂੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਵਿਦੇਸੀ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਵਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਿ-ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕਾਲ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕਰੋ 

(ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਟ੍ੋਰਾਂ ਤੇ ਉਪਲਿੱਬਧ ਹਨ)। 

ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਇੂੰਟ੍ਰਨੈੈੱਟ੍ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਿਾਇਰਲੈੈੱਸ ਜੂੰਤਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਇਸ ਤਿੱਕ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 

ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਇੂੰਟ੍ਰਨੈੈੱਟ੍ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਇਕ ਇਕਰਾਰਨਾਿਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿੇਾ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤ਼ੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਦਾ ਹੈ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਇੂੰਟ੍ਰਨੈਟ੍ ਦਾ 

ਪੇਸਗੀ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਕ਼ੁ ਨੈਕਸਨ ਿੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕਈ ਅਵਜਹੇ ਪਰੋਗਰਾਿ ਹਨ ਜੋ ਿ਼ੁਫਤ ਜਾਂ ਿਾਜਬ ਦਰ ਤੇ ਇੂੰਟ੍ਰਨੈੈੱਟ੍ ਦੀ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਅਤੇ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 

ਜਨਤਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਿ਼ੁਫਤ ਇੂੰਟ੍ਰਨੈੈੱਟ੍ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਕੇਿਲ ਉਨਹਾਂ ਕੂੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਵਜਹੜੀਆਂ Telecommunications Industry 

Ombudsman (TIO) ਸਕੀਿ ਦੀਆਂ ਿੈਂਬਰ ਹੋਣ। (    www.tio.com.au/members/members-listing

 ਉਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ) 

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਇੂੰਟ੍ਰਨੈਟ੍ ਸੇਿਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨ਼ੁਕਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂੰਪਨੀ ਇਸਨੂੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੂੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ 

TIO ਨੂੂੰ 1800 062 058 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ www.tio.com.au/making-a-complaint ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸਕਾਇਤ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਘਰਲੂੇ ਕੂੜਾ ਅਤ ੇਰੀਸਾਈਕਵਲੂੰਗ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨਾ  
ਸਿਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ੍ ਚ਼ੁਿੱਕਣ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਵਰਿਾਰਾ ਂਨੂੂੰ ਆਿ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਸਕਣ ਿਾਲੇ 

ਪਦਾਰਿਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਬੋਤਲਾ,ਂ ਗਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਵਦ ਸਿਿੱਗਰੀ ਲਈ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਢੋਲ ਵਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਕੂੜਾ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਦਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਿਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਚੈੈੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗ਼ੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੂੰ ਪ਼ੁਿੱਛੋ। 

ਅਵਧਆਇ 12, ਸਿਾਜ ਵਿਿੱਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਦੇਖੋ। 

http://www.tio.com.au/members/members-listing
http://www.tio.com.au/members/members-listing
http://www.tio.com.au/members/members-listing
http://www.tio.com.au/making-a-complaint
http://www.tio.com.au/making-a-complaint
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ਡਾਕ 
ਤ਼ੁਸੀਂ Australia Post ਦੇ ਬੌਕਸ ਜਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਡਾਕ ਅਤੇ ਪਾਰਸਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਦੇਸੀ ਡਾਕ ਲਈ ਵਟ੍ਕਟ੍ਾਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ 

ਵਿਚ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਡਾਕ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਕੀਿਤ ਦੀਆਂ ਹ਼ੁੂੰਦੀਆਂ ਹਨ। Australia Post ਹੋਰ ਿੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ ੈਵਜਿੇਂ 

ਵਬਿੱਲ ਿਸੂਲ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ੍ ਿਾਸਤੇ ਫੋਟੋ੍ ਬਣਾਉਣੀਆਂ www.auspost.com.au ਦੇਖੋ। 

ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਘਰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ̧  ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਕ ਿੀ ਨਿੇਂ ਪਤੇ ਉਪਰ ਵਭਜਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ (www.auspost.com.au/parcels-

mail/redirecting-your-mail.html ਉਪਰ ਜਾਓ)। ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਸ ਖਰਚੇ ਵਿਿੱਚੋਂ ਛੋਟ੍ ਲਈ ਿੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। Australia Post 

ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਦੂਸਰੀਆ ਂਸੂੰਸਿਾਿਾ ਂਨੂੂੰ ਿੀ ਦਿੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

  

http://auspost.com.au/
http://www.auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.html
http://www.auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.html
http://www.auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.html
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8 ਆਿਾਜਾਈ 

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ 
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਇਕ ਿਿੱਡਾ ਦੇਸ ਹੈ ਵਜਸਦੇ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਹਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਿੱਕ ਫੈਲੇ ਹਏੋ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਵਹਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ ਭਰ 

ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਿਾਜਾਈ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। 

• ਜਨਤਕ ਆਿਾਜਾਈ 

• ਟ੍ੈਕਸੀ ਸੇਿਾਿਾ ਂ

• ਸਾਈਕਲ ਦ਼ੁਆਰਾ 

• ਪੈਦਲ 

• ਵਨਿੱਜੀ ਿਾਹਨ 

ਜਨਤਕ ਆਿਾਜਾਈ 
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਆਿਾਜਾਈ ਵਿਚ ਬਿੱਸਾਂ, ਰੇਲਗਿੱਡੀਆ,ਂ ਟ੍ਰਾਿਾਂ ਅਤੇ ਵਕਸਤੀਆਂ ਿੀ ਸਾਿਲ ਹਨ। ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਇਨਹਾਂ ਸਭ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੂੂੰ 

ਿਰਤਣ ਲਈ ਵਕਰਾਏ ਿਾਸਤੇ ਵਟ੍ਕਟ੍ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇਗਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਿੇਗੀ। ਵਟ੍ਕਟ੍ਾਂ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਵਦਆਰਿੀਆਂ, 

ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ Health Care Card ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤ ੇਦਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਪਤਾਵਹਕ ਜਾਂ ਿਾਵਸਕ ਵਟ੍ਕਟ੍ਾਂ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਟ੍ਕਟ੍ ਜਾਂਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਕਰਾਏ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਟ੍ਕਟ੍ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।  

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਾਂਸੂਚੀਆਂ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾ ਂਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟ੍ਰ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ, ਰੇਲਿੇ ਸਟ੍ੇਸਨਾ,ਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆ ਂ

ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਉਪਲਿੱਬਧ ਹਨ। 

ਰਾਜ ਜਾ ਂ

ਰਾਜਖਤੇਰ  
ਜਨਤਕ ਆਿਾਜਾਈ ਏਜੂੰਸੀ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

ACT ACTION  www.action.act.gov.au  

NSW Transport NSW  www.transport.nsw.gov.au/  

NT Department of Transport  https://nt.gov.au/driving/public-transport-cycling 

Qld Translink  www.translink.com.au 

SA Transport SA  
www.sa.gov.au/topics/transport-travel-and-
motoring/public-transport-and-travel 

Tas. Metro Tasmania  www.metrotas.com.au 

Vic. Metlink  www.metlinkmelbourne.com.au 

WA Public Transport Authority  www.pta.wa.gov.au 

 

http://www.action.act.gov.au/
http://www.transport.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/driving/public-transport-cycling
http://www.translink.com.au/
http://www.sa.gov.au/topics/transport-travel-and-motoring/public-transport-and-travel
http://www.metrotas.com.au/
http://www.metlinkmelbourne.com.au/
http://www.pta.wa.gov.au/
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ਟ੍ੈਕਸੀ ਸਿੇਾ 

ਟ੍ੈਕਸੀ ਜਾਂ 'ਕੈਬਜ਼' ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਸਭ ਵਹਿੱਵਸਆਂ ਵਿਚ ਵਦਨ ਦੇ 24 ਘੂੰਟ੍ੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਟ੍ੈਕਸੀ ਕੂੰਪਨੀਆਂ ਆਨਲਾਇਨ ਅਤੇ ਅਤ ੇ

Yellow Pages ਵਿਚ 'ਟ੍ੈਕਸੀ ਕੈਬਸ' Yellow Pages ਹੇਠ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਹਨ। ਬਹ਼ੁਤੇ ਸਵਹਰਾਂ ਵਿਚ ਿਹ ੀਲਚੇਅਰ ਿਰਤਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 

ਲਈ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾ ਂਿਾਸਤੇ ਵਿਸੇਸ ਵਕਸਿ ਦੀਆਂ ਟ੍ੈਕਸੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂਬਿੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ੋਤਾਂ ਟ੍ੈਕਸੀ 

ਕੂੰਪਨੀ ਨੂੂੰ ਦਿੱਸੋ ਵਕ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚੇ ਿਾਸਤੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਸੀਟ੍ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਬਦਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਟ੍ੈਕਸੀਆਂ ਵਜਿੇਂ ਊਬਰ,ਟ੍ੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਬੇਰ ਜਾਂ ਆਿਾਜਾਈ ਦੇ ਰਸਿੀ ਕਾਰਪੂਵਲੂੰਗ ਦ ੇਪਰਬੂੰਧ ਿੀ ਕ਼ੁਝ 

ਸਿਾਨਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਸਾਈਕਵਲੂੰਗ 
ਸਾਰੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਨੂੂੰ ਸਾਰ ੇਸੜਕ ਵਨਯਿਾ ਂਅਤੇ ਵਚੂੰਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ 

ਬਰੇਕਾਂ ਅਤੇ ਘੂੰਟ੍ੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ ੇਤ਼ੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਿਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਅਤੇ ਸਵਹਯਾਤਰੀ ਨੂੂੰ ਟ੍ੋਪ 

ਪਵਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਰਾਤ ਨੂੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦ ੇਹੋ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਤੇ ਵਪਛਲੀ ਬਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਜਾਣ ਲਿੱਵਗਆਂ ਸਾਈਕਲ ਨੂੂੰ ਹਿੇਸਾਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ। 

ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਿਾਨਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸਵਹਰ ਵਿਚ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੂੰ ਉਤਸਾਹ ਦੇਣ ਿਾਸਤ ੇਸਾਈਕਲਾ ਂਲਈ ਵਿਸੇਸ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋ ਸਕਦੇ 

ਹਨ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਆਿਾਜਾਈ ਨੂੂੰ ਸਾਈਕਲ ਵਲੂੰਕ ਨਾਲ ਵਿਸੇਸ ਸਾਈਕਵਲੂੰਗ ਨੂੂੰ ਉਤਸਾਵਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨੋਨੀਤ ਸਾਈਕਲ ਿਾਰਗ ਦੇ 

ਤੌਰ ਤੇ ਜਗਹਾ, (ਸੜਕ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਪਾਸੇ), ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਸਟ੍ੈਂਡ ਹਿੋੇ ਵਜਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕਾ ਂਨੂੂੰ ਜਨਤਕ ਆਿਾਜਾਈ ਨਾਲ 

ਜੋੜਦਾ ਹੋਿੇ। 

ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ, ਸਾਈਕਲ ਲੇਨ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਲੇਨ ਬਣੀ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕ਼ੁਝ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ 

ਵਿਿੱਚ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੈੱਿੇ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਜੂੰਨਹ ਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਖਿੱਬੇ ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਵਹ ਕੇ ਚਲਾਓ ਵਕਉਂਵਕ 

ਇਹ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਅਤ ਹੈ। ਆਿ ਤੌਰ ਤ ੇਦੋ ਸਾਈਕਲ ਸਿਾਰਾਂ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 

ਤ਼ੁਰਨਾ 
ਤ਼ੁਰਨਾ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਿਨੋਰੂੰਜਨ ਦੀ ਇਕ ਪਰਵਸਿੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ। 

ਸੜਕ ਸਦਾ ਟ੍ਰ ੈਵਫਕ ਲਾਈਟ੍ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਿਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਆਿਾਜਾਈ ਚੈੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਿੱਬੇ ਅਤੇ 

ਸਿੱਜੇ ਪਾਵਸਆਂ ਿਲ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਿੇਖੋ। ਸੜਕ ਜਾਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਉਪਰ ਕਦੇ ਨਾ ਤ਼ੁਰੋ। 

ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਜੂੰਗਲ ਵਿਚ ਤ਼ੁਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਹੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਨੂੂੰ ਦਿੱਸ ਕੇ ਜਾ 

ਰਹੇ ਹੋ। 

ਪਰਾਈਿਟੇ੍ ਗਿੱਡੀਆ ਂ
ਪਰਾਈਿੇਟ੍ ਆਿਾਜਾਈ ਅਵਜਹੀ ਆਿਾਜਾਈ ਹੈ, ਵਜਸਦੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪ ਿਾਲਕ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਰਜੀ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਿਰਤਦੇ ਹੋ। ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ 

ਬਹ਼ੁਤੇ ਲੋਕ ਪਰਾਈਿੇਟ੍ ਆਿਾਜਾਈ ਲਈ ਕਾਰ ਜਾਂ ਿੋਟ੍ਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰ ਦੀ ਿਾਲਕੀ ਸਹੂਲਤ ਿਾਲੀ ਹ ੈਪਰੂੰਤੂ ਇਹ 

ਿਵਹੂੰਗੀ ਹ਼ੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਕਾਰ ਦੀ ਿਾਲਕੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਬਹ਼ੁਤ ਵਜ਼ੂੰਿੇਿਾਰੀ ਿਾਲੀ ਗਿੱਲ ਹੈ।  

ਪੈਦਲ ਘ਼ੁੂੰਿਣਾ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਨਬੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿੱਕ ਵਿਚ ਿ਼ੁਫਤ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਅਸ਼ੁਰਿੱਵਖਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਸਫਾਰਸ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
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ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ 
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਕਾਰ ਜਾਂ ਿੋਟ੍ਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਗਿੱਡੀ 

ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਇਸਨੂੂੰ ਹਿੇਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਦਸੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ Learner's Permit ਲੈਣ ਿਾਸਤੇDriver Knowledge Test 

ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿੇਗੀ। Learner's Permit ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਗਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਵਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 

ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਡਰਾਈਿਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਗਿੱਡੀ ਚਲਾਉਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ "L” ਪਲੇਟ੍ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਤੇ ਜਰੂਰ ਲਗਾਓ। 

ਇਕ ਿਾਰ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਉਵਚਤ ਹ਼ੁਨਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਵਗਆ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ Provisional ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦ ੇਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

Provisional Licence ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਉਿਰ ਘਿੱਟ੍ੋ-ਘਿੱਟ੍ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਰਨਰ ਪਰਵਿਟ੍ ਘਿੱਟ੍ੋ 

ਘਿੱਟ੍ ਛੇ ਿਹੀਨੇ ਦੀ ਕ਼ੁ ਿੱਲ ਵਿਆਦ ਲਈ ਜਾਂ ਅੂੰਤਰਰਾਜੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸੀ ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਗਿੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ 

ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ “P” ਪਲੇਟ੍ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਗਿੱਡੀ ਤੇ ਜਰੂਰ ਲਿੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣਾ Provisional ਸਿਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤ਼ੁਸੀ ਖ਼ੁਿੱਲਹੇ  ਲਾਇਸੈਂਸ ਿਾਸਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ 

ਸਰਤਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਿੂੰਨੋ। 

ਅਵਧਆਇ 1, ਪਹ਼ੁੂੰਚਣ ਦੇ ਤ਼ੁਰੂੰਤ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾਂ ਹੈ ਿੀ ਦੇਖੋ। 

ਡਰਾਇਵਿੂੰਗ ਤ ੇਲਾਗ ੂਹਣੋ ਿਾਲੇ ਕਾਨੂੂੰਨ 
ਗਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਾਲ ਦ ੇ

ਤੌਰ ਤੇ: 

• ਵਜਹੜੀ ਗਿੱਡੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹ ੋਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਵਜਸਟ੍ਰ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਹਰ ਵਕਸੇ ਦੇ ਸੀਟ੍ਬੈਲਟ੍ ਲਿੱਗੀ ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਬਿੱਚੇ ਨੂੂੰ ਕਾਬੂ ਰਿੱਖਣ ਿਾਲੀ ਸਹੀ ਸੀਟ੍ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਗਿੱਡੀ ਚਲਾਉਂਵਦਆ ਂਿੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਕਾਨੂੂੰਨ ਦੇ ਵਖਲਾਫ ਹੈ। 

• ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦ਼ੁਰਘਟ੍ਨਾ ਵਿਚ ਸਾਿਲ ਹ ੋਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਤ਼ੁਰੂੰਤ ਪ਼ੁਵਲਸ ਨੂੂੰ ਵਰਪੋਰਟ੍ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ, ਆਿਾਜਾਈ ਦੇ ਵਨਯਿ ਬਹ਼ੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਹਨ। ਗਿੱਡੀ ਚਲਉਣ ਦ ੇਕਾਨੂੂੰਨ ਅਤੇ ਵਨਯਿ ਇਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿਚ 

ਿਿੱਖ ਿਿੱਖ ਹਨ। ਕਾਨੂੂੰਨ ਨੂੂੰ ਨਾ ਿੂੰਨਣਾ ਜਾਂ ਆਿਾਜਾਈ ਵਨਯਿਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਿਾਨਾ, ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ 

ਖੋਹੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੈਦ ਤਿੱਕ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਪਾਰਵਕੂੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਿੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਿਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਦੀ ਸੀਿਾ 

ਵਨਰਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ ਗਤੀ ਦੀਆਂ ਗਿੱਡੀਆਂ ਨੂੂੰ ਫੜਨ ਿਾਸਤ ੇਸਪੀਡ ਕੈਿਵਰਆਂ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਜਾ ਂਨਸੇ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਡਰਿੱਗ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਗਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਹੈ। ਨਸੇ ਦੀ ਿਾਤਰਾ ਦੀ 

ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਆਵਗਆ, ਲਹੂ ਵਿਚ ਸਰਾਬ ਦਾ ਪਿੱਧਰ ਿਿੱਖ ਿਿੱਖ, ਰਾਜਾਂ ਜਾ ਂਇਲਾਵਕਆ,ਂ ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। ਪ਼ੁਵਲਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸਰਾਬ ਸੀਿਾ ਨੂੂੰ ਚੈੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਨੂੂੰ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਦੀ ਰਵਹੂੰਦੀ ਹੈ। ਅਵਧਆਇ 6, ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਅਨ 

ਕਾਨੂੂੰਨ ਿੀ ਦੇਖ ੋ
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ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 

ਰਾਜ ਜਾ ਂ

ਰਾਜਖਤੇਰ 
ਸੜਕ ਆਿਾਜਾਈ ਅਵਧਕਰਣ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

ACT Road Transport Authority 13 22 81 www.rego.act.gov.au 

NSW 
Roads and Maritime 
Services   

13 22 13 www.rms.nsw.gov.au 

NT Department of Transport 1300 654 628 https://nt.gov.au/driving 

Qld 
Department of Transport 
and Main Roads 

13 23 80 www.transport.qld.gov.au 

SA Transport 13 10 84 www.transport.sa.gov.au 

Tas. Transport Tasmania 1300 135 513 www.transport.tas.gov.au 

Vic. VicRoads 13 11 71 www.vicroads.vic.gov.au 

WA Department of Transport 13 11 56 
www.transport.wa.gov.au/index.a
sp 

ਸੀਟ੍ ਬਲੈਟ੍ਾ ਂਅਤ ੇਬਾਲ ਕਾਬ ੂਸੀਟ੍ਾ ਂ
ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਹਰ ਵਕਸੇ ਨੂੂੰ ਸੀਟ੍ ਬੈਲਟ੍ ਜਾਂ ਬਿੱਚੇ ਨੂੂੰ ਕਾਬੂ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਸਹੀ ਸੀਟ੍ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਟ੍ ਬੈਲਟ੍ ਪਵਹਨਣ 

ਵਬਨਾਂ ਗਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੁਰਿਾਨੇ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਿੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਿਿੱਡ ੇਬਿੱਵਚਆ ਂਲਈ ਸਭ 

ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟ੍ ਬੈਲਟ੍ਾਂ ਹਨ। 

ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਛੋਟੇ੍ ਬਿੱਵਚਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਤਿੱਕ ਦੇ ਬਿੱਵਚਆ ਂਤਿੱਕ ਸਪੈਸਲ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  ਿਨਜੂਰ-ਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਚੇ ਿਾਲੀ ਸੀਟ੍ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੈ। ਬਿੱਚੇ ਿਾਲੀ ਸੀਟ੍ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਆਰ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਤਰਹਾਂ ਗਿੱਡੀ ਵਿਚ ਲਿੱਗੀ ਅਤੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਉਿਰ ਿ਼ੁਤਾਬਕ 

ਚੂੰਗੀ ਤਰਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਛੇ ਿਹੀਨੇ ਦੀ ਉਿਰ ਤਿੱਕ ਦੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾਲੀ ਸੀਟ੍ ਦਾ ਿੂੂੰਹ ਵਪਛੇ ਨੂੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ। 

• ਛੇ ਿਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਤਿੱਕ ਦੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਲਈ ਿਾਲੀ ਸੀਟ੍ ਦਾ ਿੂੂੰਹ ਸਾਹਿਣੇ ਜਾਂ ਵਪਿੱਛੇ ਨੂੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ 

ਲਈ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਸੀਟ੍। 

• ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਤਿੱਕ ਦੇ ਬਿੱਚੇ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਅਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਿੂੂੰਹ ਅਿੱਗੇ ਨੂੂੰ ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਵਪਿੱਛੇ ਨੂੂੰ ਜਾਂ ਬੂਸਟ੍ਰ ਸੀਟ੍ 

ਵਿਚ ਠੀਕ ਤਰਾਂ ਕਿਚ ਜਾਂ ਸੀਟ੍ ਬੈਲਟ੍ ਲਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਛੋਟ੍ੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੂੰ ਗਿੱਡੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੀਟ੍ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਉਿਰ ਦ ੇਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੂੰ 

ਅਿੱਗਲੀ ਸੀਟ੍ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਹੈ ਬਸਰਤੇ ਵਕ ਵਪਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟ੍ਾਂ ਸਿੱਤ ਸਾਲ ਤਿੱਕ ਦੀ ਉਿਰ ਦੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਨਾਲ ਰ਼ੁਕੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। 

 ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਅਤ ਸੀਟ੍ਾ ਂਵਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਿਾਸਤੇ www.kidsafe.com.au ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਜਾਓ। 

http://www.rego.act.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/driving
http://www.transport.qld.gov.au/
http://www.transport.qld.gov.au/
http://www.transport.sa.gov.au/
http://www.transport.tas.gov.au/
http://www.vicroads.vic.gov.au/
http://www.transport.wa.gov.au/index.asp
http://www.kidsafe.com.au/
http://www.kidsafe.com.au/
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ਕਾਰ ਖਰੀਦਣੀ 
ਨਿੀਂ ਜਾਂ ਚਿੱਲੀ ਹੋਈ ਪ਼ੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਿਾਸਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਿਾਲੇ ਇਸਵਤਹਾਰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਨਿੀਆਂ ਕਾਰਾ ਂਦੇ 

ਸੋ-ਰੂਿਾਂ ਅਤੇ ਪ਼ੁਰਾਣੀਆ ਂਕਾਰਾਂ ਦ ੇਹਾਵਤਆ ਂਵਿਚ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਿ਼ੁਿੱਲ ਵਿਚ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਜਸਟ੍ਰੇਸਨ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਅਸਟ੍ਾਿ ਵਡਊਟ੍ੀ (ਜੋ ਵਕ ਵਿਕਰੀ ਟ੍ੈਕਸ ਿਰਗੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਿੀ 

ਬੀਿਾ ਸਾਿਲ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਿਿੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਗਿੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਿਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਿਾਲੀ ਵਿਿੱਤੀ ਕੂੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਯਾਦ ਰਿੱਖੋ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਿੱਤੀ ਕੌਨਟ੍ਰ ੈਕਟ੍ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਨਬੂੰਧਨ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਭ ਕ਼ੁ ਿੱਝ 

ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਿਝ ਵਲਆ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਸਾਬਕਾ ਿਾਲਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕਿਾਪਸ ਨਹੀਂਕੀਤਾ ਵਗਆ ਤਾਂ ਕਾਰ ਿਾਪਸ ਲਈ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਿਾਲੀ ਕੂੰਪਨੀ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਿਾਲਕ ਨੇ ਕਾਰ ਤੇ ਵਲਆ ਕਰਜਾ ਿਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 

ਇਹ ਚੈੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ Personal Property Securities Register (PPSR) ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

PPSR ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਦਿੱਸ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜੇ ਪ਼ੁਲੀਸ ਨੂੂੰ ਗਿੱਡੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬਾਰ ੇਵਰਪੋਰਟ੍ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਿਾਜਾਈ ਜ਼ੁਰਿਾਨੇ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 

ਤੇ ਗਿੱਡੀ deregister ਹੋਈ ਹੈ, ਗਿੱਡੀ ਖਤਿ ਹੋ ਚ਼ੁਿੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿੱਡੀ Commissioner for Fair Tradingਦੇ ਵਰਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ 

ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਓਡੋਿੀਟ੍ਰ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਿਾਈਲੇਜ ਵਡਸਪਲੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ)। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ 

1300 007 777 ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਫਨੋ ਕਰੋ ਜਾਂ www.ppsr.com.au/individuals  ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਜਾਓ। 

ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਂਅਤੇ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿੱਡੀਆ ਂਦੇ ਸੂੰਗਠਨ ਹਨ ਜੋ ਅਵਜਹੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਜਹਾ ਵਕ ਪ਼ੁਰਾਣੀ ਗਿੱਡੀ ਖਰੀਦਣ 

ਲਈ ਸੂੰਭਾਿੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲਈ ਿਾਹਨ ਚੈਵਕੂੰਗ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟ੍ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬੀਿਾ, ਅਤੇ ਸੜਕ ਉਪਰ ਸੇਿਾ (ਜੇਕਰ ਗਿੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ 

ਜਾਿੇ)। ਕਈ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੈਂਬਰਾਂ ਅਤ ੇਨਾਨ-ਿੈਂਬਰਾਂ ਿਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਖਤੇਰ ਿੋਟ੍ਰ ਐਸਸੋੀਏਸਨਾ ਂ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

National Australian Automobile Association 02 6247 7311 www.aaa.asn.au 

ACT National Road Motorists Association (NRMA) 132 132 www.nrma.com.au 

NSW National Road Motorists Association (NRMA) 132 132 www.nrma.com.au 

NT Automobile Association of Northern Territory 

(AANT) 
08 8925 5901 www.aant.com.au 

Qld Royal Automobile Club of Queensland (RACQ) 13 1905 www.racq.com.au 

SA Royal Automobile Association (RAA) 08 8202 4600 www.raa.net 

Tas. Royal Automobile Club of Tasmania (RACT) 132 722 www.ract.com.au 

Vic. Royal Automobile Club of Victoria (RACV) 137 228 www.racv.com.au 

WA Royal Automobile Club (RAC) 131 703 www.rac.com.au  

 

http://www.ppsr.com.au/individuals
http://www.aaa.asn.au/
http://www.nrma.com.au/
http://www.nrma.com.au/
http://www.aant.com.au/
http://www.racq.com.au/
http://www.raa.net/
http://www.ract.com.au/
http://www.racv.com.au/
http://www.rac.com.au/
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9 ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਖ਼਼ੁਸਹਾਲੀ 

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ 
• ਜਾਣ ਪਛਾਣ 
• Medicare 

• Health Care Card 

• ਪਰਾਈਿੇਟ੍ ਵਸਹਤ ਬੀਿਾ 

• ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 
• ਐਬੂਲਸ ਦੇ ਖਰਚ ੇ
• ਦਿਾਈਆਂ 
• ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ  
• ਅਪਾਹਜ ਸੇਿਾ 
• ਵਦਿਾਗੀ ਵਸਹਤ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ 
• ਟ੍ਾਰਚਰ ਅਤੇ ਸਦਿੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ 
• ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ੍ ਤੋਂ ਬਚਾਅ 
• ਟ੍ੀਕਾਕਰਣ 
• ਦੂੰਦਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾ ਂ
• ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਿਿੱਡੀ ਉਿਰ ਦੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ 
• ਿਿੱਡੀ ਉਿਰ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਵਸਕਾਇਤ 
• ਿੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ general practitioner (GP) ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਸੇਿਾ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਸੂੰਪਰਕ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਪਤਾ ਹੈ, 

ਬਸਰਤੇ ਵਕ ਕੋਈ ਸੂੰਕਟ੍ ਕਾਲ ਹੋਿ।ੇ GP ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿੇਗਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਾਈ ਦੀ ਪਰਚੀ, ਪੈਿਾਲੋਜੀ ਲਈ ਹਿਾਲਾ ਜਾਂ ਡਾਇਗਨੌਸਵਟ੍ਕ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਸਪੈਸਵਲਸਟ੍ ਨੂੂੰ ਰੈਫਰਲ ਵਜਿੇਂ ਇਕ ਸਰਜਨ 

ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾਕਟ੍ਰ ਸਾਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਾਹਰ ਹੋਰ ਪੈਿਾਲੋਜੀ ਿਾਸਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਰੋ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 

ਫੈਸਲਾ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ GP ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ GP ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ Medicare ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਿੇਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂ 

ਘਿੱਟ੍ ਇਹ ਤ਼ੁਹਾਡੇ GP ਦੇ ਵਬਵਲੂੰਗ ਪਰਬੂੰਧ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

Medicare 
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਕ਼ੁਝ ਿੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੌਿੀ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਯਜੋਨਾ Medicare ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਾਪਸ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। Medicare ਦੇ ਤਵਹਤ ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਪਬਵਲਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਤਕ ਿਰੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦ਼ੁਆਰਾ 

ਵਨਯ਼ੁਕਤ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਵਰਹਾਇਸ ਿ਼ੁਫਤ ਹੈ। Medicare ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਪੇਸੇਿਰ ਦੇ ਦੌਵਰਆਂ ਦੀ 

ਲਾਗਤ (ਵਜਹਾ ਵਕ ਡਾਕਟ੍ਰ, ਿਾਵਹਰ, ਓਪਟੋ੍ਿੀਟ੍ਵਰਸਟ੍ ਅਤੇ ਕ਼ੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦੂੰਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਲਾਈਡ ਵਸਹਤ ਪੇਸਾਿਰ ਦੇ ਖਰਚੇ) ਦੇ 

ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਡਾਕਟ੍ਰ ਕੋਲ ਜਾਦਂੇ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਲਗਾਤਾਰ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਡੈੀਕਲ ਦ ੇ
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ਖਰਚੇ ਬਹ਼ੁਤ ਵਜਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਿਾਰ ਤ਼ੁਸੀਂ Medicare Safety Net ਦੀ ਸੀਿਾ ਉਪਰ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟ੍ਰ ਕੋਲ 

ਜਾਣ ਜਾਂ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਿੱਟ੍ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਪਰਿਾਸੀਆ,ਂ ਸਰਨਾਰਿੀਆਂ ਅਤੇ ਿਾਨਿਤਾਿਾਦੀ ਪਰਿੇਸ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਤਿੱਕ Medicare ਦੇ ਤਵਹਤ 

ਤ਼ੁਰੂੰਤ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਹ਼ੁੂੰਦੀ ਹ,ੈ ਵਜਹੜੀ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਿੀਜ਼ੇ ਤੇ ਿੀ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਆਰਜ਼ੀ ਪਰਿਾਸ ਿਾਵਲਆਂ ਨੂੂੰ ਵਨਿੱਜੀ ਵਸਹਤ ਬੀਿਾਂ ਕਰਾਉਣ 

ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕ਼ੁਝ ਡਾਕਟ੍ਰ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਪੇਸਾਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਬਿੱਲ ਤੇ ਕੂੰਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਬਿੱਲਾਂ ਅਧੀਨ ਡਾਕਟ੍ਰ ਵਸਿੱਧੇ Medicare ਨੂੂੰ ਵਬਿੱਲ 

ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕਲੋੋਂ  ਕਈੋ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹੋਰ ਡਾਕਟ੍ਰ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਪੇਸਾਿਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸੇ ਿਸੂਲ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਵਜਹਾ ਹ ੈਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਿਾਹਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਵਕ Medicare ਵਕਿੇਂ ਕਲੇਿ ਕਰਨੀ 

ਹੈ ਿਾਸਤੇ: www.humanservices.gov.au/medicare ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਜਾਓ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣਾ Medicare ਕਾਰਡ (ਅਤੇ 

Health Care Card ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ) ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਪੇਸੇਿਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੂੰ ਜਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) ਦੇ ਤਵਹਤ ਕ਼ੁਝ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਿਦਦ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ PBS Safety Net ਡਾਕਟ੍ਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਵਲਖੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ 

ਕੀਿਤ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ PBS Safety Net ਦੀ ਸੀਿਾ ਤੇ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਾਰਿਾਵਸਸਟ੍ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ PBS 

Safety Net Card ਵਦੂੰਦਾ ਹ ੈਵਜਸ ਨਾਲ ਤ਼ੁਹਾਡੀਆ ਂਪੀਬੀਐਸ ਦਿਾਈਆਂ ਬਾਕੀ ਰਵਹੂੰਦੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਤੀਆ ਂਜਾਂ ਿ਼ੁਫਤ ਹ ੋ

ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਿਵਹੂੰਗੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹ ੋਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟ੍ਰ ਿਵਹੂੰਗਾ ਨ਼ੁਸਖ਼ਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਉਸਦਾ 

ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ। ਤ਼ੁਸੀਂ PBS ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ PBS ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ 

www.pbs.gov.au/pbs/home ਤੇ ਜਾਓ। 

Medicare ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਖਰਚ,ੇ ਕ਼ੁਝ ਦੂੰਦਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਅਲਾਈਡ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾ,ਂ ਐਨਕ, ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਪਰਾਈਿੇਟ੍ ਿਰੀਜ਼ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ 

ਵਰਹਾਇਸ ਲਈ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ Medicare ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ Medicare Service Centre ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ੍ 

ਜਾਂ Immicard ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਿਾਲੇ ਦਸਤਾਿੇਜ ਵਜਿੇਂ ਿੀਜ ੇਦੀ ਵਚਿੱਠੀ Department of Immigration and Border 

Protection ਿਿੱਲੋਂ  ਜਾਂ ਸਬੂਤ Visa Entitlement Verification Online ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋਏ ਤਾ ਂਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ 

Medicare ਨੂੰਬਰ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਿਗੇਾ ਵਜਹੜਾ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਿਾਸਤੇ ਤ਼ੁਰੂੰਤ ਿਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤ਼ੁਹਾਡਾ Medicare ਕਾਰਡ, 

Medicare ਨੂੰਬਰ, ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਨਾਿ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਿੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ 

ਹਨ, ਸਿੇਤ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਡਾਕ ਰਾਂਹੀ ਭਵੇਜਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

Medicare ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ www.humanservices.gov.au/medicare ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਾਨਕ 

Department of Human Services ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾਓ। ਵਜਸਦਾ ਪਤਾ ਤ਼ੁਸੀਂ 

http://findus.humanservices.gov.au/ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਅਵਧਆਇ1, ਪਹ਼ੁੂੰਚਣ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਅਦ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿੀ ਿੇਖੋ। 

Health Care Card 
ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ Centrelink ਿਿੱਲੋਂ  ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਵਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਤ਼ੁਸੀਂ ਘਿੱਟ੍ ਆਿਦਨ ਿਾਲੇ ਹੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  Health Care 

Card ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਿੋ। (www.humanservices.gov.au/concessioncards)। ਕਾਰਡ, ਵਸਹਤ ਸੇਿਾ ਦੀ ਛੋਟ੍ ਲਈ 

ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਹਿੱਕਦਾਰ ਬਣਾਏਗਾ ਵਜਸ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਦਿਾਈ, ਡਾਕਟ੍ਰ, ਦੂੰਦਾਂ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਾਿਲ ਹੈ। 

http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://www.pbs.gov.au/pbs/home
http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://findus.humanservices.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/concessioncards
http://www.humanservices.gov.au/concessioncards
http://www.humanservices.gov.au/concessioncards
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ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Health Care Card ਹੈ ਵਫਰ ਿੀ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ Medicare ਕਾਰਡ Health Care Card ਦੇ ਨਾਲ ਬ਼ੁਵਨਆਦੀ 

ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪਿੇਗਾ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਅਵਧਆਇ 10,ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇਖ ੋ

ਪਰਾਈਿਟੇ੍ ਵਸਹਤ ਬੀਿਾ 
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਪਰਾਈਿੇਟ੍ ਵਸਹਤ ਬੀਿਾ ਕਰਿਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਜਹੜਾ ਪਰਾਈਿੇਟ੍ ਜਾਂ ਪਬਵਲਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਾਈਿੇਟ੍ ਿਰੀਜਾਂ 

ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕ਼ੁਝ ਖਰਵਚਆਂ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਰਵਚਆਂ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਨਹਾਂ ਦਾ 

Medicare ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਜਿੇਂ ਦੂੰਦਾ ਂਦੀ ਸੂੰਭਾਲ, ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਦੇ ਕਈ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੇ ਖਰਚੇ। 

ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕਿਰ ਦੀ ਵਕਸਿ, ਿਿੱਖ ਿਿੱਖ, ਹ਼ੁੂੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਕੇਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਨਿੱਜੀ ਵਸਹਤ ਬੀਿਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ 

ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਫੂੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤ਼ੁਲਨਾ ਕਰੋ ਅਤ ੇਪਾਵਲਸੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਵਧਆਨ ਨਾਲ ਿੇਰਿੇ ਚੈੈੱਕ ਕਰੋ।  

ਪਰਤੋਸਾਹਨ 
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਵਨਿੱਜੀ ਵਸਹਤ ਬੀਿਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਤਸਾਵਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਿੱਤੀ ਲਾਭਾ ਂਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ ੇ

ਤ਼ੁਸੀਂ ਪਰਾਈਿੇਟ੍ ਵਸਹਤ ਬੀਿਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤ਼ੁਸੀਂ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਬਾਰੇ ਸਾਿਧਾਨ ਰਹ:ੋ  

• Private Health Insurance Rebate - ਤ਼ੁਸੀਂ Private Health Insurance Rebate ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ Medicare ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਯੋਗ ਵਸਹਤ ਬੀਿਾ ਪਾਵਲਸੀ ਹ ੈਵਜਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ 

ਵਿਚਇਲਾਜ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਆਿ ਇਲਾਜ ('ਸਹਾਇਕ' ਜਾਂ 'ਿਾਧੂ') ਕਿਰ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ  ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• Medicare Levy Surcharge - Medicare Levy Surcharge ਇਕ ਪਰਤੀਸਤ ਿਾਧੂ ਟ੍ੈਕਸ ਉਨਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 

ਦ਼ੁਆਰਾ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਨਹਾਂ ਦਾ ਵਨਿੱਜੀ ਵਸਹਤ ਬੀਿਾ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਅਤੇ ਆਿਦਨ ਇਕ ਖਾਸ ('ਿਰੈਸਹੋਲਡ') ਰਕਿ ਤੋਂ ਉਪਰ 

ਹ਼ੁੂੰਦੀ ਹੈ। 

• Lifetime Health Cover - ਇਹ ਸਕੀਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਆਪਣੀ ਪਵਹਲੀ (ਿ਼ੁਢਲੀ) ਉਿਰ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕਿਰ ਲੈਣ 

ਿਾਸਤ ੇਉਤਸਾਵਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। Lifetime Health Cover ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਨਿੇਂ ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਿਾਸਤੇ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ 

ਵਜਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਾਰੀਖਾ ਂਹਨ: 

o ਤ਼ੁਹਾਡੇ 31ਿੇਂ ਜਨਿ ਵਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜ਼ੁਲਾਈ ਜਾਂ 

o ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਤਾਂ ਫ਼ੁ ਿੱਲ Medicare ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਪਵਹਲੀ ਿਰਹੇ ਗੂੰਢਹ । 

ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ Lifetime Health Cover ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕਿਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨਹਾਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ 

ਦੀ ਉਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕਿਰ ਵਲਆ ਹੈ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 2% ਿਿੱਧ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 

ਜਦੋਂ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕਿਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਿੇਲੇ ਉਸਦੀ ਉਿਰ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਹ,ੈਉਸਨੂੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕਿਰ ਖਰੀਦਣ 

ਿਾਸਤੇ 30% ਿਾਧੂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। Lifetime Health Cover ਦੇ ਇਸ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤ਼ੁਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 

ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕਿਰ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਰਵਜਸਟ੍ਰਡ ਵਸਹਤ ਬੀਿਾ ਪਰਦਾਤਾ ਤੋਂ Lifetime Health Cover ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਖਤਿ ਹੋਣ 

ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਖਰੀਦੋ। 
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ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ: 

ਪਰਾਈਿਟੇ੍ ਵਸਹਤ ਬੀਿਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

ਪਰਾਈਿੇਟ੍ ਵਸਹਤ ਬੀਿਾ 
www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/conte
nt/private-1  

Lifetime Health Cover 
www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Conte
nt/health-privatehealth-lhc-providers-general.htm  

Private Health Insurance Ombudsman www.phio.org.au 

ਹੈਲਿ ਫੂੰਡਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੀ ਤ਼ੁਲਨਾ www.privatehealth.gov.au 

ਿੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ 

ਪਵਰਿਾਵਰਕ ਡਾਕਟ੍ਰ ਲਿੱਭਣਾ 
ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨਾਲ ਰਵਜਸਟ੍ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਡਾਕਟ੍ਰ- ਿੈਡੀਕਲ 

ਪਰੈਕਟ੍ੀਸਨਰ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ¸ ਵਜਸਨੂੂੰ ਉਹ ਆਿ ਵਸਹਤ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਿੋਨਾਈਜ਼ੇਸਨ, ਦਿਾਈ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ̧  ਿੈਡੀਕਲ 

ਸਰਟ੍ੀਵਫਕੇਟ੍, ਵਸਹਤ ਜਾਂਚ, ਿਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਿੀ ਸਾਿਲ ਹੈ। 

ਇਨਹਾਂ ਨੂੂੰ General Practitioners (GPs) ਕਵਹੂੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਛੋਟੇ੍ ਵਜਹੇ ਕਲੀਵਨਕ ਵਿਚ ਕੂੰਿ ਜਾਂ ਪਰੈਕਵਟ੍ਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ 

ਡਾਕਟ੍ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਪਰਾਈਿੇਟ੍ ਿੈਡੀਕਲ ਕੇਂਦਰਾ ਂਵਿਚ ਜਾਂ ਇਕ ਛੋਟ੍ੇ ਵਜਹੇ ਪਰਾਈਿੇਟ੍ ਕਲੀਵਨਕ ਵਿਚ ਕੂੰਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤ਼ੁਸੀਂ 

ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਵਕਹੜੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਿੈਡੀਕਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਤ਼ੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦ ੇਹੋ। GPs ਦੇ ਨਾਿ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ 

ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰੀ ਵਿਚ ਿਡੈੀਕਲ ਪਰੈਕਟ੍ੀਸਨਰ ਦੇ ਨਾਿ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਹ ਿੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਹਰ 

ਿਾਰ ਇਕ ਹੀ ਡਾਕਟ੍ਰਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਡਾਕਟ੍ਰ ਪਾਸ ਇਲਾਜ ਿਾਸਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋ। 

ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੂੰਦ ਦਾ ਪਵਰਿਾਰਕ ਡਾਕਟ੍ਰ ਲਿੱਭਣ ਿਾਸਤੇ ਹੋਰ ਿਿੱਧ ਕਲੀਵਨਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ। ਕ਼ੁਝ ਕਵਲਵਨਕ ਨਿੇਂ ਿਰੀਜਾਂ 

ਨੂੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 

healthdirect ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ www.healthdirect.gov.au ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਕ General Practice ਖੋਜ ਵਿਸੇਸਤਾ ਤ ੇ

ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ General Practice ਸੇਿਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਰ਼ੁਟ੍ੀਨ ਵਸਹਤ ਦੀ ਵਚੂੰਤਾ 
ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਕੋਈ ਵਸਹਤ ਦੀ ਵਚੂੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂੰਕਟ੍ ਿਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਡਾਕਟ੍ਰ ਜਾਂ ਿਡੈੀਕਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ 

ਜਾਓ। ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨੂੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਿ ਤੌਰ ਤ ੇਪਹ਼ੁੂੰਚਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਉਤੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਔਪਆਇੂੰਟ੍ਿੈਂਟ੍ (ਵਨਯ਼ੁਕਤੀ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਪਆਇੂੰਟ੍ਿੈਂਟ੍ (ਵਨਯ਼ੁਕਤੀ) ਿਾਸਤੇ ਸਿੇਂ ਵਸਰ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਗਏ ਹੋ। 

http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/private-1
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/health-privatehealth-lhc-providers-general.htm
http://www.phio.org.au/
http://www.privatehealth.gov.au/
http://www.healthdirect.gov.au/
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ਤਪਵਦਕ 
ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ, ਏਸੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ, ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਿਹਾਂਦੀਪ, ਦਿੱਖਣੀ ਅਿਰੀਕਾ ਜਾਂ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਆਵਦ ਵਕਸੇ ਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਹ ੋਤਾਂ ਸੂੰਭਿ ਹੈ ਵਕ 

ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਤਪਵਦਕ ਰੋਗ ਨਾਲ ਿਾਸਤਾ ਪੈ ਚ਼ੁਿੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਸ ਰਗੋ ਤੋਂ ਵਬਿਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਿਿੱਡੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੋ। 

ਬੇਸਿੱਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤਪਵਦਕ ਰੋਗ ਿਾਸਤ ੇਚੈੈੱਕ ਹੋ ਚ਼ੁਿੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਿੀ ਸੂੰਭਿ ਹੈ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 

ਜਾਂ ਗ਼ੁਪਤ ਹੋਿੇ ਵਜਹੜਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵਗਆ। 

ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਬਿਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤਪਵਦਕ ਰੋਗ ਦੇ ਸਰਗਰਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਵਚੂੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰ ੋਜਾਂ 

ਹੇਠ ਵਦਿੱਤੇ ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰਬਰਾ ਂਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੋ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸੇਿਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਿਾਵਹਰ ਡਾਕਟ੍ਰ 

ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਿਡੈੀਕਲ ਪਰੈਕਟ੍ੀਸਨਰ (ਪਵਰਿਾਰਕ ਡਾਕਟ੍ਰ) ਨੂੂੰ ਿੇਖਣ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਿਾਵਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਿਸਿਰਾ ਨਹੀਂ 

ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟ੍ਰ ਹੀ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾ ਂਡਾਕਟ੍ਰੀ ਿਾਵਹਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਡਾਕਟ੍ਰਾ ਂਦੀ ਦ਼ੁਭਾਸੀਆ ਪਵਹਲ ਲਾਈਨ 
ਡਾਕਟ੍ਰ, ਜੇ ਜਰੂਰਤ ਹੋਿੇ ਤਾਂ TIS National ਦੇਦ਼ੁਭਾਸੀਏ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਾਈ ਵਨਿਾਸੀ 

ਜਾਂ ਨਾਗਵਰਕ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਿ਼ੁਫਤ ਸੇਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਿਸਿਰਾ Medicareਦ਼ੁਆਰਾ ਕਿਰ ਕੀਤਾਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਧਆਇ 3, ਅੂੰਗਰੇਜੀ 

ਭਾਸਾ ਦਖੇੋ। 

ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਐਂਿਰਜੈਂਸੀ 
ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਜਨਤਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 24 ਘੂੰਟ੍ੇ-ਵਦਨ-ਰਾਤ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਿੱਤੇ ਵਦਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਬਵਲਕ 

ਹਸਪਤਾਲ White Pages ਵਿਚ 'ਹਸਪਤਾਲ' ਅਧੀਨ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਕ਼ੁਝ ਿੈਡੀਕਲ ਕੇਂਦਰਾ ਂਅਤੇ ਕ਼ੁਝ ਪਰਾਈਿੇਟ੍ 

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਿਾਰ ਹੈ, ਤਾ ਂਤ਼ੁਰੂੰਤ 000 ਤ ੇਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ “Ambulance” ਦੀ ਿੂੰਗ 

ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪਿੇ ਤਾਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਦਿਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ Medicare ਕਾਰਡ, ਵਨਿੱਜੀ ਵਸਹਤ ਬੀਿਾ ਿੈਂਬਰਵਸਪ, 

Health Care ਜਾਂ Pension Concession ਕਾਰਡ ਨੂੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾਂ ਭ਼ੁ ਿੱਲੋ। 

ਜੇ ਸਵਿਤੀ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਿਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਵਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਸਲਾਹ ਸਿੇਾ 
ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਂਅਤੇ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ 24 ਘੂੰਟ੍ੇ ਵਦਨ-ਰਾਤ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਿੱਤੇ ਵਦਨ ਸੂੰਚਾਵਲਤ ਹ਼ੁੂੰਦਾ 

ਹੈ। ਉਹ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਿ਼ੁਫਤ ਅਗਿਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਾਨਕ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾ ਕੋਲ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਦੇ ਕੋਈ ਿ਼ੁਿੱਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਹਿਸੇਾ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਨਰਸਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਤ਼ੁਰੂੰਤ ਪੇਸੇਿਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜ ਜਾ ਂਰਾਜਖਤੇਰ 
ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਵਸਹਤ 

ਸਲਾਹ ਸਿੇਾ 
ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

ਏ ਸੀ ਟ੍ੀ, ਐਨ ਐਸ 

ਡਬਲਯ,ੂ ਤਾਸ, ਐਸ ਏ 

ਅਤੇ ਡਬਲਯੂ ਏ 

healthdirect 1800 022 222 www.healthdirect.gov.au  

http://www.healthdirect.gov.au/
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ਜ ਜਾ ਂਰਾਜਖਤੇਰ 
ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਵਸਹਤ 

ਸਲਾਹ ਸਿੇਾ 
ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

Qld 13 HEALTH 13 43 25 84 www.health.qld.gov.au/13health/default.asp 

Vic. 
NURSE-ON-
CALL 

1300 606 024 www.health.vic.gov.au/nurseoncall 

ਐਂਬਲੂੈਂਸ ਦ ੇਖਰਚੇ 
Medicare ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੂੰ ਕਿਰ ਨਹੀ ਕਰਦੀ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ ੇਵਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹਨ 

ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਕਸ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹੋ। 

ਕ਼ੁਿੀਨਜ਼ਲੈਂਡ (Queensland) ਅਤੇ ਤਸਿਾਨੀਆ (Tasmania) ਵਿਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਿਾ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਾਨਕ ਿਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਿ਼ੁਫਤ 

ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਰ ੇਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੀਸ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਫਰ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਤ਼ੁਹਾਡੀ 

ਵਬਿਾਰੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟ੍ਰਵਲੂੰਕ ਿਲੋਂ  ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਲਾਗਤ ਤੇ ਵਦਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਛੋਟ੍ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਐਂਬਲੂੈਂਸ ਬੀਿਾ ਨਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਇਕ ਛੋਟ੍ੇ ਸਫਰ ਿਾਸਤੇ ਿਵਹੂੰਗੀਆਂ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕ਼ੁਿੀਨਜ਼ਲੈਂਡ 

(Queensland) ਜਾਂ ਤਸਿਾਨੀਆ (Tasmania) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੀਿਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਤ਼ੁਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਿਾ ਜਾਂ ਵਨਿੱਜੀ ਵਸਹਤ ਬੀਿਾ ਫੂੰਡ ਿਲੋਂ  ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿੈਂਬਰਵਸਪ ਸਕੀਿ ਦ਼ੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: ਅਵਧਆਇ 2, ਿਦਦ ਲਿੋ  ਦੇਖੋ। 

ਦਿਾਈਆ ਂ
ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਦਿਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟ੍ਰ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਕੈਵਿਸਟ੍ ਦੀ ਦ਼ੁਕਾਨ ਜਾਂ ਫਾਰਿੇਸੀ ਤੇ ਲੈ ਕ ੇਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਦਿਾਈ ਦੀ ਪਰਚੀ 

ਦੇਿੇਗਾ। ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਵਜਿੇਂਵਕ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸਕ ਆਵਦ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਲਦੀਆ ਂਹਨ ਜਕੇਰ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਾਈ ਦੀ ਪਰਚੀ 

ਹੋਿੇਗੀ। ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਕੋਲ Centrelink ਦ਼ੁਆਰਾ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਇਕ Health Care Card ਜਾਂ Pension Concession Card 

ਹੈ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕ਼ੁਝ ਦਿਾਈਆ ਂਛੋਟ੍ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਿੋਗੇ। ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣਾ Medicare ਕਾਰਡਿੀ ਜਰੂਰ ਕੈਵਿਸਟ੍ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਾਸਤੇ ਿਹਿੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਦਿਾਈ ਦ ੇਲੇਬਲ ਅਤੇ ਵਨਰਦੇਸ ਨੂੂੰ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜਹ ੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਜਾਂ 

ਫਾਰਿਾਵਸਸਟ੍ ਨੂੂੰ ਪਰਸਨ ਪ਼ੁਿੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਅਵਨਸਵਚਤ ਹ,ੋ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾ ਂਦਿਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

ਫਾਰਿਾਵਸਸਟ੍ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ 1300 633 424 Medicine Line ਨੂੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। 

ਫਾਰਿੇਸੀਆ ਂਿੀ ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਦ਼ੁਭਾਸੀਏ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਿ਼ੁਫਤ ਸੇਿਾ ਹੈ। 

ਦਿਾਈਆ ਂਅਤ ੇਪਰਚੀਆ ਂ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

NPS MedicineWise 
Medicine Line – 

ਦਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਬਾਰ ੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ 

1300 633 424ਸੋਿਿਾਰ 

ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਿਾਰ – 9.00 ਸਿੇਰ 

ਤੋਂ 5.00 ਸਾਿ 

www.nps.org.au/contact-us/medicines-line  

Medicare Australia – 

ਦਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਬਾਰ ੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ 

 
www.medicareaustralia.gov.au/public/services/
scripts/index.jsp  

http://www.health.qld.gov.au/13health/default.asp
http://www.health.vic.gov.au/nurseoncall/
http://www.health.vic.gov.au/nurseoncall/
http://www.nps.org.au/contact-us/medicines-line
http://www.nps.org.au/contact-us/medicines-line
http://www.medicareaustralia.gov.au/public/services/scripts/index.jsp
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ਰਾਜ ਅਤ ੇਰਾਜਖਤੇਰਾ ਂਦੀਆ ਂਵਸਹਤ ਸਿੇਾਿਾਂ 
ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਵਿਊਵਨਟ੍ੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਕਵਿਊਵਨਟ੍ੀ ਵਸਹਤ ਕੇਂਦਰ 
ਕਵਿਊਵਨਟ੍ੀ ਵਸਹਤ ਕੇਂਦਰ ਘਿੱਟ੍ ਕੀਿਤ ਤੇ ਹਰ ਉਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾ ਂਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਇਕੋ ਿਰਗੀਆ ਂ

ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿਚ ਨਰਵਸੂੰਗ, ਵਸਹਤ ਵਸਿੱਵਖਆ, ਵਫਜ਼ੀਓਿਰੈਪੀ, ਦੂੰਦਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ, ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਲਾਹ 

ਅਤੇ ਸਿਾਵਜਕ ਭਲਾਈ ਸਾਿਲ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਨੌਜਿਾਨ ਬਿੱਵਚਆ ਂਿਾਲੇ ਪਵਰਿਾਰਾ ਂਲਈ ਵਸਹਤ ਸਿੇਾਿਾਂ 
ਜਨਿ ਤੋਂ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਿਰ ਤਿੱਕ ਬਿੱਚੇ ਦ ੇਨਾਲ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਿ਼ੁਫਤ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਬਿੱਵਚਆ ਂਦੀ 

ਵਸਹਤ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ, ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਪੋਸਣ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਲਈ 

ਪੋਸਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਔਰਤਾ ਂਲਈ ਵਸਹਤ ਸਿੇਾਿਾ ਂ
ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਪ਼ੁਨਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਵਸਹਤ ਿ਼ੁਿੱਦ,ੇ ਬਿੱਚੇਦਾਨੀ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦ ੇਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਵਨੂੰਗ, ਸਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸੇ ਦੀ 

ਸਿਿੱਵਸਆ, ਿਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਵਜਨਸੀ ਹਿਵਲਆਂ ਦੇ ਿ਼ੁਿੱਦੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਹੂੰਸਾ ਵਜਸ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦ ੇਜਣੇਪਾ ਅੂੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਂਟ੍ ਛਾਂਟ੍ ਜਾਂ 

ਕਿੱਟ੍ਣਾ ਸਾਿਲ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖ:ੋ ਅਵਧਆਇ 6, ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੂੰਨ  

ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਵਪਛਕੋੜ ਦ ੇਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸਿੇਾਿਾ ਂ

ਬਹ਼ੁਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਿਿੱਡੇ ਵਸਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਹਤ ਪੇਸੇਿਰ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਾਨਕ ਪਰਿਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੂੰ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿਚ ਸਲਾਹ, ਸ਼ੁਝਾਅ, ਹਿਾਲਾ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਿਲ ਹਨ। 

ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਭਾਸਾ ਗਰ਼ੁਿੱਪ ਲਈ ਕੋਈ Multicultural Health Worker ਹੈ,Multicultural Health 

Worker ਹੈ̧  ਆਪਣੇ ਸਿਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕਵਿਊਵਨਟ੍ੀ ਹਲੈਿ ਸੈਂਟ੍ਰ ਨੂੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। 

ਵਸਹਤ ਸੇਿਾ ਲਿੱਭਣ ਿਾਸਤੇ ਦੇਖੋ: 

ਰਾਜ ਜਾ ਂ

ਰਾਜਖਤੇਰ 
ਵਸਹਤ ਏਜੂੰਸੀਆ ਂ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

ACT ACT Health http://health.act.gov.au/our-services/which-health-

service-suits-you-best  

NSW NSW Ministry of Health www.health.nsw.gov.au/hospitals/pages/default.aspx  

NT Department of Health www.health.nt.gov.au/Service_Locator/index.aspx  

Qld Queensland Health www.health.qld.gov.au  

SA SA Health 
www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/Public+Co

ntent/SA+Health+Internet/  

Tas. 
Department of Health and 

Human Services 
www.dhhs.tas.gov.au 

http://health.act.gov.au/our-services/which-health-service-suits-you-best
http://health.act.gov.au/our-services/which-health-service-suits-you-best
http://health.act.gov.au/our-services/which-health-service-suits-you-best
http://www.health.nsw.gov.au/hospitals/pages/default.aspx
http://www.health.nt.gov.au/Service_Locator/index.aspx
http://www.health.qld.gov.au/13health/default.asp
http://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/Public+Content/SA+Health+Internet/
http://www.dhhs.tas.gov.au/
http://www.dhhs.tas.gov.au/
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ਰਾਜ ਜਾ ਂ

ਰਾਜਖਤੇਰ 
ਵਸਹਤ ਏਜੂੰਸੀਆ ਂ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

Vic. Department of Health and 

Human Services 
https://www2.health.vic.gov.au 

WA Department of Health http://ww2.health.wa.gov.au  

 

ਅਪਾਹਜਾ ਂਲਈ ਸਿੇਾਿਾਂ 
National Disability Insurance Scheme (NDIS) ਸਿਾਈ ਅਤੇ ਿਹਿੱਤਿਪੂਰਨ ਅਪੂੰਗਤਾ ਿਾਲੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, 

ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਤਾਿਾ ਂਨੂੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। NDIS ਸਹਾਇਤਾ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਕਿਾਈ ਉਪਰ ਆਧਾਵਰਤ 

ਨਹੀਂ ਹੈਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੈਨਸਨ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਦੇ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਉਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ 

ਹੋਿੇਗਾ।  

ਇਸ ਸਿੇਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ NDIS ਲੈਣ ਲਈ ਉਿਰ ਅਤੇ ਸਵਿਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਗੋਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

www.ndis.gov.au/people-disability/access-requirements ਦੇਖੋ। 

ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ NDIS ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਿੌਜੂਦਾ ਅਪੂੰਗਤਾ ਸੇਿਾ ਤਿੱਕ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਹਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: www.ndis.gov.au/people-disability/other-services ਦੇਖ।ੋ 

ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਅਪੂੰਗਤਾ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰਾ ਂਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ ਕਈ ਪਰਕਾਰ 

ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਰਾਜ ਜਾ ਂ

ਰਾਜਖਤੇਰ 
ਅਪਾਹਜ ਏਜੂੰਸੀ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

ACT Disability ACT 133 427 
www.communityservices.act.gov.au/disability

_act 

NSW 

Department of Family 

and Community 

Services  

(Ageing, Disability 

and Home Care) 

 www.adhc.nsw.gov.au/individuals/support  

NT 

Northern Territory 

Government Office of 

Disability 

1800 139 656 
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disability/O

ffice_of_Disability/index.aspx 

Qld 

Department of 

Communities, Child 

Safety and Disability 

Services 

13 QGOV 

ਜਾਂ 

13 74 68 

www.communities.qld.gov.au/ndis 

https://www2.health.vic.gov.au/
https://www2.health.vic.gov.au/
http://ww2.health.wa.gov.au/
http://www.ndis.gov.au/people-disability/access-requirements
http://www.ndis.gov.au/people-disability/other-services
http://www.communityservices.act.gov.au/disability_act
http://www.adhc.nsw.gov.au/individuals/support
http://www.adhc.nsw.gov.au/individuals/support
http://www.adhc.nsw.gov.au/individuals/support
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disability/Office_of_Disability/index.aspx
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disability/Office_of_Disability/index.aspx
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disability/Office_of_Disability/index.aspx
http://www.communities.qld.gov.au/ndis/
http://www.communities.qld.gov.au/ndis/
http://www.communities.qld.gov.au/ndis/
http://www.communities.qld.gov.au/ndis/


 

 
ਕਾਲ 131 450 

93 

ਰਾਜ ਜਾ ਂ

ਰਾਜਖਤੇਰ 
ਅਪਾਹਜ ਏਜੂੰਸੀ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

SA 
Disability Information 

Service 
1300 786 117 

www.sa.gov.au/topics/community-

support/disability 

Tas. 

Tasmanian 

Government Disability 

and Community 

Services 

1300 135 513 www.dhhs.tas.gov.au/disability 

Vic. 
Department of Health 

and Human Services 
1300 650 172 www.dhhs.vic.gov.au 

WA 
Disability Services 

Commission 

(08)9426 
9200  

ਿ਼ੁਫਤ ਕਾਲ 

1800 998 214  

www.disability.wa.gov.au 

ਅਪਾਹਜਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ: 

ਰਾਸਟ੍ਰੀ ਸੂੰਸਿਾਿਾ ਂ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

Department of Social Services – ਪਰੋਗਰਾਿ 

ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾ ਂ

https://www.dss.gov.au/disability-and-carers/programs-

services 

Department of Human Services – 

ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 
www.humanservices.gov.au/disability  

ਅੂੰਗਹੀਣਤਾ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਏਜੂੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟ੍ਸ  www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-

carers/related-agencies-sites  

ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ¸ ਲਾਭ ਅਤੇ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ 

ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਵਨਗਰਾਨਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 

www.australia.gov.au/information-and-

services/benefits-and-payments/people-with-disability 

ਿਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸਿੇਾਿਾਂ 
ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਿਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਦੀ ਸਿਿੱਵਸਆ ਜਾਂ ਬੀਿਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਡਾਕਟ੍ਰ ਜਾਂ ਕਵਿਊਵਨਟ੍ੀ 

ਹੈਲਿ ਸੈਂਟ੍ਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਹੇਠ ਵਦਤੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਿਨੋਰੋਗ ਦੀ ਟ੍ੀਿ ਨਾਲ 

ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ: 

ਿਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

http://www.sa.gov.au/topics/community-support/disability
http://www.sa.gov.au/topics/community-support/disability
http://www.dhhs.tas.gov.au/disability
http://www.dhhs.tas.gov.au/disability
http://www.dhhs.tas.gov.au/disability
http://www.dhhs.tas.gov.au/disability
http://www.dhhs.vic.gov.au/
http://www.dhhs.vic.gov.au/
http://www.disability.wa.gov.au/
http://www.disability.wa.gov.au/
https://www.dss.gov.au/disability-and-carers/programs-services
http://www.humanservices.gov.au/disability
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/related-agencies-sites
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/people-with-disability
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/people-with-disability
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/people-with-disability
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/people-with-disability
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ਿਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

Lifeline – 24 ਘੂੰਵਟ੍ਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ 13 1114 www.lifeline.org.au/  

Kids Helpline – 24 ਘੂੰਵਟ੍ਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ 1800 55 1800 www.kidshelp.com.au/ 

Mens Helpline Australia – 24 ਘੂੰਵਟ੍ਆਂ ਦੀ ਸੂੰਕਟ੍ 

ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ 
1300 789 978 www.mensline.org.au/ 

Suicide Call Back Service – ਸਿੂਹ ਰਾਸਟ੍ਰ ਦੀ 

ਿ਼ੁਫਤ ਸਲਾਹ ਸੇਿਾ 
1300 659 467 www.suicidecallbackservice.org.au 

 

ਸੋਸਲ ਸੇਿਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਿ ਬਾਰੇ Department of Social Servicesਦ਼ੁਆਰਾ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ

ਵਜਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੇ ਪਿੱਧਰ ਤੇ ਿਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਨੂੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਿਲ ਹੈ: 

• Family Mental Health Support Service (FMHSS) 

• Personal Helpers and Mentors (PHaMs) 

• Mental Health Respite: Carers Supports (MHR:CS) 

www.dss.gov.au/mental-health ਤੇ ਜਾਓ। 

  

https://www.lifeline.org.au/
http://www.kidshelp.com.au/
https://www.mensline.org.au/
http://www.suicidecallbackservice.org.au/
https://www.dss.gov.au/mental-health
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ਤਸੀਹੇ ਅਤ ੇਸਦਿ ੇਬਾਰ ੇਸਲਾਹ 
ਸਪੈਸਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸਦਿੇ ਅਤੇ ਤਸੀਵਹਆਂ ਦੇ ਅਨ਼ੁਭਿ ਕੀਤ ੇਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਰਾਜ ਜਾ ਂ

ਰਾਜਖਤੇਰ 
ਤਸੀਹਾ ਅਤ ੇਸਦਿ ੇਬਾਰ ੇਸਲਾਹ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

ACT 
Companion House – ਤਸੀਹ ੇਅਤ ੇਸਦਿੇ ਤੋਂ 

ਪੀੜਤਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ 
02 6251 4550 

www.companionhouse.org.
au 

NSW 
Service for the Treatment and 
Rehabilitation of Torture and Trauma 
Survivors (STARTTS) 

02 9794 1900 www.startts.org.au 

NT 
Melaleuca Refugee Centre –  

ਤਸੀਹ ੇਅਤ ੇਸਦਿ ੇਤੋਂ ਪੀੜਤਾ ਂਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾ 
08 8985 3311 www.melaleuca.org.au 

Qld 
Queensland Program of Assistance to 
Survivors of Torture and Trauma 
(QPASTT) 

07 3391 6677 www.qpastt.org.au 

SA 
Survivors of Torture and Trauma 
Assistance and Rehabilitation Service 
(STTARS) 

08 8206 8900 www.sttars.org.au  

Tas. 
Phoenix Centre – ਤਸੀਹ ੇਅਤੇ ਸਦਿ ੇਤੋਂ 

ਪੀੜਤਾ ਂਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾ 
03 6234 9138 

http://mrchobart.org.au/pho
enix-centre/ 

Vic.  
Foundation House – Victorian 
Foundation for Survivors of  
Torture (VFST) 

03 9388 0022 
www.foundationhouse.org.
au 

WA 
Association for Services to Torture 
and Trauma Survivors (ASeTTS) 

08 9227 2700 www.asetts.org.au 

 

ਬਾਲ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਅਤ ੇਹਾਦਸ ੇਦੀ ਰਕੋਿਾਿ 
Kidsafe, ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਬਾਲ ਦ਼ੁਰਘਟ੍ਨਾ ਦੀ ਰੋਕਿਾਿ ਫਾਊਡੇਸਨ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੂੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਿਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 

ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੂੰ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਹਾਦਸ ੇਦੀ ਰੋਕਿਾਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਿਾ www.kidsafe.com.au ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕ਼ੁਝ 

ਅਨ਼ੁਿਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿੱਿ ਸੀਟ੍ਾਂ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਦੇ ਪਿੱਛਿੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਵਿਕਟ੍ੋਰੀਆ ਦ ੇਭਾਗਾ ਂਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਟ੍ੀਕਾਕਰਣ 
ਟ੍ੀਕਾਕਰਣ ਬਿੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰੋਗ ਸੂੰਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਖਲਾਫ ਰਿੱਵਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ੀਕਾਕਰਣ ਲਾਜ਼ਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 

ਪਰੂੰਤੂ ਸਾਰੇ ਬਿੱਚੇ ਅਤੇ ਕ਼ੁਝ ਬਾਲਗਾ ਂਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਕ਼ੁਝ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਵਿਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿੱਚੇ ਬਾਲ ਸੂੰਭਾਲ ਜਾਂ 

ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ ਬਿੱਵਚਆਂ ਵਿਿੱਚ ਟ੍ੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਰਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

http://www.companionhouse.org.au/
http://www.startts.org.au/
http://www.startts.org.au/
http://www.startts.org.au/
http://www.melaleuca.org.au/
http://www.qpastt.org.au/
http://www.qpastt.org.au/
http://www.sttars.org.au/
http://www.sttars.org.au/
http://mrchobart.org.au/phoenix-centre/
http://www.foundationhouse.org.au/
http://www.asetts.org.au/
http://www.asetts.org.au/
http://www.kidsafe.com.au/
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ਬਹ਼ੁਤੇ ਟ੍ੀਕੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਡਾਕਟ੍ਰ ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਕਵਿਊਵਨਟ੍ੀ ਹਲੈਿ ਸੈਂਟ੍ਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕ਼ੁਝ ਟ੍ੀਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 

ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਡਾਕਟ੍ਰ ਜਾਂ ਕਵਿਊਵਨਟ੍ੀ ਹੈਲਿ ਸੈਂਟ੍ਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

Australian Childhood Immunisation Register (ACIR) ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍  

www.humanservices.gov.au/acir ਤੇ ਰਾਸਟ੍ਰੀ ਰਵਜਸਟ੍ਰ ਵਿਚ ਬਿੱਵਚਆਂ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ੍  

ਉਿਰ ਦੇ ਨੌਜਿਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਲਾਏ ਟ੍ੀਵਕਆਂ ਦਾ ਵਰਕਾਰਡ ਦਰਜ ਹੈ। 

ਬਿੱਚੇ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ੍ ਉਿਰ ਦੇ ਨੌਜਿਾਨ ਵਜਹੜੇ Medicare ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ACIR  

ਵਿਚ ਸਾਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਾਕਟ੍ਰ ਪਾਸ ਜਾਣ ਲਿੱਵਗਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਵਰਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ  

ਹੀ ਉਹ ਰਵਜਸਟ੍ਰ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਦੇਸੀ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਿੇਰਿੇ ਦਾ ਵਰਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਟ੍ੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕ਼ੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਭ਼ੁਗਤਾਨਾਂ ਕਰਨ ਸਿੇਂ ਿੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ: 

www.humanservices.gov.au/immunisation ਟ੍ੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਠੀਕ ਛੋਟ੍ ਵਸਰਫ ਿੈਡੀਕਲ  

ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

National Immunisation Information Line  1800 671 811  www.immunise.health.gov.au 

Australian Childhood Immunisation Register  1800 653 809 www.humanservices.gov.au/acir  

ਦੂੰਦਾ ਂਦੀਆ ਂਸਿੇਾਿਾਂ 
ਿੂੂੰਹ ਦੀ ਵਸਹਤ, ਜਨਰਲ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤੂੰਦਰ਼ੁਸਤੀ ਲਈ ਿਹਿੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰਾਈਿੇਟ੍ ਦੂੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਦੂੰਦਾਂ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਦੇ ਿ਼ੁਿੱਖ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਤਾ ਹਨ। ਪਰਾਈਿੇਟ੍ ਦੂੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਆਿ ਤੌਰ ਤ ੇਆਪਣੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਕੀਿਤ ਿਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ 

ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂੰਦ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੂੰ ਕਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੋ ਤਾ ਂ

ਵਨਿੱਜੀ ਵਸਹਤ ਦਾ ਬੀਿਾ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੇ ਦੂੰਦਾ ਂਦੀ ਲਾਭਾ ਂਦੀ ਸਾਰਣੀ (www.humanservices.gov.au/childdental  ਉਪਰ) 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ 

ਉਿਰ ਤਿੱਕ ਯੋਗ ਬਿੱਚੇ ਬ਼ੁਵਨਆਦੀ ਦੂੰਦ ਸੇਿਾ ਲਈ $1,000 ਤਿੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਾਭ ਦੀ ਹਿੱਦਬੂੰਦੀ ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ 

ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਕੈਲੂੰਡਰ ਸਾਲਦੀ ਹ।ੈ ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਤਾਂ Department of Human Services ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। 

ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੋਗ Centrelink ਵਰਆਇਤ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਤਿੱਕ (ਨਕਲੀ ਦੂੰਦ ਅਤੇ ਦਰਦ ਰਾਹਤ ਸਿੇਤ) ਕ਼ੁਝ 

ਿੂੂੰਹ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਿ਼ੁਫਤ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿੈਡੀਕਲ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹ,ੋ Centrelink ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਵਿਚ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆ ਂਦੇਖਭਾਲ ਸਿੇਾਿਾਂ 
ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਿਿੱਡੀ ਉਿਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਵਹਣਾ ਜਾ ਂਿਿੱਡੀ 

ਉਿਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਲੇ ਘਰ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹੋ। ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਬਨਾਿਟ੍ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਸ਼ੁਤੂੰਤਰ ਰਵਹਣ ਵਿਚ 

ਸਹਾਇਕ ਹ਼ੁੂੰਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਿੀ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। 

http://www.humanservices.gov.au/acir
http://www.humanservices.gov.au/immunisation
http://www.immunise.health.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/acir
http://www.humanservices.gov.au/childdental
http://www.humanservices.gov.au/childdental
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ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੂੰਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਵਨਿੱਜੀ 

ਹਾਲਾਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦੂੰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਿੇਰੀ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ www.myagedcare.gov.au  ਉਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆ ਂਸੂੰਭਾਲ 

ਸੇਿਾਿਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਵਸਸਟ੍ਿ ਨੂੂੰ ਸਿਝਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਤਿੱਕ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਾਸਤੇ ਇਹ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਿਬੈਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਭਾਸਾ ਵਿਚ ਅਨ਼ੁਿਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ 

ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤ਼ੁਸੀਂ My Aged Care ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ 1800 200 422 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ TIS National ਦ਼ੁਆਰਾ 

My Aged Care ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਸੇਿਾ ਲਈ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹਨ: 

• ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੂੰਿ-ਕਾਰ ਿਾਸਤੇ ਵਜਹੜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕਰ ਜਾਂ ਸੂੰਭਾਲ ਨਹੀਂ 

ਸਕਦੇ ਉਨਹਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਜਿੇਂ ਰੋਸਨੀ ਦੇ ਲਾਟੂ੍ ਬਦਲਨੇ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਇਸਨਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਤਆਰ 

ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਰਸੋਈ ਿਾਸਤੇ ਿਸਤੂਆ ਂਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਆਵਦ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਤ਼ੁਰਨ ਲਈ ਸਹਾਰੇ ਿਾਸਤੇ ਸੈਰ ਦਾ ਫਰੇਿ ਿਰਗਾ ਸਾਿਾਨ 

ਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਵਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਤ਼ੁਸੀਂ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਸੇਿਾ ਘਰ ਵਿਚ ਿੀ 

ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

My Aged Care ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿ਼ੁਲੂੰਕਣ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ, ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸਵਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਿਾਰ ਵਿਚ ਗਿੱਲ-

ਬਾਤ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਨਣ ਿਾਸਤੇ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਸੇਿਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਿਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ www.myagedcare.gov.au/eligibility-and-assessment  

ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1800 200 422 ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 

ਬਜ਼਼ੁਰਗਾ ਂਦੀ ਜਾ ਂਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਸਿੇਾਿਾ ਂਬਾਰੇ ਵਸਕਾਇਤਾਂ 
ਕੋਈ ਿੀ ਜੋ Aged Care ਘਰਾ ਂਦੇ ਸੂੰਭਾਲ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ Commonwealth Home Support Program ਸੇਿਾ ਬਾਰੇ ਵਸਕਾਇਤ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹ ੈਉਹ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਦਾ ਵਸਕਾਇਤ ਕਵਿਸਨਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿ਼ੁਫਤ ਸੇਿਾ ਹੈ। 

ਤ਼ੁਸੀਂ Aged Care Commissioner ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

• ਆਨਲਾਈਨ – www.agedcarecomplaints.gov.au/  

• ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ – 1800 550 552 ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ 

• ਵਲਖਤੀ – ਵਲਖਤੀ ਵਸਕਾਇਤ ਿਾਸਤੇ ਵਸਰਨਾਂਿਾ ਂਹੈ: 

Aged Care Complaints Commissioner  

GPO Box 9848 (ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦ ੇਰਾਜਧਾਨੀ ਸਵਹਰ ਵਿਚ) 

 

ਤ਼ੁਸੀਂ MyAgedCare ਨਾਲ 1800 200 422 ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਜਾਂ MyAgedCare ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ 

www.myagedcare.gov.au/ ਉਪਰ ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੀ ਿਰੇੀ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਸੇਿਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਚੂੰਤਾ ਹੈ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਵਚੂੰਤਾਿਾ ਂਹਨ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਵਸਹਤ 

ਵਸਕਾਇਤ ਕਵਿਸਨ ਨੂੂੰ ਵਸਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.myagedcare.gov.au/eligibility-and-assessment
https://www.agedcarecomplaints.gov.au/
http://www.agedcarecomplaints.gov.au/
http://www.myagedcare.gov.au/
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ਰਾਜ ਜਾ ਂ

ਰਾਜਖਤੇਰ 

ਵਸਹਤ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਦੀ ਵਸਕਾਇਤਾ ਂਦੀ 

ਏਜੂੰਸੀ 
ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

ACT Human Rights Commission 02 6205 2222 http://hrc.act.gov.au/olderpeople 

NSW Health Care Complaints 1800 043 159 www.hccc.nsw.gov.au 

NT 
Health and Community 
Services Complaints 
Commission 

1800 004 474 www.hcscc.nt.gov.au 

Qld 
Office of the Health 
Ombudsman 

133 646 http://www.oho.qld.gov.au  

SA 
Health and Community 
Services Complaints 
Commissioner 

1800 232 007 www.hcscc.sa.gov.au 

Tas. 
Office of the Health Complaints 
Commissioner 

1800 001 170 www.healthcomplaints.tas.gov.au 

Vic. 
Office of the Health Services 
Commissioner 

1800 136 066 www.health.vic.gov.au/hsc 

WA 
Health and Disability Services 
Complaints Office 

1800 813 583 www.hadsco.wa.gov.au 

ਿਤੌ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਵਕਸ ੇਦੀ ਿੌਤ ਹ਼ੁੂੰਦੀ ਹ ੈਤਾਂ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨੂੂੰ ਿੌਤ ਦੀ ਪਰੋੜਤਾ ਲਈ ਸਰਟ੍ੀਫੀਕੇਟ੍ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। 

ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਇਹ ਸਰਟ੍ੀਵਫਕੇਟ੍ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਅੂੰਵਤਿ ਸਸਕਾਰ ਬਹ਼ੁਤ ਿਵਹੂੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚਾ 4000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਿਾਰ ਬੀਿਾ ਪਾਲਸੀ ਅੂੰਤਿ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਹਰੋ ਖਰਵਚਆਂ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰ ਵਦੂੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਿਾਰੀ ਿਰਨ ਿਾਲਾ 

ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਪਰਬੂੰਧ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਆਪਣੀ Will ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਸੂੰਦ ਪਰਗਟ੍ 

ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

Will ਇਕ ਵਲਖਤੀ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਵਿਰਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਿਲਕੀਅਤ ਨੂੂੰ ਆਪਣੀ ਿੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿੂੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ 

ਿੇਰਿਾ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹ,ੈ ਉਸਦੇਬਿੱਵਚਆਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਜਿੇਂ ਚੈਵਰਟ੍ੀ ਲਈ ਦਾਨ ਅਤੇ ਅੂੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤ ੇ

ਹੋਰ ਵਨਰਦੇਸ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ। Will ਨੂੂੰ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਵਜਨਹਾਂ ਨੂੂੰ Will ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ 

ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੋਿੇ। Will ਵਿਚ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਪਰਬੂੰਧਕ (Executor) ਵਨਯ਼ੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ। 

Will ਦੇ Executor ਦੀ ਜ਼ੁੂੰਿੇਿਾਰੀ ਹ਼ੁੂੰਦੀ ਹ ੈਵਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਨਹਾਂ ਸਾਵਰਆ ਂਨੂੂੰ ਦਿੇੇ ਵਜੂੰਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਵਿਰਤਕ ਵਿਅਕਤੀ 

ਦੀ Will ਵਿਚ ਹਨ, ਵਿਰਤਕ ਦੇ ਟ੍ਕੈਸ ਦੇ ਿਾਿਵਲਆ ਂਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਵਿਸੇਸ ਵਧਆਨ ਰਿੱਖੇ ਵਕ ਸਿੱਭ ਕ਼ੁਝ Will ਦੇ 

ਵਨਰਦੇਸਾਂ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ Public Trustee ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਪਰਬੂੰਧਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੂੰਿ (ਆਿ 

ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਫੀਸ ਹ਼ੁੂੰਦੀ ਹੈ) ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

http://hrc.act.gov.au/olderpeople/
http://www.hccc.nsw.gov.au/
http://www.hcscc.nt.gov.au/
http://www.hcscc.nt.gov.au/
http://www.hcscc.nt.gov.au/
http://www.oho.qld.gov.au/
http://www.oho.qld.gov.au/
http://www.hcscc.sa.gov.au/
http://www.hcscc.sa.gov.au/
http://www.hcscc.sa.gov.au/
http://www.healthcomplaints.tas.gov.au/
http://www.healthcomplaints.tas.gov.au/
http://www.health.vic.gov.au/hsc
http://www.health.vic.gov.au/hsc
http://www.hadsco.wa.gov.au/
http://www.hadsco.wa.gov.au/
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ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ Will ਨਾਂ ਛਿੱਡ ਕੇ ਵਗਆ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਜਇਦਾਦ ਕਾਨੂੂੰਨ ਦੇ ਫਾਰਿੂਲੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਿੂੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਰਸਤੇਦਾਰ 

ਨਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਸਹਾਇਤਾ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੁੂੰਦੀ ਹ ੈਜੋ ਦ਼ੁ ਿੱਖ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਇਕ ਵਪਆਰੇ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨੂੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਲਈ ਅਿੱਗੇ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ: 

ਸਲਾਹ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

ਿੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹ ੈ www.humanservices.gov.au/customer/subjects/what-do-following-death  

Will ਬਨਾਉਣੀ www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/wills-and-power-
of-attorney  

ਅੂੰਵਤਿ ਸੂੰਸਕਾਰ ਲਈ ਖਰਚਾ 

ਦੇਣਾ 

www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/paying-for-your-
funeral 

Public Trustees www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-
community/wills-and-powers-of-attorney/wills  

Organ Donation 
Register 

www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-
organ-donor-register 

ਪਏ ਘਾਟ੍ੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-
community/death-and-bereavement  

  

https://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/what-do-following-death
http://www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/wills-and-power-of-attorney
https://www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/paying-for-your-funeral
https://www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/paying-for-your-funeral
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/wills-and-powers-of-attorney/wills
https://www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-organ-donor-register
https://www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-organ-donor-register
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/death-and-bereavement
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10 ਆਪਣਾ ਪਵਰਿਾਰ 

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ 
• ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਸਤੇਦਾਰੀਆ ਂ

• ਨੌਂਜਿਾਨ ਲੋਕਾਂ ਿਾਸਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ 

• ਿਾਤਾ-ਵਪਤਾ 

• ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

• ਬਜ਼਼ੁਰਗ 

• ਵਰਸਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਲਿੱਭਣਾ 

• ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ Centrelink 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ, ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਵਕਰਦਾਰ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਵਭੂੰਨ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ ਵਜਨਹਾਂ ਦੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਦੀ ਹੋ। ਇਿੇ ਪ਼ੁਰਸ ਅਤੇ ਿਵਹਲਾਿਾਂ ਦੇ 

ਅਵਧਕਾਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ੂੰਿੇਿਾਰੀਆਂ ਇਕੋ ਵਜਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਿ ਅਤ ੇਿੂੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਵਕ ਆਦਿੀ ਅਤੇ ਿਵਹਲਾਿਾਂ ਦੋਨੋਂ  ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਪ਼ੁਰਸ ਅਤੇ ਿਵਹਲਾਿਾਂ ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਜ਼ੂੰਿੇਿਾਰੀਆਂ ਵਿਿੱਚ ਿੀ ਵਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਜਿੇਂ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੀਦਖੇ-ਭਾਲ, ਖਾਣਾ 

ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਆਵਦ। 

ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਕ਼ੁਝ ਿੈਂਬਰ ਦੂਵਜਆਂ ਨਾਲੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਨਿੇਂ ਜੀਿਨ ਵਿਚ ਸਾਿਲ ਹ ੋਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸਾਲ ਦੇ 

ਤੌਰ ਤੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਨਾਲੋਂ  ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਜਲਦੀ ਵਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਨਿੇਂ ਜੀਿਨ ਵਿਚ ਸਾਿਲ ਹੋਣ ਿਾਸਤੇ ਇਕ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕਿੱਠੇ ਵਿਲ ਕੇ ਕੂੰਿ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਿਦਦ 

ਲੈਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਲੋੜ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਵਧਆਇ ਉਪਲਬਧ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ 

ਵਿਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਆਿ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿੂੰਨਣਯਗੋ ਿੀ ਹੈ। 

www.humanservices.gov.au/servicefinder ਇਸ ਵਲੂੰਕ ਤੇ ਜਾਓ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ। 

ਵਿਆਹ ਅਤ ੇਹਰੋ ਵਰਸਤੇ 
1800RESPECT ਨੂੰਬਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਘਰੇਲੂ ਵਹੂੰਸਾ ਅਤੇ ਵਜਨਸੀ ਹਿਲੇ ਲਈ ਿਦਦ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਸੇਿਰ ਸਲਾਹਕਾਰ 24 ਘੂੰਟ੍ੇ ਵਦਨ-ਰਾਤ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਿੱਤੇ ਵਦਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਹ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, 

ਦੋਸਤ, ਵਰਸਤੇਦਾਰ, ਸਾਿੀ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸਬੂੰਵਧਤ ਵਚੂੰਤਾ ਬਾਰ ੇਸਹਾਇਤਾ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1800 737 732 ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ 

ਜਾਂ www.1800respect.org.au ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਜਾਓ। 

Family Relationship Advice Line ਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੀ ਵਰਸਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਿ਼ੁਿੱਦ,ੇ ਿਿੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਤ ੇ

ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਸਿਾਨਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨਾਲ ਿਧੀਆ ਵਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਿਿੱਖਰੇਪਨ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਨੂੂੰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਸਲਾਹ ਲਾਈਨ 8.00 ਸਿੇਰ ਤੋ 8.00 ਸਾਿ ਤਿੱਕਸੋਿਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱਕਰਿਾਰ ਤਿੱਕ ਅਤੇ 10.00 ਸਿਰੇ ਤੋਂ 

4.00 ਸਾਿ ਤਿੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਛ਼ੁ ਿੱਟ੍ੀਆ ਂਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਚਿੱਲਦੀ ਹੈ। 1800 050 321 ਨੂੰਬਰ ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ 

www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationships-

advice-line.aspx ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਜਾਓ। 

Family Relationships Onlineਪਵਰਿਾਰਕ ਵਰਸਤੇ ਅਤ ੇਿਿੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਵਰਿਾਰ ਉਨਹਾਂ ਸਿੇਾਿਾਂ 

ਦੀ ਜੋ ਵਰਸਵਤਆਂ ਦੇ ਿ਼ੁਿੱਦੇ ਅਤੇ ਿਿੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੀ ਦਖੇ-ਭਾਲ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। www.familyrelationships.gov.au ਤੇ ਜਾਓ। 

http://www.humanservices.gov.au/servicefinder
http://www.1800respect.org.au/
http://www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationships-advice-line.aspx
http://www.familyrelationships.gov.au/
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MensLine Australia ਉਨਹਾਂ ਿਰਦਾਂ ਨੂੂੰ ਸਲਾਹ-ਿਸਿਰਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਸੇਿਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, 

ਵਜਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਜੀਿਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿਿੱਵਸਆ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪਰਾਇਿਰੀ ਵਰਸਵਤਆ ਂਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਿੱਵਸਆ ਹ਼ੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨਹਾਂ 

ਿਵਹਲਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਾ ਂਨੂੂੰ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਿਾਲ, ਪਤੀ ਜਾਂ ਵਪਤਾ ਬਾਰੇ ਵਚੂੰਤਤ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 

24 ਘੂੰਟ੍,ੇ ਵਦਨ-ਰਾਤ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਿੱਤੇ ਵਦਨ ਕੂੰਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1300 789 978 ਨੂੰਬਰ ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ www.mensline.org.au 

ਿੈੈੱਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਜਾਓ। 

ਨੌਜਿਾਨ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸਿੇਾਿਾਂ  
ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਕ਼ੁਝ ਪਰੋਗਰਾਿ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ੍ ਉਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੂਿ ਿਰਕਰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹ਼ੁੂੰਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਜਿਾਨ ਲੋਕਾ ਂਨੂੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਅਤ ਿਾਤਾਿਰਨ ਵਿਚ ਕੂੰਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਯੂਿ ਸੈਂਟ੍ਰ 

ਜਾਂ ਸਿਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹ।ੈ 

ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ: 

ਰਾਸਟ੍ਰੀ ਨੌਜਿਾਨ ਸਿੇਾਿਾ ਂ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

Kids Helpline – 24 ਘੂੰਟ੍ੇ ਸਲਾਹ  

ਪੂੰਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਤਿੱਕ 
1800 551 800 www.kidshelpline.com.au 

Headspace – ਪਵਹਲਾਂ ਦਖਲ  

12 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਤਿੱਕ 
1800 650 890 http://headspace.org.au 

YouthBeyondBlue –  

ਵਨਰਾਸਾ ਅਤੇ ਿਾਨਵਸਕ ਵਬਿਾਰੀ ਿਾਲੇ  

ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਲਈ 24 ਘੂੰਟ੍ੇ ਸਲਾਹ  

1300 22 4636  www.youthbeyondblue.com  

Department of Education 

andTraining 
 https://education.gov.au/youth 

Generation Success –  

ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਧਨ 
 

www.employment.gov.au/generation-success-

youth-employment-initiative 

Youth Employment  www.employment.gov.au/job-seekers-0  

Australian Institute of Family 

Studies ਤੋਂ ਵਲੂੰਕ 
 

https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplines-

and-telephone-counselling-services-children-y  

Reconnect – 12 ਸਾਲ ਤੋਂ 18  

ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਤਿੱਕ ਦੇ ਬਘੇਰ ਅਤੇ ਬੇਘਰ  

ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸਲਾਹ 

 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/housing-

support/programmes-

services/homelessness/reconnect/reconnect-

services 

http://www.mensline.org.au/
http://www.kidshelpline.com.au/
http://headspace.org.au/
http://www.youthbeyondblue.com/
https://www.youthbeyondblue.com/help-someone-you-know/what-to-do-in-an-emergency/get-immediate-support
https://education.gov.au/youth
https://education.gov.au/youth
http://www.employment.gov.au/generation-success-youth-employment-initiative
http://www.employment.gov.au/job-seekers-0
https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplines-and-telephone-counselling-services-children-y
https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplines-and-telephone-counselling-services-children-y
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/housing-support/programmes-services/homelessness/reconnect/reconnect-services
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ਰਾਸਟ੍ਰੀ ਨੌਜਿਾਨ ਸਿੇਾਿਾ ਂ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

Office of the Children’s eSafety 

Commissioner – 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ੍ ਉਿਰ 

ਦੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੂੰ ਗੂੰਭੀਰ ਸਾਈਬਰ ਬ਼ੁਲੀਇੂੰਗ ਤੋਂ 

ਬਚਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਵਰਪੋਰਟ੍ ਕਰਨ ਲਈ 

 www.esafety.gov.au/reportcyberbullying 

ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਿੀ ਨੌਜਿਾਨ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ: 

ਰਾਜ ਜਾ ਂ

ਰਾਜਖਤੇਰ 
ਨੌਜਿਾਨਾ ਂਲਈ ਸਿੇਾਿਾ ਂ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

ACT Youth InterACT  www.youth.act.gov.au 

NSW Youth NSW  www.youth.nsw.gov.au  

NT Office of Youth Affairs  www.youth.nt.gov.au 

Qld Queensland Youth www.communityservices.qld.gov.au/youth 

SA South Australia Youth Site www.officeforyouth.sa.gov.au 

Tas. Office of Children and Youth Affairs www.linkzone.tas.gov.au 

Vic. Youth Central www.youthcentral.vic.gov.au 

WA Office for Youth 
www.wa.gov.au/information-about/your-
community/youth  

 

ਆਪਣੀ ਸਿਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਨੌਜਿਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਨੋਰੂੰਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਿਾਸਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਿਾਪ ੇ
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ, ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ "ਚੂੰਗੇ" ਿਾਪੇ ਬਣਨਾ ਹਿੇਸਾਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੂੰਦਾ। ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰ ੇਸੂੰਗਠਨਾਂ ਿਲੋਂ  

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੂੰ ਤਾੜਨਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਦਾ ਇਕ ਿਹਿੱਤਿਪੂਰਨ ਵਹਿੱਸਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਹੈ। ਤ਼ੁਸੀਂ 

ਅਨ਼ੁਸਾਸਨ ਲਈ ਹੋਰ ਢੂੰਗ ਿਰਤ ਸਕਦੇ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਿਾਪਸ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਬਿੱਚੇ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਰੇ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਚੂੰਗੇ 

ਵਿਿਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂੂੰ ਇਨਾਿ ਵਦਓ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਆਪ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। 

ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂੂੰ ਤਾੜਨ ਵਿਚ ਸਿਿੱਵਸਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਵਰਿਾਰਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਸਵਹਯੋਗ ਸੇਿਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ: 

ਿਾਵਪਆ ਂਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ  ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

http://www.esafety.gov.au/reportcyberbullying
http://www.esafety.gov.au/reportcyberbullying
http://www.youth.act.gov.au/
http://www.youth.nsw.gov.au/
http://www.youth.nt.gov.au/
http://www.communityservices.qld.gov.au/youth
http://www.officeforyouth.sa.gov.au/
http://www.linkzone.tas.gov.au/
http://www.youthcentral.vic.gov.au/
http://www.wa.gov.au/information-about/your-community/youth
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ਿਾਵਪਆ ਂਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ  ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

Family and Relationship Advice Line 

(ਫੋਨ 1800 050 321) 
www.familyrelationships.gov.au  

MyChild www.mychild.gov.au/ 

Raising Children Network www.raisingchildren.net.au  

Australian Childhood Foundation –  

ਅਨ਼ੁਿਾਦਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੇਤ 
www.kidscount.com.au/en 

ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ www.abcdparenting.org 

Kidsafe www.kidsafe.com.au 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਵਲੂੰਕ 

www.australia.gov.au/information-and-
services/family-and-community/caring-for-
children 

ਬਿੱਵਚਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
Child Support ਸਕੀਿ Department of Human Services ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਨ ਹੇਠ ਹੈ ਜੋ ਿਿੱਖ ਹੋਏ ਿਾਵਪਆਂ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ 

ਲਾਭ ਲਈ ਬਿੱਚਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਿਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣਾਂ 

ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਬਿੱਵਚਆ ਂਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੂੰਪਰਕ ਿਰੇਿ ੇ

Child Support ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍  www.humanservices.gov.au/childsupport 

ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ Child Support 131 272 

Information in other languages www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

ਪਰਿਾਸ, ਸਰਨਾਰਿੀ ਅਤੇ ਸਲੈਾਨੀਆਂਿਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ www.humanservices.gov.au/multicultural 

ਬਜ਼਼ੁਰਗ 
ਇਿੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ, ਪਰਾਈਿੇਟ੍ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੂੰਗਠਨ ਹਨ, ਜੋ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਉਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਵਦੂੰਦੀ ਹੈ: 

• Age Pension – ਆਿਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਿਰ ਦ ੇਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਛੋਟ੍ ਤਿੱਕ ਦੀ ਪਹ਼ੁੂੰਚ 

www.humanservices.gov.au/agepension ਉਪਰ। 

• My Aged Care - ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਤਿੱਕ ਵਕਿੇਂ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ 

www.myagedcare.gov.au ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। 

http://www.familyrelationships.gov.au/
http://www.mychild.gov.au/
http://www.raisingchildren.net.au/
http://www.kidscount.com.au/en
http://www.abcdparenting.org/
http://www.kidsafe.com.au/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/caring-for-children
http://www.humanservices.gov.au/childsupport
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/agepension
http://www.myagedcare.gov.au/
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ਅਵਧਆਇ 9, ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤੂੰਦਰ਼ੁਸਤੀ ਿੀ ਦੇਖੋ। 

ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ Seniors Card ਸਕੀਿ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਿ਼ੁਫਤ ਹ ੈਅਤੇ ਧਾਰਕ ਨੂੂੰ ਛੋਟ੍ਾਂ ਅਤੇ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 

ਤੋਂ ਛੋਟ੍ ਵਦਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
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ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 

ਬਜ਼਼ੁਰਗਾ ਂਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

Centrelink  132 300 www.humanservices.gov.au/olderaustralians 

My Aged Care 1800 200 422 www.myagedcare.gov.au  

Seniors Card ਯੋਜਨਾ  www.australia.gov.au/information-and-
services/benefits-and-payments/older-
australians/seniors-card  

AusGov –  

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗ 

 www.australia.gov.au/information-and-
services/benefits-and-payments/older-
australians  

ਵਰਸਤੇਦਾਰਾ ਂਨੂੂੰ ਲਿੱਭਣਾ 
ਵਰਸਤੇਦਾਰ ਜੋ ਜੂੰਗ, ਵਸਿਲ ਪਰਸੇਾਨੀ ਅਤੇ ਕ਼ੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਿਿੱਖ ਿਿੱਖ ਹ ੋਗਏ ਹਨ, ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਰੈਡ ਕਰਾਸ 

(Red Cross) ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਲਿੱਭਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁਨੇਹੇ ਪਹ਼ੁੂੰਚਾਣ ਦੀ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸਿਾਜ ਦੇ ਵਿਸਿ-ਵਿਆਪੀ ਨੈੈੱਟ੍ਿਰਕ 

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਿੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਰਵਹੂੰਦ ੇਲੋਕਾਂ 

ਨਾਲ ਉਨਹਾ ਂਦੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਰਵਹੂੰਦੇ ਸੂੰਬੂੰਧੀਆਂ ਨੂੂੰ ਿੀ ਵਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਇੂੰਟ੍ਰਨੈਸਨਲ ਟ੍ਰੇਵਸੂੰਗ ਅਤੇ ਰਵਫਊਜੀ ਸੇਿਾ (Red Cross International Tracing and Refugee 

Service) ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ: 

ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਰਡੈ ਕਰਾਸ ਸੂੰਪਰਕ ਿਰੇਿ ੇ

ਈਿੇਲ natinfo@redcross.org.au 

ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ www.redcross.org.au 

National 03 9345 1800 

ACT 02 6234 7600 

NSW 02 9229 4111 ਜਾਂ ਿ਼ੁਫਤ ਕਾਲ 1800 812 028 

NT 08 8924 3900 

Qld 07 3367 7222 ਜਾਂ ਿ਼ੁਫਤ ਕਾਲ 1300 554 419 

SA 08 8100 4500 

Tas. 03 6235 6077 

Vic. 03 8327 7700 ਜਾਂ ਿ਼ੁਫਤ ਕਾਲ 1800 131 701 

WA 08 9225 8888 ਜਾਂ ਿ਼ੁਫਤ ਕਾਲ 1800 810 710 

 
  

http://www.humanservices.gov.au/olderaustralians
http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/older-australians/seniors-card
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/older-australians
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/older-australians
mailto:natinfo@redcross.org.au
http://www.redcross.org.au/
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ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਪਵਰਿਾਰ ਅਤ ੇCentrelink 
Department of Human Services, Centrelink ਅਤੇ Medicare ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਾਵਜਕ, ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਅਤੇ 

ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੀਆਂ ਿਿੱਖ ਿਿੱਖ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ 

ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹ ੈCentrelink ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ ਤ਼ੁਰੂੰਤ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਵਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚਾ ਹਇੋਆ 

ਹੈ, ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੀਿਾਰ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ। 

Centrelink ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਸਰ ਹੋਣ ਿਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਢੂੂੰਡਣ ਿਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਕ ਲੋੜਿੂੰਦਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਿੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। Centrelinkਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਜੀਿਨ ਪੜਾਿਾ ਂਦੌਰਾਨ ਵਿਸੇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਚ ਿੀ ਸਵਹਯੋਗ ਵਦੂੰਦਾ ਹੈ ਵਜਹਾ 

ਵਕ ਵਰਟ੍ਾਇਰਿੈਂਟ੍ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾ ਂਵਬਿਾਰੀ ਜਾਂ ਸੂੰਕਟ੍ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ। 

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ 
• ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪ਼ੁਸਟ੍ੀ 

• ਹੋਰ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ 

• Centrelink ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਿਲੇੇ ਸਹਾਇਤਾ 

• Centrelink ਦਾ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਿਾ ਂ

• Centrelink ਤੋਂ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਿਾ 

• ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਲਈ ਭ਼ੁਗਤਾਨ 

• ਵਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਗਵਰਕ(ਜੋ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ) 

• ਸਰਨਾਰਿੀ ਅਤੇ ਿਾਨਿਤਾਿਾਦੀ ਪਰਿੇਸ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ Crisis Payment 

• Centrelink ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਿਾਿਾਂ 

• ਘਿੱਟ੍ ਆਿਦਨ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ ਛੋਟ੍ਾਂ 

• ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ 

• ਸਾਿੀ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸਾ 

• ਸਿੀਵਖਆ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾ ਂ

• ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਨਿੱਜਤਾ 

• ਨੌਜਿਾਨ ਲੋਕ 

• ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ 

ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪ਼ੁਸਟ੍ੀ 
Centrelink ਵਿਚ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪ਼ੁਸਟ੍ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਿੇਜ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿੇਗੀ। 

www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity - ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਪਾਸਪੋਰਟ੍ ਅਤੇ ਸਫਰ 

ਸਬੂੰਧੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼, ਵਰਹਾਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦ ੇਿੇਰਿੇ ਆਵਦ। 

http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity
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ਹਰੋ ਭਾਸਾਿਾ ਂਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ 

ਹਰੋ ਭਾਸਾਿਾ ਂਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ 
Centrelink ਕੋਲ ਅਨ਼ੁਿਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ 

www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-language  ਉਪਰ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ 

ਹੈ ਜੋ ਤ਼ੁਸੀਂ ਪੜਹ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

Centrelink ਪਾਸ ਅਵਜਹੇ ਵਿਸ ੇਵਜਿੇਂ ਭ਼ੁਗਤਾਨ, ਕੂੰਿ ਲਿੱਭਣਾ, Medicare ਕਾਰਡ ਅਤੇ Health Care Card ਨੂੂੰ ਕਿਰ ਕਰਨ 

ਲਈ 10 ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਿੱਚ ਨਿੇਂ ਆਉਣ ਦੀਆ ਂਿੀਡੀਓ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਹ ਿੀਡੀਓ 

www.humanservices.gov.au/yourlanguage ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਬਹ਼ੁਭਾਸੀ ਫਨੋ ਸਿੇਾ 
ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਂਕੋਈ ਹਰੋ ਭਾਸਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਹ਼ੁਭਾਸੀ ਫੋਨ ਸੇਿਾ ਨੂੂੰ 131 202 ਨੂੰਬਰ ਤੇ (8 ਿਜੇ ਸਿੇਰ - 

5 ਿਜੇ ਸਾਿ, ਸਿਾਨਕ ਸਿੇਂ ਅਨ਼ੁਸਾਰ) ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਵਿਚ ਵਕਸ ੇਨਾਲ Centrelink ਦੇ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ 

ਗਿੱਲ ਕਰੋ। 

ਦ਼ੁਭਾਸੀਏ 

ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਗਿੱਲ-ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ Centrelinkਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਵਨਯ਼ੁਕਤੀ ਿਾਸਤੇ ਿ਼ੁਫਤ ਦ਼ੁਭਾਸੀਏ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਦ਼ੁਭਾਸੀਏ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨ ਲਈ 131 202 ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂਆਪਣੇ ਸਿਾਨਕ Centrelink Service Centre ਨੂੂੰ ਦ਼ੁਭਾਸੀਆ 

ਸੇਿਾ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। 

ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਿਜੇਾ ਂਦਾ ਅਨ਼ੁਿਾਦ 
Centrelink ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਿਾਲੇ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਦਾ ਵਜਹੜ ੇਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਸਾਡੇ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਲਈ ਦਾਅਿਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਿ਼ੁਫਤ ਅਨ਼ੁਿਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 131 202 ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਸਿਾਨਕ 

CentrelinkService Centre ਨੂੂੰ ਪ਼ੁਿੱਛੋ। 

ਿਲਟ੍ੀਕਲਚਰਲ ਸਿੇਾ ਅਫਸਰ 
ਿਲਟ੍ੀਕਲਚਰਲ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਅਫਸਰ (ਿਾਸਤੇ www.humanservices.gov.au/mso) ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਦੇਖੋ ਜੋ Centrelink ਦੇ 

ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੂੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਿਾਸੀ ਅਤੇ ਸਰਨਾਰਿੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੂੰ ਸੇਿਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਿਸਿਰਾ ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਵਿਚ ਸ਼ੁਧਾਰ 

ਕਰਨ ਲਈਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

Centrelink ਦੀਆ ਂਵਚਿੱਠੀਆ ਂ

ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ Centrelink ਤੋਂ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸਭ ਵਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੂੰ ਪੜਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਉੈੱਤਰ ਿੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹੋ ਵਕ ਵਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਭਾਸਾ ਵਿਚ ਸਿਝਾਇਆ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ 131 202 ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ।ੋ 

  

http://www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-language
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/mso
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Centrelink ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 

ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਾਂ ਤੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ ਜਾਂ ਸੂੰਗਠਨ (ਉਿੀਦਿਾਰ) ਨੂੂੰ ਨਾਿਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ 

www.humanservices.gov.au/nominees 

Centrelink  ਸੂੰਪਰਕ ਿੇਰਿੇ 

Centrelink www.humanservices.gov.au/centrelink 

ਪਰਿਾਸੀ, ਸਰਨਾਰਿੀ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਬਾਰ ੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ 
www.humanservices.gov.au/multicultural  

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂਜੀਆ ਂਭਾਸਾਿਾ ਂਵਿਚ  www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

ਹੋਰ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ  131 202 

ਕਲੇਿ ਪਾਉਣ ਦੀ ਿਨਸਾ www.humanservices.gov.au/customer/enablers/intent-to-claim  

ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਿਾਉਣੀ 
www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-
identity  

ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਾਓ www.humanservices.gov.au/findus 

Centrelink ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਿਾ ਂ
ਹ਼ੁਣੇ ਹ਼ੁਣੇ ਪਹ਼ੁੂੰਚਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਸਨੀਕ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਪਰਿਾਸੀ (ਸਰਨਾਰਿੀ ਜਾਂ ਿਨ਼ੁ ਿੱਖਤਾਿਾਦੀ ਪਰਿੇਸ ਨੂੂੰ ਛਿੱਡ ਕੇ) ਸਭ ਨੂੂੰ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਲਾਭ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋ ਪਵਹਲਾਂ 104 ਹਫਤੇ (Newly Arrived Resident's Waiting Period) ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਡੀਕ 

ਦਾ ਸਿਾ ਂਪਵਰਿਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹ਼ੁੂੰਦਾ (ਪਵਰਿਾਰ ਲਈ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਦੇਖੋ) ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇਦੇਖੋ: 

www.humanservices.gov.au/families  

ਉਡੀਕ ਦੀ ਵਿਆਦ ਦਾ ਸਿਾਂ ਅਤੇ ਵਜਸ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ ਅੂੰਤਰਾਲ ਲਾਭ ਦੀ ਵਕਸਿ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪਹ਼ੁੂੰਚਣ ਦੀ ਵਿਤੀ 

ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਿੇਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਿਸਨੀਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਜੂੰਨਾਂ ਸਿਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹ ੋਉਹ ਉਡੀਕ ਦੀ 

ਵਗਣਤੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਉਡੀਕ ਦੇ ਸਿੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤ਼ੁਸੀਂ jobactive ਨਾਲ ਕੂੰਿ ਲਿੱਭਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਿਾਸਤੇ ਰਵਜਸਟ੍ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤ਼ੁਸੀਂ Centrelink 

Service Centres ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿੈ-ਿਦਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ  

Newly Arrived Resident's Waiting Period ਤੋਂ ਛਟੋ੍  

Newly Arrived Resident's Waiting Period ਤੋਂ ਛੋਟ੍ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹ਼ੁੂੰਦੀ ਹ:ੈ 

• ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਤੇ। 

• ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਵਰਕ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਜਾਂ ਲੂੰਬੀ ਵਿਆਦ ਦੀ ਿਸਨੀਕਾਂ ਲਈ। 

• ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜੋ ਿਨ਼ੁਖਿੱਤਾਿਾਦੀ ਪਰੋਗਰਾਿ ਤਵਹਤ ਪਹ਼ੁੂੰਚੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਿੈਂਬਰ। 

• ਕ਼ੁਝ ਿੀਜ਼ਾ ਸਬਸਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ। 

http://www.humanservices.gov.au/nominees
http://www.humanservices.gov.au/centrelink
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/intent-to-claim
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity
http://www.humanservices.gov.au/findus
http://www.humanservices.gov.au/families
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ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹ਼ੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਿਿੱਡੀ ਿ਼ੁਸਕਲ ਵਿਚ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤ਼ੁਸੀਂ ਤ਼ੁਰੂੰਤ ਵਕਸੇ 

ਵਿਸੇਸ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਿੋ। ਨੌਕਰੀ ਗਿਾਉਣੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਲਿੱਭ ਸਕਣੀ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਿਹਿੱਤਿਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ 

ਨਹੀਂ ਿੂੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ। Centrelink ਪਾਸ ਅਰਜੀ ਵਦਓ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋ। 

ਵਨਿਾਸੀ ਬਣਨ ਦੀਆ ਂਯਗੋਤਾ 
ਪੈਨਸਨ ਅਤੇ ਕ਼ੁਝ ਭਿੱਵਤਆਂ ਨੂੂੰ ਨਿੇਂ ਪਹ਼ੁੂੰਚੇ ਵਨਿਾਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੀ ਵਿਆਦ ਵਿਿੱਚ ਨਹੀਂ ਿੂੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰੂੰਤੂ ਇਸ ਨੂੂੰ ਕ਼ੁਆਲੀਫਾਈਂਗ 

ਿਸਨੀਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿੂੰਵਨਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

• Parenting Payment and Widow Allowance: ਿਾਸਤੇ 104 ਹਫਤ।ੇ 

• Age Pension and Disability Support Pension: ਿਾਸਤ ੇ10 ਸਾਲ। 

ਕ਼ੁਝ ਅਪਿਾਦ ਹਨ ਵਿਸਾਲ ਦੇ ਤਰੌ ਤੇ ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਰਨਾਰਿੀ ਿਾਨਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਿਧਿਾ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂ 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਿਾਸੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦਇਕਿੱਲੇ ਿਾਪੇ ਹੋ।  

ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਅਵਜਹੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਰਵਹੂੰਦ ੇਸੀ ਵਜਸਦਾ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਨਾਲ ਅੂੰਤਰਰਾਸਟ੍ਰੀ ਸਿਾਵਜਕ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਸਿਝੌਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਲੋਂ  

ਦਾਅਿਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਨੂੂੰ ਕਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ਼ੁਸੀਂ ਪੈਨਸਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦਾ 29 ਦੇਸਾ ਂਨਾਲ 

ਸਿਾਵਜਕ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਸਿਝੌਤਾ ਹ ੈਵਜਨਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ: www.humanservices.gov.au/issa ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਹੈ। 

ਪੈਨਸਨਾਂ, ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿੇਤ ਵਿਦੇਸੀ ਪੈਨਸਨ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹੂੰਦੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਪੈਨਸਨ ਲੈਣੀ¸ 

www.humanservices.gov.au/international ਉਪਰ ਜਾਓ। 

Centrelink ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 
ਸੋਸਲ ਸਵਕਉਰਟ੍ੀ ਦੇ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ‘Intent to Claim’ ਨਾਲ ਰਵਜਸਟ੍ਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ 

Centrelink ਨੂੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਿੇਗਾ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਿਾਸਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ¸ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਿੱਲੋਂ  

ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਨਜੂਰ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਕਨਸੈਸਨ ਕਾਰਡ ਓਸੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਦਨ ਤ਼ੁਸੀਂ 

Intent to Claim ਨਾਲ ਰਵਜਸਟ੍ਰ ਹੋਏ ਸੀ (ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਕਨਸੈਸਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦ ੇਹੋ ਅਤੇ 

ਆਪਣਾ ਕਲੇਿ ਫਾਰਿ ਭਰ ਕੇ 14 ਵਦਨਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਵਦਤਾ ਹੈ)।  

Centrelink ਦੇ ਬਹ਼ੁਤੇ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਉਨਹਾਂ ਲੋਕਾ ਂਿਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਵਜਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਜਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ 

ਦੇ ਿਸਨੀਕ ਹਨ (www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-descriptions   

ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਜਾਓ)।  

ਕ਼ੁਝ ਆਰਜ਼ੀ ਿੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਿੀ ਯਗੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਕਸਿ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਕ਼ੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਿਸਨੀਕੀ 

ਵਿਆਦ ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ Newly Arrived Resident's Waiting Period, ਜਦ ਤਿੱਕ ਛੋਟ੍ ਨਹੀਂ 

ਵਿਲਦੀ। ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਦੌਰ ਿੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ Centrelink ਉਡੀਕ ਸਿਾਂ। 

ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਿਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਨੂੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈਟੈ੍ਕਸ ਫਾਇਲ ਨੂੰਬਰ (TFN) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਹੇਠ ਵਦਤੀ ਸਾਰਣੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਕਸ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜੋ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸਵਿਤੀ ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹੈ। 

http://www.humanservices.gov.au/issa
http://www.humanservices.gov.au/international
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-descriptions
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-descriptions
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-descriptions
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ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਹਾਲਾਤ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ Centrelink ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਇਹ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਿਦਦ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

ਿੈਂ ਕੂੰਿ ਲਿੱਭ ਵਰਹਾਂ ਹਾਂ  132 850 Newstart 

Allowance ਅਤੇ/ਜਾਂ 

Youth Allowance  

ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਿੇਹਨਤਾਨੇ ਿਾਲੇ ਕੂੰਿ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਿਨਜਰੂਸ਼ੁਦਾ 

ਵਸਖਲਾਈ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹ ੇਹ ੋਜਾਂ ਹੋਰ ਕੂੰਿ ਹੈ ਜੋ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੂੰਿ ਲਿੱਭਣ 

ਦੇ ਿੌਕੇ ਨੂੂੰ ਸ਼ੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿੈਂ ਪੜਹ ਾਈ ਜਾਂ ਵਸਖਲਾਈ 

ਕਰ ਵਰਹਾ ਹਾ ਂ

132 490 Youth Allowance  ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ 16 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹ,ੋ ਪੂਰਾ ਸਿਾ ਂਪੜਹਾਈ 

ਕਰਦੇ ਹ ੋਜਾ ਂਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਅਪਰੈਂਟ੍ਸਵਸਪ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਿਾਂ ਲਾਉਂਦੇ 

ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰਿਾਨਗੀ ਵਦਿੱਤੀ ਿਾਲਾ ਕੂੰਿ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

  Austudy ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹ,ੋ ਪੂਰਾ ਸਿਾਂ ਪੜਹਾਈ ਕਰਦ ੇਹੋ 

ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਅਪਰੈਂਟ੍ਸਵਸਪਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਿਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। 

ਸੂੰਕਟ੍ ਵਿਿੱਚ ਿੈਨੂੂੰ ਿਦਦ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ

132 850 Crisis Payment  ਇਹ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਇਕ ਿਾਰ ਹੀ ਵਿਲਦਾ ਹ ੈਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ: 

• ਹ਼ੁਣੇ ਹ਼ੁਣੇ ਸਰਨਾਰਿੀ ਜਾਂ ਿਨ਼ੁ ਿੱਖਤਾਿਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ 

ਵਿਚ ਪਰਿੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

• ਅਿੱਗ ਜਾਂ ਹੜਹ  ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਵਹ 

ਸਕਦੇ। 

• ਤ਼ੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਵਹੂੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛਿੱਡ ਵਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

• ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਹ਼ੁਣੇ ਹੀ ਜੇਲਹ  ਚੋਂ ਵਰਹਾਈ ਵਿਲੀ ਹੈ। 

  Special Benefit ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੂੰਟ੍ਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੂੰਭੀਰ ਵਿਿੱਤੀ ਲੋੜ 

ਵਿਚ ਹੋ। 

ਿੈਂ ਵਕਸੇ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ  

ਕਰ ਵਰਹਾ ਹਾਂ 

132 717 Carer Payment ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਦੇ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤ਼ੁਹਾਡੀ 

ਦੇਖਭਾਲ ਦ ੇਬਦਲੇ ਵਿਚ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 

  Carer Allowance 

(ਆਿਦਨ ਪੂਰਕ) 

ਜੇ ਤ਼ੁਸੀ ਿਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਜਾਂ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਹੋ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਾਧੂ ਦੇਖਭਾਲ 

ਿਿੱਲ ਵਧਆਨ ਵਦੂੰਦਾ ਹੈ:  

- ਇਕ ਬਾਲਗ ਜਾਂ ਬਿੱਚਾ ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਅਿਸਿਾ 

ਕਾਰਨ। 

- ਬਾਲਗ ਜੋ ਦ਼ੁਰਬਲ ਅਤੇ ਿਿੱਡੀ ਉਿਰ ਦੇ ਹਨ 

ਿੈਂ ਵਬਿਾਰ, ਜ਼ਖਿੀ ਜਾਂ 

ਅਪਾਹਜ ਹਾ ਂ

13 2717 Disability Support 

Pension 

ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ, ਬੌਵਧਕ ਜਾਂ ਿਨੋਵਿਵਗਆਨਕ ਕਿਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਜੋ 

ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਘਿੱਟ੍ੋ-ਘਿੱਟ੍ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਕੂੰਿ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ 

ਪਿੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 
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ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਹਾਲਾਤ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ Centrelink ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਇਹ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਿਦਦ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

  Sickness 

Allowance 

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿਾਂ ਪੜਹ ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 

ਪਰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਤੌ ਅਸਿੱਿਰਿ ਹੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਤ਼ੁਸੀਂਕੂੰਿ ਜਾਂ ਪੜਹ ਾਈ ਤੇ ਿਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ।  

ਿੈਂ ਵਰਟ੍ਾਇਰ ਹੋ ਵਗਆ ਹਾ ਂ

ਜਾਂ ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਹਾ ਂ

13 2300 Age Pension ਵਰਟ੍ਾਇਰਿੈਂਟ੍ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਆਿਦਨ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਵਕ 

ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਕਰ ਸਕੋ। 

ਵਕਸੇ ਦੇ ਸਿਰਗਿਾਸ ਹੋਣ 

ਕਾਰਨ ਿੈਨੂੂੰ ਸਹਾਇਤਾ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ

13 2300 Bereavement 

Payment 

ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਸਾਿੀ, ਬਿੱਚਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਸਦੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੀ ਿੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤ਼ੁਸੀਂ Centrelink ਭ਼ੁਗਤਾਨ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

  Bereavement 

Allowance 

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਸਾਿੀ ਦੀ ਹ਼ੁਣੇ ਹ਼ੁਣੇ ਿੌਤ ਹ ੋਗਈ ਹ ੈਅਤ ੇਤ਼ੁਸੀਂ 

Centrelink ਿਿੱਲੋਂ  ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹ।ੋ 

 

Centrelink ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਲਸਟ੍ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ www.humanservices.gov.au/centrelink ਤੇ ਹੈ। 

ਪਵਰਿਾਰ ਿਸਤ ੇਭ਼ੁਗਤਾਨ 
ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਬਿੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ Centrelink ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਪਵਰਿਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਵਰਿਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 

ਵਜ਼ੂੰਿੇਿਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ: 

ਸਹਾਇਤਾ ਵਜਸਦ ੇਤ਼ੁਸੀਂ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਵਜਸ ਵਿਚ ਉਿਰ ਅਤੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੀ 

ਵਗਣਤੀ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੀ ਆਿਦਨੀ ਿੀ ਸਾਿਲ ਹੈ। 

ਆਿ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਪਵਰਿਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਾਈ ਿੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ 

ਵਿਚ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰੂੰਤੂ ਕ਼ੁਝ ਅਪਿਾਦ ਿੀ ਹਨ। 

 

Centrelink ਜਾਣਕਾਰੀ  ਸੂੰਪਰਕ ਿੇਰਿੇ 

ਪਵਰਿਾਰਕ ਿੈੈੱਬਪੇਜ www.humanservices.gov.au/families  

ਹੋਰ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

ਦੂਸਰੀਆ ਂਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤ ੇ 131 202  

ਸਰਵਿਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ੋ www.humanservices.gov.au/findus  

http://www.humanservices.gov.au/centrelink
http://www.humanservices.gov.au/families
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/findus
http://www.humanservices.gov.au/findus
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ਪਰਿਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਇਹ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਿਦਦ ਕਰਦਾ ਹ.ੈ.. 

Family Tax Benefit Part A 

 

ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੀ ਪਰਿਵਰਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਿਾਸਤੇ 

Family Tax Benefit Part B ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਲਈ ਿਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਵਿਚ ਇਕਿੱਲੇ ਿਾਪੇ, ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ 

ਇਕ ਿ਼ੁਿੱਖ ਆਿਦਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਜਿੱਿੇ ਇਕ ਜਾਣਾ ਘਰ ਰਵਹਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੀ 

ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕ਼ੁਝ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਦਾ ਕੂੰਿ ਕਰਕੇ ਸੂੰਤ਼ੁ ਵਲਤ ਕਰਨਾ ਸਾਿਲ ਹੈ। 

Single Income Family Supplement ਇਕ ਿਾਂ ਵਪਓ ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਕ਼ੁਝ ਪਵਰਿਾਰ ਇਕ ਿੈਂਬਰ ਦੀ ਆਿਦਨ ਿਾਲੇ। 

Child Care Benefit  ਿਨਜੂਰੀ ਿਾਲੀ ਜਾਂ ਰਵਜਸਟ੍ਰ ਹਈੋ ਬਿੱਚਾ ਸੂੰਭਾਲ ਸੇਿਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ। 

Child Care Rebate  ਯੋਗ ਪਵਰਿਾਰ ਿਨਜਰੂ-ਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਚਾ ਸੂੰਭਾਲ ਸੇਿਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਾਲਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ। 

Parental Leave Pay ਯੋਗ ਿਾਪੇ ਨਿਜੂੰਿੇ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਗੋਦ ਲਏ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂੰਿ ਦੇ 

ਛ਼ੁ ਿੱਟ੍ੀ ਲੈਣੀ। 

Newborn Upfront Payment and 

Newborn Supplement

Family Tax Benefit Part A ਨੂੂੰ ਿਧਾ ਕੇ ਯੋਗ ਿਾਵਪਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਚਾ ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਚਾ ਗੋਦ ਵਲਆ ਹੋਿੇ। 

Dad and Partner Pay ਵਪਤਾ ਅਤੇ ਸਾਿੀ ਨੂੂੰ ਨਿਜੂੰਿੇ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਗੋਦ ਲਏ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ। 

Parenting Payment ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਨਰਭਰ ਬਿੱਚੇ ਜਾਂ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੇ ਿ਼ੁਿੱਖ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਹੋ। 

Double Orphan Pension ਸਰਪਰਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਿਾਂ ਲਈ। 

ਵਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦ ੇਨਾਗਵਰਕ (ਜ ੋਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦ ੇਨਾਗਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ) 

ਵਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਾਸਪੋਰਟ੍ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਪਹ਼ੁੂੰਚਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੂੰ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ Special Category Visa (SCV) ਪਹ਼ੁੂੰਚਣ ਤੇ 

ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਸਿਾਵਜਕ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਦੇ ਿਕਸਦ ਲਈ, SCV ਧਾਰਕ ਜੋ 26 ਫਰਿਰੀ 2001 ਨੂੂੰ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ 

ਵਿਚ ਸਨ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ "ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਅਤ" SCV ਧਾਰਕ ਿੂੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ 26 ਫਰਿਰੀ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪਹ਼ੁੂੰਚੇ ਹਨ 

ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ "ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਅਤ" ਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਿੂੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

• "ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਅਤ" SCV ਧਾਰਕ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਿਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਦੇ ਦੌਰ ਸਿੇਤ ਸਾਰ ੇCentrelink ਦੇ ਭ਼ੁਗਤਾਨਾਂ ਤਿੱਕ 

ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਿੇਲੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਿਾਪਦੂੰਡ ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

• SCV ਧਾਰਕ ਜੋ "ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਅਤ" ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦ ੇਿਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਆਿਦਨ ਸਹਾਇਤਾ 

ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਤਿੱਕ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 

ਸਾਰੇ SCV ਧਾਰਕ ਪਵਰਿਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟ੍ ਕਾਰਡ ਤਿੱਕ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਵਨਯਿਾਂ ਨੂੂੰ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਉਡੀਕ ਦਰੌ ਨੂੂੰ 

ਸੂੰਤ਼ੁਸਟ੍ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

SCV ਧਾਰਕ ਜੋ "ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਅਤ" ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਵਜਹੜੇ 26 ਫਰਿਰੀ 2001 ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਿੱਟ੍-ੋਘਿੱਟ੍ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹਨ Newstart Allowance, Sickness Allowance ਜਾਂ Youth Allowance ਦੇ ਵਸਰਫ 
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ਇਕ ਿਾਰ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੋਗ ਕਰਤਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਛੇ ਿਹੀਨੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਆਦ ਤਿੱਕ ਲੈ ਸਕਦ ੇ

ਹਨ। 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਅਤੇ ਵਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਾਵਜਕ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਸਿਝੌਤੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ Age Pension, Disability Support 

Pension ਜਾਂ Carer Payment ਕਰਨ ਲਈ ਕ਼ੁਝ SCV ਧਾਰਕ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਂਿੇਂ "ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਅਤ” ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ। 

New Zealand ਦੇ ਨਾਗਵਰਕਾ ਂਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

www.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealanders ਦੇਖੋ। 

ਸਰਨਾਰਿੀਆ ਂਅਤ ੇਿਾਨਿਤਾਿਾਦੀਆ ਂਦ ੇਪਰਿੇਸ ਲਈ Crisis Payment 

Crisis Payment ਕੇਿਲ ਇਕ ਿਾਰ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਉਨਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਾਸਤੇ ਹੈ ਜੋ ਬਹ਼ੁਤ ਭੈੜ ੈਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੂੰਘ ਰਹੇ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ। ਤ਼ੁਸੀਂ 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪਹ਼ੁੂੰਚਣ ਦੇ ਸਿੱਤ ਵਦਨ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਅੂੰਦਰ ਦਾਅਿਾ ਜਾਂ ਪਹ਼ੁੂੰਚਣ ਦੇ ਸਿੱਤ ਵਦਨ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਦਾਅਿਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 

Centrelink ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ Intent to Claim ਸੂੰਪਰਕ ਤੋਂ 14 ਵਦਨ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਦਾਅਿਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ Crisis Payment ਤਿੱਿ ਸੀਟ੍ www.humanservices.gov.au/crisispayment ਤੇ ਜਾਓ। 

ਹਰੋ Centrelink ਸਿੇਾਿਾ ਂ

Centrelinkਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਸਿੇਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੇਤ: 

Centrelink ਸੇਿਾਿਾ ਂ ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹ ੈ

Self Service 136 240 ਦੇਖੋ ਚੈਪਟ੍ਰ ਅਵਧਆਇ 1, ਸਿੈ-ਸੇਿਾ 

Online Services Support 132 307 Centrelink ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਿਾ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ 

Centrelink International 

Services 
131 673 

ਵਿਦੇਸ ਤੋਂ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ 

ਕਰਨ ਸਿੇਂ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰਨਾ ਜਦ ਵਕ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦ ੇਬਾਹਰ 

ਹੋ ਜਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਬਾਰ ੇਪੜਤਾਲ 

Financial Information 

Service (FIS) ਬ਼ੁਵਕੂੰਗ ਸੇਿਾ 
132 300 Financial Information Service ਸੈਿੀਨਾਰ ਬ਼ੁਿੱਕ ਕਰਾਓ 

ਵਸਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ 1800 132 468 ਸਲਾਘਾ, ਵਸਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਝਾਅ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਘਿੱਟ੍ ਆਿਦਨ ਕਿਾਉਣ ਿਾਵਲਆ ਂਲਈ ਛੋਟ੍ 
ਆਿਦਨ, ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਿਰ ਜਾਂ Centrelink ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਕਸਿ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਿੱਟ੍ ਆਿਦਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਸੂੰਘੀ, 

ਰਾਜ/ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਸਿਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੋਟ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਾਈਿੇਟ੍ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਛੋਟ੍ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਛੋਟ੍ਾਂ ਵਸਹਤ, 

ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਖਰਚ,ੇ ਵਸਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਆਿਾਜਾਈ ਨੂੂੰ ਕਿਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ 

www.humanservices.gov.au ਜਾਓ ਅਤੇ "ਘਿੱਟ੍ ਆਿਦਨ" ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰੋ। 

http://www.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealanders
http://www.humanservices.gov.au/crisispayment
http://www.humanservices.gov.au/
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ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਿੱਚ ਬਦਲਾਅ 
ਜੇ ਸੂੰਭਿ ਤੌਰ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ, ਕੂੰਿ ਜਾਂ ਜੀਿਨ ਸੈਲੀ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹ ੈਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ Centrelinkਨੂੂੰ ਸੂਵਚਤ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਸਹੀ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਵਿਲਦਾ 

ਹੈ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਕ਼ੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰ ੇਦਾ ਸਾਰਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਿਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕ਼ੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ Centrelink ਨੂੂੰ ਦਿੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: 

• ਵਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਿੇਰਿਾ 

• ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਿੇਰਿ ੇ

• ਵਰਸਤੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 

• ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸੂੰਭਾਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਸ ਵਿਚ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧ ਿੀ ਸਾਿਲ ਹਨ  

• ਕੂੰਿ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 

• ਦੇਸ ਤੋਂ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ 

• ਇਕਿੱਠੀ ਰਕਿ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ 

• ਆਿਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਿਾਧਾ ਜਾਂ ਘਾਟ੍ਾ ਸਿੇਤ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਾਿੀ ਦੀ ਆਿਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ  

• ਪੜਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਖਤਿ ਕਰਨੀ। 

ਸਾਿੀ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸਾ 
ਇਹ ਿਹਿੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ Centrelink ਨੂੂੰ ਦਿੱਸੋ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਕਿੱਲੇ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਤ਼ੁਹਾਡਾ ਸਾਿੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਿਾਰ ਜੋੜੇ ਦੇ ਇਕ 

ਿੈਂਬਰ ਹੋਣ ਨੂੂੰ ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹ਼ੁਤੇ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਇਕਿੱਠੀ ਆਿਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ੇਜਾਦਂੇ ਹਨ ਹਨ। ਕ਼ੁਝ ਭ਼ੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਰਟੇ੍ 

ਿਿੱਖ ਿਿੱਖ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਕਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਸਾਿੀ ਹੈ। ਕ਼ੁਝ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕੇਿਲ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਹੀ 

ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ ਵਜਹਨਾਂ ਦ ੇਸਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੂੰਦੇ। 

ਸਿੀਵਖਆਿਾ ਂਅਤ ੇਅਪੀਲਾਂ 
ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਵਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ Centrelink ਨਾਲ ਸਿੀਵਖਆ ਿਾਸਤ ੇਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appeals ਸਿੀਵਖਆ  

ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ। 

ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਨਿੱਜਤਾ 
ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਵਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ Centrelink ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਕਾਨੂੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਿੇਗਾ ਜਾਂ ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਨੌਜਿਾਨ ਲੋਕ 
ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਿੱਡੇ ਹਨ,ਉਹ ਿੀ Youth Allowance ਜਾਂ Family Tax Benefit ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। ਨੌਂਜਿਾਨ ਲੋਕਾਂ ਿਾਸਤ ੇਸੇਿਾਿਾਂ ਿੀ ਦੇਖੋ। 

ਸਵਹਯਗੋ ਦਾ ਭਰਸੋਾ 
ਸਵਹਯੋਗ ਦੇ ਭਰੋਸੇ (ਿਾਸਤ ੇwww.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/34aos) 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਨਿਾਸੀ ਜਾਂ ਸੂੰਗਠਨ (‘ਜਿਾਨਤੀ’) ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਬੂੰਧਨ ਦਾ ਸਿਝੌਤਾ ਹੈ। 

https://www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appeals
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/34aos
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ਜਿਾਨਤੀ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪਰਿਾਸੀਆ ਂ(ਵਜੂੰਨਹ ਾਂ ਿਾਸਤੇ ਜਿਾਨਤ ਲਈ ਹੈ) ਨੂੂੰ ਸਿਰਿਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਹਿਤ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਜੂੰਨਹ ਾਂ 

ਿਾਸਤੇ ਜਿਾਨਤ ਲਈ ਹ ੈਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਤ ੇਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ।  

ਸਵਹਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੋ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਇਹ ਿੀਜੇ ਦੀ ਵਕਸਿ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਤ ੇਵਨਰਭਰ 

ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕ਼ੁਝ ਭਲਾਈ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਦਵਕ ਇਹ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇ ਸਿਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਕਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਾਨਤੀ ਨੂੂੰ ਪੂਰੀ 

ਰਕਿ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ। 
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11 ਪਸੈ ੇ

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ 
• ਵਿਿੱਤੀ ਸੇਿਾਿਾ ਂ

• ਪੈਸੇ ਨੂੂੰ ਸਿਝਣਾ 

• ਬੈਂਕ 

• ਟ੍ੈਕਸ 

• ਛੋਟ੍ੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 

• ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਵਡਟ੍ 

• ਬੀਿਾ 

• ਵਿਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ 

• ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਿਿੱਵਸਆ ਿਾਸਤੇ ਿਦਦ 

• ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ 

ਵਿਿੱਤੀ ਸੇਿਾਿਾ ਂ
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ, ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕ, ਬੀਿਾ, ਸੇਿਾਿ਼ੁਕਤੀ ਅਤ ੇਵਨਿੇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਹਨ। ਵਿਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 

ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੂੂੰ ਿੇਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦ ੇਬਗੈਰ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੂੰਨ ਦ ੇਵਿਰ਼ੁਿੱਧ ਹੈ। 

 ਪੈਸ ੇਨੂੂੰ ਸਿਝਣਾ 
ਆਪਣੇ ਵਨਿੱਜੀ ਵਿਿੱਤ ਦ ੇਪਰਬੂੰਧ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ੍ਰ ਅਤੇ ਸੂੰਦਾਂ ਦੇ ਵਲੂੰਕ ਿਾਸਤੇ  

www.australia.gov.au/information-and-services/money-and-tax/personal-finance  

ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਜਾਓ। 

Australian Securities and Investment Commission ਦੀ Moneysmart ਿੈਬਸਾਈਟ੍ 

www.moneysmart.gov.au ਤੇ ਪਰਬੂੰਧਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵਨਿੇਸ ਬਾਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਪਵਰਿਾਰਕਬਜਟ੍, 

ਬੈਵਕੂੰਗ, ਬੀਿਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਿੀ ਸਾਿਲ ਹੈ। 

ਬੇਈਿਾਨ ਲੋਕ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਹਵਿਆਉਣ ਲਈ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਹਾ ਕਰਾਉਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਜ਼ੇ, 

ਬੀਿਾ, ਸੇਿਾਿ਼ੁਕਤੀ, ਵਨਿੇਸ ਅਤੇ ਵਿਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਬਾਰੇ ਵਸਕਾਇਤ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਯਕੀਨ ਜਾ ਂਵਨਿੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਕ ਹੈ ਤਾ ਂAustralian 

Securities and Investments Commission (ASIC) ਨੂੂੰ 1300 300 630 ਤੇ ਫਨੋ ਕਰੋ ਜਾਂ 

www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/how-to-complain ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਜਾਓ। 

ਬੈਂਵਕੂੰਗ 
ਬੈਂਕ, ਵਬਲਵਡੂੰਗ ਸੋਸਾਇਟ੍ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੈਵਡਟ੍ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬੈਵਕੂੰਗ ਸਿੇਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਲਈ, ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਾਓ ਜਾਂ 

ਆਪਣੇ ਡੈਵਬਟ੍ ਕਾਰਡ ਅਤੇ PIN (Personal Identification Number) ਨੂੂੰ ਿਰਤ ਕੇ ATM (Automatic Teller 

Machine) ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਓ। ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੇ PIN ਨੂੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡੈਵਬਟ੍ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਪਣਾ PIN ਵਲਖਣਾ 

ਜਾਂ ਵਜਿੱਿੇ ਇਹ ਬਟੂ੍ਏ, ਪਰਸ ਜਾਂ ਿੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਿੇ ਨਾ ਰਿੱਖੋ। 

ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਡੈਵਬਟ੍ ਕਾਰਡ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੁੂੰਿ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤ਼ੁਰੂੰਤ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨੂੂੰ ਦਿੱਸੋ। 

http://www.australia.gov.au/information-and-services/money-and-tax/personal-finance
http://www.australia.gov.au/information-and-services/money-and-tax/personal-finance
http://www.moneysmart.gov.au/
http://www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/how-to-complain
http://www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/how-to-complain
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ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਿੱਵਸਆ ਹੈ ਜੋ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ Financial Services Ombudsman ਨਾਲ 

www.fos.org.au ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ।ੋ 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 

ਬੈਂਕ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿਬੈ ਸਫਾ 

Australian Bankers Association 

– ਅਰੂੰਵਭਕ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ੍ 
www.bankers.asn.au/Consumers/Managing-Your-Money 

ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ੍ਾਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨਾ www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/banking 

Australian Competition and 
Consumer Commission – 

ਇੂੰਟ੍ਰਨੈਟ੍ ਬੈਂਵਕੂੰਗ  

www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/internet-
banking  

MoneySmart ਅਨ਼ੁਿਾਦਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
www.moneysmart.gov.au/tools-and-
resources/publications  

Financial Service Ombudsman www.fos.org.au 

ਟ੍ੈਕਸ 
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਉਤੇ ਜੋ ਤ਼ੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਵਨਿੇਸ ਤੋਂ ਕਿਾਉਂਦ ੇਹ ੋਦੇ ਵਿਚੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੂੰ ਟ੍ੈਕਸ ਦਾ 

ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Australian Taxation Office (ATO) ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਟ੍ੈਕਸ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਸਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਿੇ ਿਰਗੀਆ ਂਿਹਿੱਤਿਪੂਰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਾਸਤੇ ਕੂੰਿ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੂੂੰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ATO http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyo ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਟ੍ੈਕਸ ਅਤੇ 

ਸੇਿਾਿ਼ੁਕਤੀ ਵਸਸਟ੍ਿ ਬਾਰੇ ਵਸਿੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀਡੀਓ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਚੀਜਾ ਂਅਤ ੇਸਿੇਾਿਾ ਂਦਾ ਟ੍ਕੈਸ 
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਿੱਚ ਿਾਲ ਅਤੇ ਸਿੇਾ ਟ੍ੈਕਸ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ (GST) ਸਭ ਸਾਿਾਨ, ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਕਾਈ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ 

ਖਪਤ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ਼ੁਝ ਬ਼ੁਵਨਆਦੀ ਿਸਤੂਆਂ ਵਜਿੇਂ ਭੋਜਨ, ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀ ਵਸਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾ, ਯੋਗ ਬਿੱਚਾ ਸੂੰਭਾਲ 

ਸੂੰਸਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਨਰਵਸੂੰਗ ਹਿੋ ਕੇਅਰ ਸੇਿਾਿਾਂ GST- ਿ਼ੁਕਤ ਹਨ। 

ਟ੍ਕੈਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰਬਰ 
ਟ੍ੈਕਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰਬਰ (TFN) ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੂੰਗਠਨਾ ਂਨੂੂੰ ATO ਿਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਇਕ ਵਿਲਿੱਖਣ ਨੂੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ੈਕਸ ਅਤੇ 

ਸੇਿਾਿ਼ੁਕਤੀ ਦੇ ਿਕਸਦ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟ੍ੈਕਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰਬਰ ਲਈ ਵਜੂੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੂੰਭਿ ਹੋ ਸਕੇ ਅਰਜੀ ਵਦਓ। 

TFN, ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ www.ato.gov.au/tfn ਤੇ ਰਵਜਸਟ੍ਰ ੇਸਨ ਵਦਨ ਦੇ 24 

ਘੂੰਟ੍ੇ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਿੱਤੇ ਵਦਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ੍ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਰਵਹਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫਾਰਿ ATO Publication Ordering Service www.ato.gov.au/order-publications ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ 

http://www.fos.org.au/
http://www.bankers.asn.au/Consumers/Managing-Your-Money
http://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/banking
http://www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/internet-banking
http://www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/publications
http://www.fos.org.au/
http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyo
http://www.ato.gov.au/tfn
https://www.ato.gov.au/order-publications
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ਜਾਂ 13 28 61 ਟ੍ੈਕਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਦ਼ੁਆਰਾ ਉਪਲਿੱਬਧ ਹਨ। ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣਾ TFN, ATO ਨੂੂੰ ਤ਼ੁਹਾਡੀ 

ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 28 ਵਦਨ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਕੇਿਲ ਇਕ ਹੀ TFN ਵਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵਜ਼ੂੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੂੰ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਅਤ ਰਿੱਵਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਤ਼ੁਹਾਡਾ TFN ਉਹ ਹੀ ਰਵਹੂੰਦਾ ਹੈ ਭਾਂਿੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਿ ਜਾ ਂਨੌਕਰੀ ਨੂੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿੋ, ਅੂੰਤਰਰਾਜੀ (ਇੂੰਟ੍ਰਸਟੇ੍ਟ੍) ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਨੂੂੰ ਛਿੱਡ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵਫਰ ਿਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ ਆਪਣਾ TFN ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦ ੇਹੋਰ 

ਿੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ TFN ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ।  

ਆਪਣਾ ਟ੍ੈਕਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰਬਰ ਅਵਜਹੇ ਿਾਂ ਨਾ ਰਿੱਖੋ ਵਜਿੋਂ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਦਾਹਰਨ ਿਜੋਂ ਆਪਣੇ ਬਟੂ੍ਏ, ਪਰਸ ਜਾਂ ਿੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿਚ। 

ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ ਆਪਣਾ TFN ਿਰਤਣ ਲਈ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਨੂੂੰ ਿੇਚਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੂੰ ਗਿਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਕ ਿਿੱਡੀ ਅਤੇ ਗੂੰਭੀਰ 

ਸਿਿੱਵਸਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਈੇਿਾਨ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੂੰ ਿਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

• ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਟ੍ੈਕਸ ਿਾਪਸੀ ਨੂੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ 

• ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤਿੱਕ ਪਹ਼ੁੂੰਚਣ ਿਾਸਤ ੇ

• ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਿ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖ਼ੁਲਾ ਕੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ 

• ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਿ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ 

ਕੇਿਲ ਕ਼ੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਤ਼ੁਹਾਡੇ TFN ਦੀ ਿੂੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਚ Australian Taxation Office, Centrelink, 

ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸੇਿਾਿ਼ੁਕਤੀ ਫੂੰਡ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿਿੱਤੀ ਸੂੰਸਿਾ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਾਿਲ ਹਨ। 

ਬੇਈਿਾਨ ਲੋਕਾਂ (ਧੋਖੇਬਾਜ) ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡਾ TFN ਵਲਖਿਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਅਲੀ 

ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਸਵਤਹਾਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਿੀ ਤ਼ੁਹਾਡਾ TFNਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਿਲ ਆਪਣੇ 

ਿਾਲਕ ਨੂੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ TFN ਵਦਓ ਵਜਸ ਨਾਲ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੀਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਜਕੇਰ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਕਲੋ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਿਲੇੇ TFN ਨਹੀਂਹ਼ੁੂੰਦਾ ਤਾ ਂਕੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ?ੈ 

ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਕੂੰਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਕ ਟੈ੍ਕਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰਬਰ ਐਲਾਨ ਫਾਰਿ ਦਿੇੇਗਾ ਵਜਿੱਿੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣਾ TFN 

ਵਲਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ।  

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੋਲ TFN ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਿੀ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਜੀ ਦੇ ਕੇ TFN ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਕੂੰਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਵਦਨ 

ਹਨ। ਜੇ 28 ਵਦਨ ਬਾਅਦ ਿੀ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪਾਸ TFN ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਿੇਂ ਟ੍ੈਕਸ ਦੀ ਿਿੱਧ ਤੋਂ 

ਿਿੱਧ ਿਾਤਰਾ ਕਿੱਟ੍ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੇੇਗਾ। ਤ਼ੁਸੀਂ TFN ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਿੀ ਕੂੰਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰੂੰਤੂ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਟ੍ੈਕਸ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿ਼ੁਕਤੀ 

ਿਾਸਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਵਹਿੱਸਾ ਕਿੱਵਟ੍ਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕਲੋ TFN ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂਇਲੈਕਟ੍ਰ ੋਵਨਕਲੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ੈਕਸ ਵਰਟ੍ਰਨ 

ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ ਸਕਦ,ੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ Australian business number (ABN) 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ। 

ਇਨਕਿ ਟ੍ਕੈਸ ਵਰਟ੍ਰਨ 
ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ (1 ਜ਼ੁਲਾਈ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ) ਵਿਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਿਦਨ ਹੋਈ ਹ,ੈ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਉਸ ਸਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤਿੱਕ 

ATO ਨੂੂੰ ਟ੍ੈਕਸ ਵਰਟ੍ਰਨ ਜਿਹਾਂ ਕਰਿਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
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ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ੈਕਸ ਵਰਟ੍ਰਨ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਜਸਟ੍ਰਡ ਟ੍ੈਕਸ ਏਜੂੰਟ੍ ਨੂੂੰ ਿਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ੈਕਸ ਵਰਟ੍ਰਨ 31 

ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਜਿਹਾ ਂਕਰਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਏਜੂੰਟ੍ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਲੈਣ ਿਾਸਤੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਟ੍ੈਕਸ ਏਜੂੰਟ੍ ਦ ੇ

ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹਿੋੇਗੀ। 

ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ੈਕਸ ਆਪ ਹੇਠ ਵਲਖੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਜਾ ਕੇ www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-return 

ਆਨਲਾਈਨ ਿੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਿ਼ੁਫਤ ਸ਼ੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਅਤ ਸੇਿਾ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ATO ਦ਼ੁਆਰਾ ਵਦਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ATO ਨੂੂੰ 

ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਟ੍ੈਕਸ ਵਰਟ੍ਰਨ ਨੂੂੰ, ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਬੈਂਕ, ਵਸਹਤ ਫੂੰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦ਼ੁਆਰਾ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 

ਕਰਕੇ ਵਹਿੱਵਸਆ ਂਵਿਿੱਚ ਭਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏਗਾ। 

ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੀ ਟ੍ੈਕਸ ਵਰਟ੍ਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ myGov ਖਾਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ, ਜੋ https://my.gov.au  

ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਟ੍ਕੈਸ ਸਹਾਇਤਾ 
ਟ੍ੈਕਸ ਸਹਾਇਤਾ ਘਿੱਟ੍ ਆਿਦਨ ਿਾਵਲਆ ਂਲਈ ਿ਼ੁਫਤ ਸੇਿਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤਿੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਟ੍ੈਕਸ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ATO ਦ਼ੁਆਰਾ ਵਸਖਲਾਈ ਿਾਲੇ ਿਲੂੰਟ੍ੀਅਰ ਹਨ ਜੋ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਟ੍ੈਕਸ ਵਰਟ੍ਰਨ ਭਰਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ 

myTax ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ATO ਸੂੰਪਰਕ ਿੇਰਿੇ 

ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ (ਸਿੇਤ ਟ੍ੈਕਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ) 13 2861 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ GST ਬਾਰ ੇਪ਼ੁਿੱਛ-ਵਗਿੱਛ 13 2866 

ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਿਾਸਤ ੇਟ੍ੈਕਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰਬਰ ਲਈ 

ਆਨਲਾਈਨ 
www.ato.gov.au/TFN 

ਦਫਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ੋ www.ato.gov.au/Visitus 

ATO ਅਨ਼ੁਿਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ www.ato.gov.au/General/Other-languages 

ATO ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ www.ato.gov.au 

ਵਿਦਸੇੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਵਨਿਸੇ ਅਤ ੇਆਿਦਨ 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਿਸਨੀਕ ਆਪਣੀ ਵਿਸਿਵਿਆਪੀ ਆਿਦਨ ਤੇ ਟ੍ੈਕਸ ਵਦੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਿਦਨ ਟ੍ੈਕਸ ਵਰਟ੍ਰਨ ਵਿਚ ਸਾਰੀ 

ਵਿਦੇਸੀ ਆਿਦਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਟ੍ੈਕਸ ਦੇ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਵਨਿਾਸੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ 

ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

Australian Taxation Office (ATO) ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਟ੍ੈਕਸ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੂੰ ਸਿਝਣ ਵਿਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਗੇੀ 

ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਕੂੰਨੀ ਆਿਦਨ ਤੇ ਟ੍ੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਿੀ ਸਾਿਲ ਹੈ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ: 

• ਵਨਿੇਸ ਵਜਹਾ ਵਕ ਸਵਕਓਵਰਟ੍ੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੂੰਪਤੀ ਦਾ ਵਕਰਾਇਆ 

• ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟ੍ੀ 

http://www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-return/
https://my.gov.au/
https://www.ato.gov.au/TFN
https://www.ato.gov.au/TFN
https://www.ato.gov.au/Visitus
https://www.ato.gov.au/General/Other-languages/
http://www.ato.gov.au/
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• ਵਿਦੇਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 

• ਵਿਦੇਸ ਤੋਂ ਪੈਨਸਨਾ ਂ

• ਅਵਜਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਿਪਾਰ ਿਾਲ ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੂੰਤਰਰਾਸਟ੍ਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ  

ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਵਿਦੇਸ ਤੋਂ ਆਿਦਨ ਵਿਲਦੀਹੈ ਤਾ ਂਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਂਿੇ ਇਸਦੇ ਟ੍ੈਕਸ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਉਸ ਦੇਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ 

ਵਗਆ ਹੋਿ,ੇ ਵਜਿੱਿੋਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਇਸਦੀ ਆਿਦਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਵਿਦੇਸੀ ਆਿਦਨ ਉਪਰ ਟੈ੍ਕਸ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਲਿੱਗਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਇਸ 

ਤੇ ਵਿਦੇਸੀ ਟ੍ੈਕਸ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਵਪਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਵਿਦੇਸੀ ਟ੍ੈਕਸ ਲਈ ਕ੍ਰੈਵਡਟ੍ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸੀ ਆਿਦਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਭਾਂਿੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਟ੍ੈਕਸ ਤੇ ਛਟੋ੍ ਵਿਲ ਚ਼ੁਿੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਹਾਡੀ 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਕਿਾਈ ਆਿਦਨ ਤੇ ਟ੍ੈਕਸ ਦੀ ਰਕਿ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵਿਦਸੇੀ ਆਿਦਨ ਵਹਸਾਬ ਵਿਚ ਵਲਆਂਦੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਸਾਰੀ ਵਿਦੇਸੀ ਆਿਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾ ਂਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਂਿੇ ਵਕ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਉਸ ਆਿਦਨ ਤ ੇਦੂਜੇ ਦੇਸ ਵਿਚ 

ਟ੍ੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਹਰ ਸਾਲ ATO ਇਨਕਿ ਟ੍ੈਕਸ ਵਰਟ੍ਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਪਿੱਖ ਤੋਂ ਵਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੂੰ ਵਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਜਹੜੀ ATO ਨੂੂੰ 

ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਆਿਦਨ ਟ੍ੈਕਸ ਵਰਟ੍ਰਨ ਵਿਚ ਵਦਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਅੂੰਤਰ ਹੈ ਵਫਰ ATO 

ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇਤ਼ੁਹਾਡੀ ਟ੍ੈਕਸ ਵਰਟ੍ਰਨ ਵਿਚ ਸਧੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਵਿਿੱਤੀ ਿਾਿਲੇ ਗ਼ੁੂੰਝਲਦਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਰਵਜਸਟ੍ਰਡ ਟ੍ਕੈਸ ਏਜੂੰਟ੍ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ATO ਪਾਸੋਂ ਸਲਾਹ ਦੀ 

ਿੂੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਛੋਟ੍ ੇਕਾਰੋਬਾਰ 
ਛੋਟ੍ੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਆਰਵਿਕਤਾ ਦਾ ਇਕ ਅਵਹਿ ਵਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਰੂੰਭ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 

ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। www.business.gov.au/business-topics/starting-a-

business/Pages/default.aspx ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਛੋਟ੍ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਰੂੰਭ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਛੋਟ੍ੇ 

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Small Business Education Program ਦੀ ਪੇਸਕਸ Australian Competition and 

Consumer Commission ਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਿਾਸਤੇ ਤ਼ੁਸੀਂ www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-

business-education-program ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਜਾਓ। 

ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਕਾਰਬੋਾਰ ਆਰੂੰਭ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹੋ, Australian business number (ABN) ਿਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ 

ਕਰਨ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਤ਼ੁਹਾਡਾ TFN ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਵਜਸਟ੍ਰ ੇਸਨਾ ਂਦੀ ਿੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਸਾਿਲ ਹਨ: 

• GST ਦੀ ਰਵਜਸਟ੍ਰ ੇਸਨ (ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਾਈ 75 000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਹੈ) ਅਤੇ/ਜਾ ਂਤ਼ੁਸੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਿਾਸਤੇ 

ਟ੍ੈਕਸੀ ਸਫਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

• ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਜਸਟ੍ਰ ਕਰਾਉਣਾ। 

• ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਵਰਆ ਂਦ਼ੁਆਰਾ ਿੀ ਰਵਜਸਟ੍ਰ ੇਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

Australian business number ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਿ ਹੈ ਵਕ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਿੱਲ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹ ੈਵਕ 

ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਿੱਲ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਤੇ ABN ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ 132 866 

ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਆਿਦਨ ਤੇ ਟ੍ੈਕਸ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ 

ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸੂੰਪਤੀ ਿੇਚਦੇ ਹੋ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਕੈਪੀਟ੍ਲ ਗੇਨਜ਼ ਟ੍ੈਕਸ ਿੀ ਦੇਣਾ ਪਿੇ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਆਿਦਨ ਲੈਣ ਿਾਸਤੇ 

ਕੀਤੇ ਖਰਵਚਆਂ ਤ ੇਕਟੌ੍ਤੀ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

http://www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/default.aspx
http://www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-business-education-program
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ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਰਿਚਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸੇਿਾਿ਼ੁਕਤੀ ਿੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਉਨਹਾ ਂਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਟ੍ੈਕਸ ਕਿੱਟ੍ ਕੇ 

ATO ਨੂੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਹ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਭਾਂਿੇ ਉਹ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਿੈਂਬਰ ਿੀ ਵਕਓਂ ਨਾ ਹੋਣ। 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਵਰਆਂ ਪਾਸੋਂ ਿਨਜ਼ੂਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿਗੇੀ। ਪਰਭਾਿ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਅਤੇ 

ਪਿੱਖ ਿਾਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤੋਹਫੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਵਜਹੇ ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਨੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ 

ਵਰਪੋਰਟ੍ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਟ੍ੈਕਸ ਦੇ ਹਿੱਕਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜਾਂ ਨੂੂੰ ਸਿਝਣ ਵਿਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ATO 

ਕੋਲ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨ਼ੁਿਾਦ ਕੀਤਾ ਪਰਕਾਸਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਵਹਤਾਂ ਅਤ ੇਵਜ਼ੂੰਿੇਿਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਚਨ 

ਵਿਿੱਚ Australian Business License and Information Service (ABLIS)ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ: 

ਵਿਸਾ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ 

ਆਰੂੰਭ ਕਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟ੍ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 

ਚਲਾਓ 

www.business.gov.au/small-business/Pages/starting-and-
running-your-small-business.aspx  

ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
www.australia.gov.au/information-and-services/business-and-
industry  

ਛੋਟ੍ੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨ਼ੁਦਾਨ https://www.business.gov.au/assistance  

ਿਪਾਰਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ 

ਰਵਜਸਟ੍ਰ ੇਸਨ  
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx 

ਛੋਟ੍ੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਟ੍ੈਕਸ ਦੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ 
www.ato.gov.au/Business/Starting-your-own-business/  

Fair Work ਕੂੰਿ ਦੇ ਸਿਾਨ ਤੇ 

ਵਰਸਤਾ ਵਸਸਟ੍ਿ - ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ 

ਕਰਿਚਾਰੀ ਹਨ  

www.fairwork.gov.au/find-help-for/small-business  

ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਿਲੋਂ  ਸਹਇਤਾ  

ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

www.business.gov.au/business-topics/starting-a-
business/Pages/advice-and-support-in-your-state-or-territory.aspx  

Australian Business 

License and Information 

Service 

https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx 

ਕਰਜ਼ ੇਅਤ ੇਕ੍ਰਵੈਡਟ੍ 
ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਵਡਟ੍ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਿਤਲਬ ਹ ੈਜਦੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਨਹਾਂ ਉਤੇ ਿਾਧੂ ਚਾਰਜ, ਜੋ ਵਿਆਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇ

ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਨਾਲ ਇਸ ਨੂੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੇ ਿਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਹਿਤ ਹ਼ੁੂੰਦ ੇਹੋ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਵਕਸਿਾ ਂਵਜਿੇਂ ਵਨਿੱਜੀ 

ਕਰਜ਼ੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਕਰੈਵਡਟ੍ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਓਿਰ ਡਰਾਫਟ੍ ਆਵਦ ਹਨ। 

http://www.business.gov.au/small-business/Pages/starting-and-running-your-small-business.aspx
http://www.business.gov.au/small-business/Pages/starting-and-running-your-small-business.aspx
http://www.australia.gov.au/information-and-services/business-and-industry
https://www.business.gov.au/assistance
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
http://www.ato.gov.au/Business/Starting-your-own-business/
http://www.ato.gov.au/Business/Starting-your-own-business/
http://www.fairwork.gov.au/find-help-for/small-business
http://www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/advice-and-support-in-your-state-or-territory.aspx
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx


 

 
ਕਾਲ 131 450 

122 

ਕਰਜੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਿੱਖ ਿਿੱਖ ਹ਼ੁੂੰਦੀ ਹੈ ਵਜਹੜੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ, ਫੀਸ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਕਸਿ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਿਾਲਾ ਵਕੂੰਨਹੇ  ਵਚਰ ਬਾਅਦ 

ਿਾਪਸ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤ ੇਵਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾ ਂਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕਰਜਾ ਨਾ ਲਓ ਜਾਂ 

ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਵਡਟ੍ ਕਾਰਡ ਨੂੂੰ ਨਾ ਿਰਤੋ। ਕ੍ਰੈਵਡਟ੍, ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਿਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਿਾਸਤ ੇ

www.moneysmart.gov.au/borrowing-and-credit ਤੇ ਜਾਓ। 

ਬੀਿਾ 
ਬੀਿਾ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਪੂੂੰਜੀ ਦੀ ਇਕ ਰਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਿਾਲ ਦੇ ਘਾਟ੍ੇ ਜਾਂ ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਿਾਸਤ ੇਵਦੂੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਿਾ-ਕਰਤਾ 

ਇਸ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਸਵਹਿਤ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹ ੈਵਕ ਘਾਟ੍ਾ ਉਹ ਭਰੇਗਾ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਵਕ ਉਹ ਘਾਟ੍ਾ ਤ਼ੁਸੀਂ ਖ਼ੁਿੱਦ ਵਦਓ। 

ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਿਾ ਵਸਹਤ ਦਾ (ਦੇਖੋ ਚੈਪਟ੍ਰ 9, ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤੂੰਦਰ਼ੁਸਤੀ), ਘਰ ਦੀ ਇਿਾਰਤ ਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਸਿਾਨ ਦਾ, ਯਾਤਰਾ, ਜੀਿਨ 

ਅਤੇ ਕਾਰ ਦਾ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਬੀਿਾ ਪਾਵਲਸੀ ਨੂੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਿਝ ਲਓ ਅਤੇ ਬੀਿਾ ਕਰਿਾਉਣ ਤੋਂ 

ਪਵਹਲਾਂ ਇਹ ਿੀ ਜਾਣ ਲਓ ਵਕ ਇਸਦਾ ਖਰਚਾ ਵਕੂੰਨਾ ਹੋਿੇਗਾ। 

ਕਾਰ ਦਾ ਬੀਿਾ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਵਕਸਿਾ ਂਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਿਾਲਕ ਹੋ ਤਾ ਂਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਿਰਡ-

ਪਾਰਟ੍ੀ ਬੀਿਾ ਜਰੂਰ ਕਰਾਓ (“CTP”)। ਇਹ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ ਸਿੱਟ੍ ਲਿੱਗਣ ਤੇ ਕਿਰ ਕਰੇਗਾ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 

ਕਾਰ ਿਾਸਤੇ ਅਵਜਹੀ ਪਾਵਲਸੀ ਿੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਜਹੜੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਨ਼ੁਕਸਾਨ (ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਰ) ਤਿੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਕ਼ੁਝ ਕ਼ੁਝ 

ਵਹਿੱਸਾ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਰ ਕਰਦਾ ਹੋਿੇ ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਦ਼ੁਰਘਟ੍ਨਾ ਦੇ ਵਸਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਿੋ ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਹ ੋਗਈ ਹੋਿੇ, ਇਹ 

ਿਧੇਰੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੀਿਾ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਵਿਆਪਕ ਬੀਿਾ ਕਿਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਬੀਿੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤ ੇwww.moneysmart.gov.au/insurance ਤੇ ਜਾਓ। 

ਵਿਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈ
ਵਿਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਿਾ (FIS) ਵਿਿੱਤੀ ਿ਼ੁਿੱਵਦਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੂੰਦੀ ਹੈ। FIS ਿ਼ੁਫਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਤੂੰਤਰ ਸੇਿਾ ਹੈ ਵਜਹੜੀ ਫੋਨ ਤ,ੇ 

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਿੱਤੀ ਵਸਿੱਵਖਆ ਸਿੈੀਨਾਰ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੇਿਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕ਼ੁਝ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੀ ਜਾਣਕਰੀ ਿਾਸਤੇ 

132 300 ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ FIS ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ www.humanservices.gov.au/fis ਤੇ ਜਾਓ। 

ਸੈਿੀਨਾਰ ਵਿਚ ਸਾਿਲ ਹੋਣ ਿਾਸਤੇ 136 357 ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 

ਪੈਸ ੇਦੀ ਸਿਿੱਵਸਆ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਿਿੱਤੀ ਸੂੰਕਟ੍ ਵਿਚ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਿਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਆਿ ਪਰਚਲਤ ਹੈ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। 

ਵਿਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਿੱਤੀ ਿ਼ੁਸਕਲ ਵਿਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੂੰ ਦੇਖ ਕੇ 

ਿ਼ੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਫਰ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਫਾਇਵਦਆਂ ਅਤੇ ਨ਼ੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

1800 007 007 ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਫਨੋ ਕਰੋ ਜਾਂ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍www.moneysmart.gov.au/managing-your-

money/managing-debts/financial-counselling ਤੇ ਜਾਓ। 

ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ 
ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਸਾਿਾਨ ਜਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਵਦਆ ਹੋਇਆ ਸਿਾਨ ਿੀ ਸਾਿਲ ਹੈ, ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ 

Australian Consumer Law ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਵਧਕਾਰ ਹਨ। ਵਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਨੂੂੰ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸਹੀ 

ਅਤੇ ਸਿੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਦ਼ੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਵਕਸੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਕ਼ੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ 

http://www.moneysmart.gov.au/borrowing-and-credit
http://www.moneysmart.gov.au/insurance
http://www.humanservices.gov.au/fis
http://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/managing-debts/financial-counselling
http://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/managing-debts/financial-counselling
http://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/managing-debts/financial-counselling
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ਉਸ ਵਿਚ ਨ਼ੁਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਉਸਨੂੂੰ ਿ਼ੁਰੂੰਿਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਿਾਪਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਿਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹ।ੈ 

ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਇਹ ਿੀ ਅਵਧਕਾਰ ਹ ੈਵਕ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਖਰੀਵਦਆ ਉਤਪਾਦ ਿਰਤਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਅਤ ਹੋਿੇ। ਇਿੱਿੇ ਕ਼ੁਝ ਵਨਯਿ ਹਨ ਜੋ ਿਪਾਰੀਆ ਂਨੂੂੰ 

ਫੋਨ ਤੇ ਦਿੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜ ੇਉਹ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕਵਹਣ ਤੇ ਘਰ ਛਿੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਸਿਾਨ ਨਾਲ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਿੱਵਸਆ ਹੈ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਏਜੂੰਸੀ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ 

ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਵਧਕਾਰਾ,ਂ ਹਿੱਕਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਤ਼ੁਹਾਡੀਆਂ ਵਕਰਾਇਆ, ਵਰਹਾਇਸ, ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ 

ਘਰ ਜਾ ਵਬਲਵਡੂੰਗ ਿੇਚਣ ਅਤੇ ਿ਼ੁਰੂੰਿਤ ਕਰਨ ਆਵਦ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਸਿਿੱਵਸਆਿਾਂ ਿਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ, ਸੌਵਪੂੰਗ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਰਿੱਖਣਾ, 

ਪੈਸੇ ਦੀ ਿਾਪਸੀ, ਕ੍ਰੈਵਡਟ੍ ਅਤੇ ਿਪਾਰ ਵਿਚ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਿੱਵਸਆ ਨੂੂੰ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਿਚੇਣ 

ਿਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਝੌਤਾ (ਗਿੱਲਬਾਤ) ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। 

Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, 

ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ-ਿ਼ੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰਾ ਂਤੋਂ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ: 

ਖਤੇਰ ਗਾਹਕ ਏਜੂੰਸੀ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

National 
Australian Competition and Consumer 

Commission - ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ 1300 302 502 

www.accc.gov.au 

 

National 
ACCC ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹੋਰ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ 

ਜਾਣਕਾਰੀ 

www.accc.gov.au/about-us/information-
for/non-english-speaking-background 

ACT 
Office of Regulatory Service (Access 
Canberra) 

www.ors.act.gov.au 

NSW NSW Fair Trading www.fairtrading.nsw.gov.au 

NT Consumer Affairs 
www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForCon
sumers/ConsumerRights/Pages/default.
aspx  

Qld Office of Fair Trading 
www.fairtrading.qld.gov.au/consumers.h
tm 

SA 
Office of Consumer and Business 
Affairs 

www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/co
nsumer-advice/  

Tas. Consumer Affairs and Fair Trading www.consumer.tas.gov.au 

Vic. Consumer Affairs Victoria www.consumer.vic.gov.au  

WA Consumer Protection 
www.commerce.wa.gov.au/ConsumerPr
otection/ 

 

http://www.accc.gov.au/
http://www.accc.gov.au/
http://www.accc.gov.au/about-us/information-for/non-english-speaking-background
http://www.accc.gov.au/about-us/information-for/non-english-speaking-background
http://www.ors.act.gov.au/
http://www.ors.act.gov.au/
http://www.fairtrading.nsw.gov.au/
http://www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ConsumerRights/Pages/default.aspx
http://www.fairtrading.qld.gov.au/consumers.htm
http://www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/consumer-advice/
http://www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/consumer-advice/
http://www.consumer.tas.gov.au/
http://www.consumer.vic.gov.au/
http://www.commerce.wa.gov.au/ConsumerProtection/
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ਲੋਕਪਾਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀ ਸ਼ੁਤੂੰਤਰ ਹਨ ਜੋ ਕ਼ੁਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਿੱਚ ਪਰਾਈਿੇਟ੍ ਕੂੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਵਰਆਂ ਦੇ ਵਿਰ਼ੁਧ ਹੋਈਆਂ 

ਵਸਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੂੰਨੀ, ਬੇਈਿਾਨ ਜਾਂ ਪਿੱਖਪਾਤੀ ਅਦਾਵਰਆਂ ਨੂੂੰ ਰਕੋਣ, ਜਾਂ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਸਹੀ ਕਰਨ 

ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੂੰਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਨਰਪਿੱਖ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। 1300 362 272 ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ 

ਜਾਂ ਰਾਜ, ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਵਲੂੰਕ ਕਰਨ ਲਈ www.ombudsman.gov.au ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ 

ਤੇ ਜਾਓ। 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਸੂੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰਸਾਰਨ ਸੂੰਸਿਾ (ACMA) ਟ੍ੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪਰਸਾਰਨ ਸੇਿਾ ਉਪਰ ਅਣਉਵਚਿੱਤ ਸਿਿੱਗਰੀ ਬਾਰੇ 

ਵਸਕਾਇਤ ਦੀ ਤਫਤੀਸ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਵਸਕਾਇਤ ਪਵਹਲਾ ਂਿਾਲਕ ਜਾਂ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਲੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਸਕਾਇਤ 

ਹਿੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਿੇ ਤਾਂ www.acma.gov.au ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਜਾਓ। ACMA ਈ-ਿੇਲ, ਸਪੈਿ (SPAM) ਅਤੇ 

ਟ੍ੈਲੀਿਾਰਵਕਵਟ੍ੂੰਗ ਕਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਸਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ"ਕਾਲ ਨਾਂ ਕਰੋ (Do Not Call)" ਰਵਜਸਟ੍ਰ ਨੂੂੰ ਅਪ-ਟੂ੍-ਡੇਟ੍ 

ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ।  

ਬਿੱਵਚਆਂ ਦeੇSafety ਕਵਿਸਨਰ www.esafety.gov.au ਉਪਰ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ 

ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਅਤ ਰਵਹਣ ਬਾਰੇ ਿਸੀਲੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਅਪਿਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਿੱਗਰੀ ਬਾਰ ੇ

ਵਸਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਿੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਸਾਈਬਰ ਇੂੰਟ੍ਰਨੈੈੱਟ੍ ਦੀ ਧਿੱਕੇਸਾਹੀ ਵਿਚ ਆ ਵਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਿੱਗਰੀ ਅਪਿਾਨਜਨਕ ਲਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ 

ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ www.esafety.gov.au/complaints-and-reporting ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਵਸਕਾਇਤ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ

  

http://www.ombudsman.gov.au/
http://www.acma.gov.au/
http://www.acma.gov.au/
https://www.esafety.gov.au/
http://www.esafety.gov.au/complaints-and-reporting
http://www.esafety.gov.au/complaints-and-reporting
http://www.esafety.gov.au/complaints-and-reporting
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12 ਸਿਾਜ ਵਿਿੱਚ ਸਿਲੂੀਅਤ 

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ 
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਵਰਿਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੂੰਨਾਂ ਨੂੂੰ ਸਿਝਣ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਅਨ਼ੁਕੂਲ ਵਜ਼ੂੰਦਗੀ ਢਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਬਾਰ ੇ

• ਵਜਿੇਿਾਰੀ ਅਤੇ ਕਦਰਾ ਂਕੀਿਤਾ ਂ

• ਸਿਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭੇਦਭਾਿ 

• ਸਿੈਸੇਿਕ ਬਣਨਾ 
• ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਵਿਲਣਾ 
• ਵਨਿਰਤਾ ਿਾਲਾ ਸਲੀਕਾ 
• ਕਿੱਪੜੇ 
• ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਆਿ ਿ਼ੁਹਾਿਰ ੇ
• ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ 
• ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ 
• ਿਾਤਾਿਰਣ 
• ਜਾਨਿਰ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ 
• ਅਖਬਾਰ, ਟ੍ੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ 
• ਜੂਆ 
• ਸੋਰ 
• ਸਿਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂ
• ਿੀਜ਼ੇ 
• ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਵਰਕਤਾ 

ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਬਾਰੇ 
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਿਾਸੀ ਆਵਦਿਾਸੀ ਅਤੇ Torres ਸਟ੍ਰ ੇਟ੍ ਦੀਪ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਦੇਸ ਵਿਚ ਘਿੱਟ੍-ੋਘਿੱਟ੍ 40 000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਿੱਸ ਰਹੇ 

ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਲਿੱਖਣ ਰੂਹਾਨੀ ਧਰਿ, ਦੇਸ ਨਾਲ ਡੂੂੰਘੇ ਸੂੰਪਰਕ, ਅਿੀਰ ਅਤੇ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਸਵਭਆਚਾਰ ਅਤੇ 

ਚਿੱਲਦੀ ਕਲਾ ਪਰੂੰਪਰਾ ਜੋ ਸੂੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ਼ੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਸਵਭਆਚਾਰ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਕੌਿੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਦਿਾਸੀ ਅਤੇ 

Torres ਸਟ੍ਰ ੇਟ੍ ਦੀਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਲਾ, ਿੀਡੀਆ, academia, ਖੇਡ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ 

ਦੇ ਇਵਤਹਾਸ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਿਦੇਸੀ ਸਵਭਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ www.australia.gov.au/information-and-

services/culture-and-arts ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਹੈ। 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰ ੇਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਸਵਭਆਚਾਰਾ,ਂ ਧਰਿ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਾਲਾ ਸਿੀਕਾਰਕ ਅਤੇ, ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਸਿਾਜਾਂ ਦਾ 

ਦੇਸ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਦਸੇਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਲਿੱਗਭਿੱਗ 46 ਫੀਸਦੀ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰੀਬ ਵਿਦੇਸੀ ਦੇਸਾਂ 

ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਇਕ ਿਾਤਾ ਜਾਂ ਵਪਤਾ ਅਵਜਹਾ ਹ ੈਵਜਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸੀ ਦੇਸ ਵਿਚ ਜਨਿ ਵਲਆ ਹੈ। ਵਜਿੱਿੇ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਕ ਕੌਿੀ ਭਾਸਾ 

ਹੈ, ਉਿੇ ਸਿਦੇਸੀ ਭਾਸਾ ਸਿੇਤ ਸਿ਼ੁਿੱਚੇ ਦੇਸ ਵਿਚ 300 ਭਾਸਾਿਾਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰ ੇਿ਼ੁਿੱਖ ਧਰਿਾਂ 

ਦਾ ਇਿੇ ਅਵਭਆਸ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ। 

http://www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts
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ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਵਜੂੰਨਾ ਵਚਰ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੂੰਨ ਨੂੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ,ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਵਿਕ ਪਰੂੰਪਰਾ 

ਨੂੂੰ ਿਨਾਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਹੋ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਾਂਗ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪਵਹਲਾਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਅਵਜਹੀ ਵਿਵਭੂੰਨਤਾ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹ ੋਸਕੋਗੇ। ਵਫਰ ਿੀ ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਤਕਾਰ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਂਅਤੇ 

ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੂੰਪਰਾਿਾਂ ਦਾ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੇਂ ਜੀਿਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਿਨਾ ਨਾਲ ਅਿੱਗੇ ਿਿੱਧਣਾ ਆਰੂੰਭ ਕਰ 

ਵਦੂੰਦੇ ਹੋ। 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਦ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਵਭੂੰਨਤਾ ਨੂੂੰ ਸਵਹਯੋਗ ਵਦੂੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਿਿੱਖਰੇਿਾਂ ਰਿੱਖਣ ਿਾਲੀ 

ਕੌਿ ਦੀ ਿਚਨਬਿੱਧਤਾ ਦੀ ਦ਼ੁਬਾਰਾ ਪ਼ੁਸਟ੍ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਜਿੱਿੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਬੂੰਵਧਤ ਹੈ ਅਤ ੇਕੌਿੀ ਜੀਿਨ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ 

ਅਿਸਰ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਿੱਚ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ www.australia.gov.au/about-australia 

ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਜਾਓ। 

ਵਜ਼ੂੰਿਿੇਾਰੀਆ ਂਅਤ ੇਕਦਰਾ ਂਕੀਿਤਾ ਂ 
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤ ੇਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਆਨੂੰਦ ਜ ੋਅਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਵਰਆਂ ਿਿੱਲੋਂ  ਆਪਣੀਆਂ ਵਜ਼ੂੰਿੇਿਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 

ਉਪਰ ਵਨਰਭਰ ਹੈ। ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ  ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਿਫਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਿੀਦ ਰਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਿਨ ਦੇ ਜਿਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਵਜਊਣ ਵਿਿੱਚ ਸਵਹਯੋਗ ਵਦਓ ਅਤ ੇਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਿਤਾਂ ਨੂੂੰ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਵਰਆਂ ਲਈ 

ਸਿੀਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਨਰਪਿੱਖਤਾ ਦੀ ਪਰੂੰਪਰਾ ਿਾਲਾ ਿਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। 

ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਕਦਰਾ-ਂਕੀਿਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦ ੇਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਜਿਹੂਰੀ ਸਿਾਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਵਿਿੱਚ ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਦਾ 

ਸਵਹਯੋਗ ਸਾਿਲ ਹੈ: 

• ਸੂੰਸਦੀ ਲੋਕਤੂੰਤਰ 

• ਕਾਨੂੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ 

• ਸਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਵਹਣਾ 

• ਵਪਛੋਕੜ ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਨਾ ਕਰਵਦਆਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ 

• ਲੋੜਿੂੰਦਾਂ ਿਾਸਤੇ ਦਇਆ  

• ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪਰਗਟ੍ਾਿੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 

• ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 

• ਧਰਿ ਅਤੇ ਧਰਿ ਵਨਰਪਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 

• ਵਬਨਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਅਤੇ ਉਿਰ ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 

• ਆਦਿੀਆ ਂਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਾਨਤਾ 

• ਅਿਸਰ ਦੀ ਸਿਨਤਾ 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਜ਼ੂੰਿੇਿਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਿਲ ਹਨ: 

• ਕਾਨੂੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ 

• ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਚੋਣਅਤੇ ਜਨਿਤ ਿਾਸਤੇ ਿੋਟ੍ ਪਾਉਣੀ 

• ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਨੂੂੰ ਬਚਾਉਣਾ 

• ਸਿੱਦਾ ਆਉਣ ਤੇ ਵਜਊਰੀ ਦੀ ਸੇਿਾ ਿਾਸਤੇ ਜਾਣਾ 

http://www.australia.gov.au/about-australia
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ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ: www.citizenship.gov.au ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ 

ਵਸਟ੍ੀਜ਼ਨਵਸਪ ਟੈ੍ਸਟ੍ ਸਰੋਤ ਪ਼ੁਸਤਕ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਵਸਟ੍ੀਜ਼ਨਵਸਪ: ਸਾਡਾ ਆਿ ਬੂੰਧਨ ਪੜਹ ੋ। 

ਸਿਾਨਤਾ ਅਤ ੇਭਦੇਭਾਿ ਦਾ ਵਿਰਧੋ 
ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਸਨਿਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨੂੂੰ ਹਰ ਰਪੂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਿੂੰਵਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਹੋਰ 

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਪਰਿਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਸਲਿਾਦ ਅਤੇ ਵਕਸ ੇ

ਿੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਭੇਦਭਾਿ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੂੰਨ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ ਉਨਹਾ ਂਦੀ ਉਿਰ ਕਰਕੇ, ਜਾਤ, ਵਪਛੋਕੜ ਿਾਲੇ ਦੇਸ, ਵਲੂੰਗ ਕਰਕੇ, ਵਿਿਾਵਹਕ 

ਦਰਜਾ, ਗਰਭ ਕਰਕੇ, ਵਸਆਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਵਿਕ ਵਿਸਿਾਸ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਵਜਨਸੀ ਪਸੂੰਦ ਕਾਰਨ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ  ਘਿੱਟ੍ ਨਹੀਂ ਸਿਵਝਆ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਖੇਤਰਾ ਂਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਸਿੱਵਖਆ, ਵਰਹਾਇਸ, ਿਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਲਈ ਪਹ਼ੁੂੰਚ 

ਕਰਨ ਸਿੇਂ ਵਜਸ ਤਰਾ ਂਡਾਕਟ੍ਰ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਟ੍ਲ। ਪ਼ੁਰਸ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਾਨੂੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਰੂੰਪਰਾ ਹੈ। ਪਰ, ਵਕਸ ੇਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ, ਬੇਇਜ਼ਤ, ਨਾਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਦੀ ਉਿਰ, ਨਸਲ, 

ਿੂਲ, ਵਲੂੰਗ, ਵਿਆਹ਼ੁਤਾ ਸਵਿਤੀ, ਗਰਭ, ਵਸਆਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਵਿਕ ਵਿਸਿਾਸ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਵਜਨਸੀ ਪਸੂੰਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ 

ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ ਜਾਂ ਗਰ਼ੁਿੱਪ ਨੂੂੰ ਧਿਕਾਉਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਹੈ। 

Australian Human Rights Commission ਿਨ਼ੁ ਿੱਖੀ ਅਵਧਕਾਰ, ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤ ੇਸਿਾਵਜਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 

ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੂੰਨ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

Australian Human Rights Commission ਸੂੰਪਰਕ ਿਰੇਿ ੇ

ਆਿ ਪ਼ੁਿੱਛਵਗਿੱਛ 

9.00 ਸਿੇਰ – 5.00 ਸਾਿ AEST 
1300 369 711 

ਵਸਕਾਇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ 9.00 ਸਿੇਰ – 5.00 ਸਾਿ AEST 

(ਿੂੰਗਲਿਾਰ ਬੂੰਦ 1.00 ਸਾਿ ਤੋਂ) 
1300 656 419 

TTY – for hearing and speech impaired 1800 620 241 

ਅਨ਼ੁਿਾਦਤ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਇਨਸਾਨੀ ਹਿੱਕ 
www.humanrights.gov.au/about/translated-
information 

Human Rights ਿੈਬਸਾਈਟ੍ www.humanrights.gov.au 

 

  

http://www.citizenship.gov.au/
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ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਿੀ ਆਪਣੇ ਭੇਦਭਾਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੂੰਸੀ ਹੈ: 

ਰਾਜ ਜਾ ਂ

ਰਾਜਖਤੇਰ 
ਿਾਨਿੀ ਹਿੱਕਾ ਂਦੀ ਏਜੂੰਸੀ ਟ੍ਲੈੀਫਨੋ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

ACT 
ACT Human Rights 

Commission 
02 6205 2222 www.hrc.act.gov.au  

NSW 
Anti-Discrimination Board of 

NSW 

02 9268 5544 ਜਾਂ 

ਵਨਊ ਸਾਊਿ ਿੇਲਜ਼ 

ਖੇਤਰੀ ਨੂੂੰ ਿ਼ੁਫਤ ਫੋਨ ਕਾਲ 

1800 670 812 

www.lawlink.nsw.gov.au/adb 

NT 
NT Anti-Discrimination 

Commission 

08 8999 1444 ਜਾਂ 

ਨੋਰਦਨ ਟ੍ੈਵਰਟ੍ਰੀ ਨੂੂੰ 

ਿ਼ੁਫਤ ਫੋਨ ਕਾਲ  

1800 813 846  

www.adc.nt.gov.au/  

Qld 
Anti-Discrimination 

Commission Queensland 
1300 130 670 www.adcq.qld.gov.au  

SA Equal Opportunity Commission 

08 8207 1977 ਜਾਂ 

ਸਾਊਿ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ 

ਖੇਤਰੀ ਨੂੂੰ ਿ਼ੁਫਤ ਫੋਨ ਕਾਲ  

1800 188 163  

www.eoc.sa.gov.au 

Tas. 
Office of the Anti-

Discrimination Commissioner 

03 6165 7515  

ਜਾਂ ਤਸਿਾਨੀਆ ਨੂੂੰ  

ਿ਼ੁਫਤ ਫੋਨ ਕਾਲ 

1300 305 062 

www.antidiscrimination.tas.gov.au 

Vic. 

Victorian Equal Opportunity 

and Human Rights 

Commission 

1300 292 153 
www.humanrightscommission.vic.

gov.au 

WA Equal Opportunity Commission 

08 9216 3900 ਜਾਂ 

ਿੈਸਟ੍ਰਨ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ 

ਖੇਤਰੀ ਨੂੂੰ ਿ਼ੁਫਤ ਫੋਨ ਕਾਲ 

1800 198 149 

www.equalopportunity.wa.gov.au 

ਸਿਸੈਿੇਕ ਕੂੰਿ 
ਸਿੈਸੇਿਕ ਬਣਨਾ ਨਿੇਂ ਹ਼ੁਨਰ ਵਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਚੂੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹ,ੈ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵਜਹੜੇ ਲੋਕ ਰਵਹੂੰਦੇ ਅਤੇ ਕੂੰਿ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਵਿਲੋ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਬਹ਼ੁਤ ਲੋਕ ਸਿੈਸੇਿਕ ਹਨ। ਸਿੈਸੇਿਕਾਂ ਨੂੂੰ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਵਿਲਦਾ 

http://www.hrc.act.gov.au/
http://www.hrc.act.gov.au/
http://www.lawlink.nsw.gov.au/adb
http://www.lawlink.nsw.gov.au/adb
http://www.nt.gov.au/justice/adc
http://www.nt.gov.au/justice/adc
http://www.adcq.qld.gov.au/
http://www.adcq.qld.gov.au/
http://www.eoc.sa.gov.au/
http://www.antidiscrimination.tas.gov.au/
http://www.antidiscrimination.tas.gov.au/
http://www.humanrightscommission.vic.gov.au/
http://www.humanrightscommission.vic.gov.au/
http://www.humanrightscommission.vic.gov.au/
http://www.equalopportunity.wa.gov.au/
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ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰਲਾਭ ਪਹ਼ੁੂੰਚਾਣ ਲਈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੈਸੇਿਕ ਬਣਨਾ ਹਿੇਸਾ ਪਸੂੰਦ ਦਾ 

ਿਾਿਲਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਜ਼ਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਭਾਂਿੇਂ ਸਿੈਸੇਿਕ ਬਣਨਾ ਹਿੇਸਾ ਪਸੂੰਦ ਦਾ ਿਾਿਲਾ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹ ੈਜੋ ਲਾਜ਼ਿੀ ਨਹੀ ਹ਼ੁੂੰਦਾ, ਇਹ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਹ਼ੁਨਰ ਅਤੇ ਕੂੰਿ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਲਈ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਸਿੈਸੇਿਕ ਬਨਾਉਣ 

ਨਾਲ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਧਾਰ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਾਵਜਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨੈੈੱਟ੍ਿਰਕ ਸਿਾਪਤ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਸਿੈ-ਭਰੋਸਾ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਿੇ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂੰਗਠਨ ਅਤੇ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੈਸੇਿਕਾਂ ਲਈ ਿੌਵਕਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰਿੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। Volunteer Resource 

Centres ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੈਸੇਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿੇਲ ਵਿਲਾਪ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੈਸੇਿਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹ਼ੁੂੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 

ਖਤੇਰ ਸੂੰਸਿਾ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

ACT Volunteering ACT www.volunteeringact.org.au 

NSW The Centre for Volunteering www.volunteering.com.au 

NT Volunteering SA-NT www.volunteeringsa.org.au  

Qld Volunteering Queensland www.volunteeringqld.org.au 

SA Volunteering SA-NT www.volunteeringsa.org.au  

Tas. Volunteering Tasmania www.volunteeringtas.org.au 

Vic. Volunteering Victoria www.volunteeringvictoria.org.au 

WA Volunteering WA  www.volunteeringwa.org.au 

ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਿੱਚ 

ਸਿੈਸੇਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਿੌਕੇ  
GoVolunteer  www.govolunteer.com.au 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਿੱਚ ਸਿੈਸੇਿਕਾਂ 

ਦੀ ਰਾਸਟ੍ਰੀ ਵਸਖਰ ਸੂੰਸਿਾ 
Volunteering Australia www.volunteeringaustralia.org 

ਲੋਕਾ ਂਨੂੂੰ ਵਿਲਣਾ 

ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਨੂੂੰ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਵਿਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਸਧਾਰਣ ਗਿੱਲ ਹੈ ਵਕ ਆਪਣੇ ਸਿੱਜੇ ਹਿੱਿ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿੱਜੇ ਹਿੱਿ ਨੂੂੰ 

ਵਿਲਾਓ। ਵਜਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਉਹ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਪਵਹਲੀ ਵਿਲਣੀ ਿੇਲੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੂੰ ਚ਼ੁੂੰਿਣ ਅਤੇ ਕਲਾਿੇ ਵਿਚ 

ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।  

ਜਦੋਂ ਨਿੇਂ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਬਹ਼ੁਤ ੇਲੋਕ ਆਰਾਿਦਾਇਕ ਿਵਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ 

ਉਿਰ, ਧਰਿ, ਵਿਆਹ, ਬਿੱਵਚਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਸਿਾਲ ਪ਼ੁਛਦਾ ਹੈ। ਕੂੰਿ ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਤਰਤਾ ਿੇਲੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਬਹ਼ੁਤੇ ਲੋਕ ਇਕ 

ਦੂਜੇ ਨੂੂੰ ਉਸਦੇ ਪਵਹਲੇ ਨਾਿ ਨਾਲ ਹੀ ਬ਼ੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

http://www.volunteeringact.org.au/
http://www.volunteering.com.au/
http://www.volunteeringsa.org.au/
http://www.volunteeringqld.org.au/
http://www.volunteeringsa.org.au/
http://www.volunteeringtas.org.au/
http://www.volunteeringvictoria.org.au/
http://www.volunteeringwa.org.au/
http://www.govolunteer.com.au/
http://www.volunteeringaustralia.org/
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ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਬਹ਼ੁਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਆਦਰ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿੱਸਣ ਿਾਸਤ ੇਵਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੀਆ ਂ

ਅਿੱਖਾਂ ਿਿੱਲ ਿੇਖਦ ੇਹਨ। 

ਸਲੀਕਾ 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿੂੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ "ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ (please)" ਕਵਹੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ ਕੋਈ 

ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕ਼ੁਝ ਵਦੂੰਦਾ ਹੈ "ਧੂੰਨਿਾਦ (thank you)" ਕਵਹੂੰਦੇ ਹਨ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਧੂੰਨਿਾਦ ਨਾ ਕਵਹਣ ਤੇ 

ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਰ਼ੁਿੱਖੇ ਹੋਣ ਿਜੋਂ ਿਵੇਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵਕਸੇ ਦਾ ਵਧਆਨ ਆਪਣੇ ਿਿੱਲ ਿੋੜਨ ਿਾਸਤੇ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ "ਿ਼ੁਆਫ ਕਰਨਾ ਜੀ (excuse me)" ਕਵਹੂੰਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਵਕਸੇ ਦੇ ਵਿਚ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ “ਅਫਸੋਸ ਹੈ (sorry)” ਕਵਹੂੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਤਾਰ ਦ ੇਅੂੰਤ 

ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਰਾਿ ਨਾਲ ਕਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਿੱਗੇ ਿਧਦੇ ਜਾਓ। 

ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਿੀਵਟ੍ੂੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿ਼ੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਸਿੇਂ ਤੇ ਪਹ਼ੁੂੰਚਣ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ 

ਿਾਫੀ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਸਣ ਲਈ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੇਸੇਿਰ ਿ਼ੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਬਹ਼ੁਤ 

ਹੀ ਿਹਿੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ (ਵਿਸਾਲ ਿਜੋਂ ਇਕ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨਾਲ ਿ਼ੁਲਾਕਾਤ) ਵਜਿੇਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਿ਼ੁਲਾਕਾਤ ਵਿਸ ਕਰ ਜਾਿੋ ਜਾਂ ਲੇਟ੍ ਹ ੋਜਾਿੋ ਤਾ ਂਿੀ ਤ਼ੁਹਾਿੋਂ 

ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹਿੇਸਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹ਼ੁੂੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਿੂੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ। 

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਲਵਖਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਦਾ-ਪਤਿੱਰ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਵਿਤੀ ਨਾਲ “RSVP” ਵਲਵਖਆ ਹਇੋਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਿਤਲਬ ਹੈ ਵਕ 

ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਭਅਕ ਹੋਿੇਗਾ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਉਸਨੂੂੰ ਆਪਣੀ 

ਹਾਜਰੀ ਬਾਰ ੇਦਿੱਸੋ। 

ਕ਼ੁਝ ਵਿਿਹਾਰ ਕੇਿਲ ਰ਼ੁਿੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰ਼ੁਿੱਧ ਿੀ ਹ਼ੁੂੰਦ ੇਹਨ। ਵਿਸਾਲ ਿਜੋਂ ਅਵਜਹੇ ਵਿਿਹਾਰ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ ਗਾਲਾਂ 

ਕਿੱਢਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਿਾਿਾਂ ਤ ੇਕੂੜਾ ਸ਼ੁਿੱਟ੍ਣਾ, ਿ਼ੁਿੱਕਣਾ ਅਤੇ ਵਪਸਾਬ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਵਨਿੱਜੀ ਸੌਚਾਵਲਆ ਨੂੂੰ ਛਿੱਡ ਕੇ ਆਸ ਪਾਸ 

ਗੂੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣੀ ਆਵਦ।  

ਸਿਾਨਤਾ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇਖੋ। 

ਕਿੱਪੜ ੇ
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਇਕ ਬਹ਼ੁ-ਪਿੱਖੀ ਸਿਾਜ ਹੈ। ਕਿੱਪਵੜਆਂ ਦੀ ਿੂੰਨਗੀ ਇਸ ਵਭੂੰਨਤਾ ਨੂੂੰ ਪਰਗਾਟ੍ਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਾਵਜਕ ਸਵਿਤੀ ਨੂੂੰ 

ਜਾਂ ਿਾਹਲੌ ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਆਿ ਵਜਹੇ ਜਾਂ ਰਸਿੀ ਪਵਹਰਾਿੇ ਪਵਹਨਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਰਿਾਇਤੀ ਕਿੱਪੜੇ, ਜੋ ਵਕ ਧਾਰਵਿਕ ਜਾ ਂਰਿਾਇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ 

ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸੇਸ ਿੌਕੇ ਤੇ ਪਵਹਨਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਪਵੜਆਂ ਲਈ ਿੋੜੇ ਕਨੂੂੰਨ ਜਾਂ ਵਨਯਿ ਹਨ ਪਰ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਕੂੰਿ ਦੀਆ ਂਜਗਹਾਿਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸਿਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕ਼ੁਝ ਖਾਸ ਕਿੱਪੜੇ 

ਪਵਹਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਾਲ ਲਈ, ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਦੇ ਬੂਟ੍ ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਹੈਟ੍ ਸਟ੍ਾਫ ਉਸਾਰੀ ਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਰੂਰ 

ਪਵਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਪ਼ੁਵਲਸ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕ਼ੁਝ ਆਦਾਵਰਆਂ ਦੇ ਸਟ੍ਾਫ ਿਰਦੀ ਅਿਿੱਸ ਪਵਹਨਣ। 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣ ਿਾਲੇ ਚਿੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਬਹ਼ੁਤ ਘਟ੍ਨਾਿਾਂ ਹ਼ੁੂੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਿਾਲੇ ਕਿੱਪੜੇ ਅਤੇ ਟ੍ੋਪ ਚਿੜੀ ਦੇ 

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੂੰ ਘਿੱਟ੍ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਿਰਦੀ ਦ ੇਨਾਲ ਟ੍ੋਪ ਪਵਹਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਿੈੈੱਸਾਈਟ੍ www.cancer.org.au/preventing-cancer/sun-protection 

ਤੇ ਜਾਓ। 

ਕਲਿੱਬਾ,ਂ ਵਫਲਿੀ ਹਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਾਨਾਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਸਿਿੱਛ, ਸਾਫ ਕਿੱਪੜੇ ਅਤੇ ਠੀਕ ਜ਼ੁਿੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

http://www.cancer.org.au/preventing-cancer/sun-protection/
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ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਿਰਦ ਅਵਜਹੇਕਿੱਪੜੇ ਪਵਹਨ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ ਨਾ ਢਿੱਕਦੇ ਹੋਣ। ਪਿੱਛਿੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਿ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਿਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਕ ਉਹ ਵਧਆਨ ਵਖਿੱਚਣ ਲਈ ਅਵਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਆਿ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਅਨ ਿ਼ੁਹਾਿਰ ੇ
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਬਹ਼ੁਤੇ ਆਿ ਿ਼ੁਹਾਿਰੇ ਜਾਂ ਸਲੈਂਗ ਅਜੀਬ ਲਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਛੋਟ੍ੇਸਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਨ 

(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ‘ਫ਼ੁ ਿੱਟ੍ਬਾਲ’ ਿਾਸਤੇ, ‘ਫੂਟ੍ੀ’)। ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਵਕ ਿ਼ੁਹਾਿਰੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਿ ਹੈ, ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਪ਼ੁਿੱਛਣਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ਼ੁਝ ਆਿ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ: 

• ਪਲੇਟ੍ ਵਲਆਓ - ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਸਿਾਵਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਂਕੂੰਿ ਉਪਰ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਇਿੱਕ ਪਲੇਟ੍ ਲੈ 

ਕੇ ਆਓ (bring a plate)" ਬਾਰੇ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਿ ਹੈ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਿੂੰਡ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਇਕ 

ਪਲੇਟ੍ਵਲਆਉਣੀ ਹ਼ੁੂੰਦੀ ਹੈ। 

• BYO – ਦਾ ਅਰਿ ਹੈ "ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਓ (bring your own)" ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਰਾਬ, ਜੂਸ, ਸੌਫਟ੍ 

ਡਵਰੂੰਕ ਜਾਂ ਪਾਣੀ। ਕ਼ੁਝ ਰੈਸਟ੍ੋਰੈਟ੍ BYO ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ ਵਜੂੰਨਹ ਾਂ ਵਿਚ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਲਈ ਬੋਤਲ ਵਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ 

ਆਪਣੀ BYO ਡਵਰੂੰਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਦਂੇ ਹੋ ਰੈਸਟ੍ੋਰੈਂਟ੍ ਿਾਲੇ ਗਲਾਸਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਿਾਸਤੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਸਨੂੂੰ "ਕੌਰਕੇਜ਼" ਕਵਹੂੰਦੇ 

ਹਨ। 

• ਖ਼ੁਿੱਲਹ ਾ ਦਰਿਾਜਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਰਿ ਹੈ ਵਕ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਕੂੰਿ ਦੇ ਸਿਾਨ ਤੇ "ਖ਼ੁਿੱਲਹ ਾ ਦਰਿਾਜ਼ਾ ਨੀਤੀ" "open door policy" 

ਅਧੀਨ ਵਕਸੇ ਸਿਿੱਵਸਆ ਜਾ ਂਹੋਰ ਕੂੰਿ ਦੇ ਿ਼ੁਿੱਦੇ ਬਾਰੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਿੀ ਵਨਯ਼ੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

• ਬਾਅਦ ਵਿਿੱਚ ਿੇਖਾਂਗੇ (see you later) - ਇਹ "ਅਲਵਿਦਾ" ਕਵਹਣ ਦਾ ਇਕ ਆਿ ਰਸਿੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਹ 

ਿਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿਖ ਵਿਿੱਿ ਿਾਪਸ ਆਿੇਗਾ। 

ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸਾ ਪਰਦਾਤਾ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਿ਼ੁਹਾਿਵਰਆਂ ਵਿਿੱਚ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਦਖੇੋ ਅਵਧਆਇ 3,ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸਾ 

ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਂਅਤ ੇਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ  
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਿਜੋਂ, ਤੈਰਾਕੀ, ਜੂੰਗਲ ਵਿਿੱਚ ਸਰੈ, ਕੈਂਪ ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਖਡੇਾਂ ਆਵਦ। 

ਇਿੇ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਦੇ ਯਾਦ ਰਿੱਖਣ ਿਾਲੇ ਕ਼ੁਝ ਵਨਯਿ ਹਨ। 

ਤਰਣ-ਤਾਲ ਅਤ ੇਬਾਹਰੀ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ  

• ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੈਰਾਕੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਿਾਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿਿੱਚ ਸਾਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ 

ਕਰੋ)। 

• ਸਿ਼ੁੂੰਦਰ ਵਿਚ ਤੈਰਨਾ ਬਹ਼ੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿ਼ੁੂੰਦਰੀ ਕੂੰਢ ੇਦਾ ਆਨੂੰਦ ਿਾਨਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਅਤ ਢੂੰਗ: 

o ਹਿੇਸਾ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਝੂੰਡੇ ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੋਤਾਖੋਰਾ ਂਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ ਦ ੇਵਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੋ। 

o ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਦੇ ਸੂੰਕੇਤਾਂ ਨੂੂੰ ਜਾਂਚੋ। 

o ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਿਿੱਵਸਆ ਵਿਚ ਫਿੱਸ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂਬੇਚੈਨ ਨਾ ਹੋਿੋ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਿ ਉਪਰ ਚ਼ੁਿੱਕੋ ਅਤੇ ਿਦਦ ਲਈ ਬ਼ੁਲਾਓ। 

o ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਝੂੰਡ ੇਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਉਿੇ ਸਿ਼ੁੂੰਦਰ ਵਿਚ ਤੈਰਨਾਂ ਬੂੰਦ ਹੈ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਿੱਗਾ ਹਇੋਆ ਹੈ ਜਾਂ 

ਸਿ਼ੁੂੰਦਰੀ ਕੂੰਢਾ ਬੂੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਰਨ ਿਾਸਤੇ ਸਿ਼ੁੂੰਦਰ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਓ।  

• ਸਿ਼ੁੂੰਦਰ ਅਣਹੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿ਼ੁੂੰਦਰ ਦੀਆ ਂਚਟ੍ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਫਸਲਣਾ, ਜਾਂ ਿਿੱਡੀਆ ਂਲਵਹਰਾਂ ਜਾ ਂਿਿੱਡ ੇਜਿਾਰਭਾਟ੍ੇ ਦ਼ੁਆਰਾ 

ਸਿ਼ੁੂੰਦਰ ਵਿਚ ਰ਼ੁੜਹ  ਜਾਣ ਿਰਗੇ ਹਾਦਵਸਆ ਂਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਚਤਾਿਨੀ ਦੇ ਵਚੂੰਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਸਿ਼ੁੂੰਦਰ ਦੀਆਂ ਚਟ੍ਾਨਾਂ ਤੋਂ 

ਿਿੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਸਿੇਂ ਬਹ਼ੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਧਆਨ ਰਿੱਖ ੋਵਕਉਂਵਕ ਕਈ ਲੋਕ ਿਿੱਡੀਆਂ ਲਵਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿ਼ੁੂੰਦਰ ਵਿਚ ਰ਼ੁੜਹ  ਕੇ ਡ਼ੁ ਿੱਬ 

ਗਏ ਹਨ। 
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• ਜਦੋਂ ਦਵਰਆਿਾ,ਂ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਡੈਿਾ ਂਵਿਚ ਤੈਰਾਕੀ ਿਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹ ੋਤਾ ਂਵਧਆਨ ਨਾਲ ਰਹੋ: 

o ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਰਿੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹਿੇਸਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਿੱਚ ਡ਼ੁ ਿੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੂੰ 

ਜਾਂਚ ਲਿੋ। 

o ਖਤਰੇ (ਵਜਿੇਂ ਿਗਰਿਿੱਛ ਜਾਂ ਪਰਦੂਸਣ) ਦੇ ਸੂੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਵਚੂੰਨਹ ਜਾਂਚੋ ਅਤ ੇਉਨਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

• ਹਿੇਸਾ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਰਿੱਖੋ, ਵਜਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੈਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਵਪਛਲੇ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਪੂਲ ਿੀ 

ਸਾਿਲ ਹੈ। ਪੂਲ ਦੇ ਦ਼ੁਆਲੇ ਦੀਿਾਰ ਜਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਇਕਿੱਲੇ ਤੈਰਨ ਤੋਂ, ਿਿੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜੂੰਗਲ ਵਿਿੱਚ ਤ਼ੁਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਵਕਸੇ ਨੂੂੰ ਦਸ ਕੇ ਜਾਓ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਕਿੱਿੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ 

ਕਦ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਿੀਦ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। 

• ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਕ਼ੁਝ ਸਿੱਪ ਅਤ ੇਸਪਾਈਡਰ ਬਹ਼ੁਤ ਜ਼ਵਹਰੀਲੇ ਹਨ। ਜੇ ਡੂੰਗ ਿਾਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਡੂੰਗੀ ਜਗਹਾ ਨੂੂੰ ਸਵਿਰ ਅਿਿੱਸਿਾ ਵਿਚ 

ਕਰਕੇ ਵਤੂੰਨ ਵਸਫਰ ਘ਼ੁਿਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿੂੰਗ ਕਰੋ। 

• ਬਸੂੰਤ ਰ਼ੁਿੱਤ ਵਿਿੱਚ, ਗਾਉਣ ਿਾਲੇ ਪੂੰਛੀ ਵਜਸਨੂੂੰ ਿੈਗਪਾਈਆਂ ਕਵਹੂੰਦ ੇਹਨ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੈਦਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ 

ਚਲਾਉਣ ਿਾਵਲਆ ਂਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਿਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿਲਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪੂੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਲਈ ਵਚਤਾਿਨੀ ਵਚੂੰਨਹ ਿੀ ਲਿੱਗੇ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂੰਛੀ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਅਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਵਦਆਂ ਹਿਵਲਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ 

ਆਲਹ ਵਣਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਟੋ੍ਪੀ ਅਤੇ ਧ਼ੁਿੱਪ ਦੀ ਐਨਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸੋਟ੍ੀ ਜਾਂ ਛਤਰੀ ਵਸਰ ਦ ੇਲਾਗੇ ਰਿੱਖੋ। 

• ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਬਹ਼ੁਤ ਹੀ ਤੇਜ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ੋਪੀ, ਬਚਾਅ ਿਾਲੇ ਕਿੱਪੜੇ ਅਤੇ ਧ਼ੁਿੱਪ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਝ਼ੁਲਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 

ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਿਾਸਤੇ ਬਹ਼ੁਤ ਹੀ ਿਹਿੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। 

• ਿੌਸਿ ਦੇ ਅਨ਼ੁਿਾਨ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰਿੱਖੋ। ਅਿੱਗ ਦੇ ਟ੍ੋਟ੍ਲ ਫਾਇਰ ਬੈਨ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਬਾਹਰ ਅਿੱਗ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਬਾਰਬੀਵਕਊ ਕਰਨ ਦੀ 

ਸਖਤ ਿਨਾਹੀ ਹੈ। ਿੌਸਿ ਵਿਭਾਗ www.bom.gov.au/index.php ਤੇ ਿੌਸਿ ਦੇ ਹਾਲ ਦੀ ਵਚਤਾਿਨੀ ਵਦੂੰਦਾ ਰਵਹੂੰਦਾ ਹੈ। 

• ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਸਵਹਰਾਂ ਵਿਚ, ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹ਼ੁਤੇ ਸਵਹਰਾ ਂਿਾਂਗ ਹਿਲੇ ਿਾਪਰਦੇ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤਰੌ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੂੰ। ਆਪਣੀ 

ਵਨਿੱਜੀ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰਿੱਖੋ। ਪਾਰਕ, ਹਨੇਰੇ ਸਿਾਨ ਅਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਿ਼ੁਸੀਬਤ ਿਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਚੋ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ: 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੈਬਸਾਈਟ 

Bureau of Meteorology – ਿੌਸਿ ਦਾ ਅਨ਼ੁਿਾਨ ਅਤੇ ਅਿੱਗ 

ਦੀਆ ਂਬੂੰਦਸਾ ਂ 
www.bom.gov.au/weather  

Royal Life Saving Society – ਤੈਰਾਕੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਿੱਚ 

ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ 
www.royallifesaving.com.au 

Surf Life Saving Australia www.slsa.asn.au 

Beach Safety – ਅਨ਼ੁਿਾਦਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੇਤ www.beachsafe.org.au 

Rip Current Safety Tips – ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹਰੋ 

ਭਾਸਾਿਾ ਂਸਿੇਤ 
www.ripcurrents.com.au 

Australian Cancer Council – ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਚਾਅ www.cancer.org.au 

 

http://www.bom.gov.au/index.php
http://www.bom.gov.au/weather
http://www.royallifesaving.com.au/
http://www.slsa.asn.au/
http://www.beachsafe.org.au/
http://www.ripcurrents.com.au/
http://www.cancer.org.au/
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ਘਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ 

ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ 
ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੂੰ ਛਿੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦ ੇਹੋ ਹਿੇਸਾ ਆਪਣੇ ਦਰਿਾਜ਼ੇ ਨੂੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਓ ਅਤੇ ਵਖੜਕੀਆਂ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾ ਂਜਾਲੀ 

ਵਿਚੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਚੇਨ ਰਾਹੀਂ ਦਖੇ ਕੇ ਕੌਣ ਹੈ ਵਫਰ ਦਰਿਾਜਾ ਖਲੋੋ। ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਿਾਜ ੇਦੀ ਬਿੱਤੀ ਜਾ ਂਸੈਂਸਰ ਿਾਲੀ ਬਿੱਤੀ ਜਗਾ ਕੇ ਰਿੱਖੋ ਤਾਂ 

ਜੋ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੂੂੰ ਦਖੇ ਸਕੋ ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਦਰਿਾਜਾ ਖੋਲਹਣ ਨੂੂੰ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੂੰਦਰ ਿੜਹਨ ਿਾਵਲਆਂ ਤੋਂ ਿੀ 

ਬਚਾਏਗਾ। 

ਦਿਾਈਆ ਂਅਤ ੇਰਸਾਇਣ 
ਕ਼ੁਝ ਦਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦ਼ੁਆਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦ ੇਹਨ ਜੋ ਗੂੰਭੀਰ ਬੀਿਾਰੀ ਜਾ ਂਨ਼ੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਦਿਾਈਆਂ ਨੂੂੰ ਬਿੱਵਚਆ ਂਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦੀ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿੱਖੋ ਜਾਂ ਵਜਿੋਂ ਬਿੱਚੇ ਲਿੱਭ ਨਾ ਸਕਣ। 

• ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਦਿਾਈ ਲੈਣੀ ਬੂੰਦ ਕਰ ਵਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਦ ਪ਼ੁਿੱਗ ਚ਼ੁਿੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ ਕੂੜੇ ਵਿਚ ਜਾ ਂਨਾਲੀ ਵਿਚ ਨਾਂ ਸ਼ੁਿੱਟ੍ੋ। 

ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਫਾਰਿਾਵਸਸਟ੍ ਬਾਕੀ ਰਵਹੂੰਦੀ ਦਿਾਈ ਦਾ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਅਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿ਼ੁਫਤ ਵਨਪਟ੍ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਤਾਲੇ ਿਾਲੀ ਅਲਿਾਰੀ ਵਿਚ ਰਿੱਖੋ ਵਜਿੱਿੇ ਬਿੱਚੇ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਨਾ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹੋਣ। 

ਬਾਲ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਦਾ ਸਾਿਾਨ (ਅਵਜਹੇ ਅਲਿਾਰੀ ਦੇ ਤਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ) ਸਭ ਹਾਰਡਿੇਅਰ ਦ਼ੁਕਾਨਾ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਵਦਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਘਰ ਵਿਚ ਅਿੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ 
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਿੱਗ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਿੌਤਾਂ ਹ਼ੁੂੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਗੂੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਿੀ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ।  

ਸਿੋਕ ਅਲਾਰਿ ਇਕ ਚੇਤਾਿਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਜੀਿਨ ਨੂੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂੰਕਟ੍ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੂੂੰ ਸਿਾਂ ਰਵਹੂੰਦੇ ਦਿੱਸਣ ਅਤੇ ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਨੂੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ 

ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਤਾਿਨੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੂੰ ਬਹ਼ੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹ਼ੁੂੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ੁਿੱਤੇ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਘਿੱਟ੍ ਤੋਂ 

ਘਿੱਟ੍ ਇਕ ਸਿੋਕ ਅਲਾਰਿ ਹਰ ਛਿੱਤ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ 6 ਿਹੀਵਨਆਂ ਬਾਅਦ ਬੈਟ੍ਰੀ ਚੈੈੱਕ ਕਰ ੋਅਤੇ ਬਦਲੋ। 

ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਿੱਗ ਅਕਸਰ ਰਸੋਈ ਵਿਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹ਼ੁੂੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨ਼ੁਕਸਦਾਰ ਵਬਜਲੀ ਿਾਇਵਰੂੰਗ, ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਗਲਤ ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਚਿੱਲਦੇ 

ਆਟ੍ੋਿੈਵਟ੍ਕ ਉਪਕਰਣ ਨੂੂੰ ਛਿੱਡਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹ਼ੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਵਦਿੱਤੀਆ ਂਸਾਿਧਾਨੀਆ ਂਨੂੂੰ ਿਰਤ ਕੇ ਘਰਾ ਂਦੀ ਅਿੱਗ ਨੂੂੰ ਰੋਕੋ। 

ਘਰ ਵਿਚ: 

• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਵਨਕ ਯੂੰਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦ਼ੁਆਲੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਗਰਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਗਹਾ ਹੈ। 

• powerboard ਨੂੂੰ ਓਿਰ-ਲੋਡ ਨਾ ਕਰੋ - ਇਕ ਸਾਕਟ੍ ਵਿਚ ਵਸਰਫ ਇਕ ਹੀ ਪਲਿੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਘਿੱਟ੍ੇ ਵਿਿੱਟ੍ੀ ਜਾਂ ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪਲਿੱਗ ਅਤੇ ਸਾਕਟ੍ ਚੈੈੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤ਼ੁਰੂੰਤ ਸਿਿੱਵਸਆ ਨੂੂੰ ਹਿੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਵਬਜਲੀ ਦੀ ਿ਼ੁਰੂੰਿਤ 

ਇਕ ਕਾਬਲ ਵਬਜਲੀ ਿਾਲੇ ਤੋਂ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਪਰਦੇ, ਕਿੱਪੜੇ ਅਤੇ ਵਬਸਤਰੇ ਿੋਿਬਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੀਟ੍ਰ ਦੀ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਤੋ ਦੂਰ ਹਨ। 

• ਿੋਿਬਿੱਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖ਼ੁਿੱਲਹ ੀ ਅਿੱਗ ਬਲਦੀ ਛਿੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾਂ ਜਾਓ। 

• ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਦਰਿਾਵਜਆਂ ਤੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਵਜੂੰਦਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਗੇ ਹਨ (ਭਾਿ deadlocked)। 

ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਸੂੰਕਟ੍ ਦੇ ਸਿੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਲੋਹ  ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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• ਕਦੇ ਿੀ ਵਬਸਤਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਸਗਰਟ੍ ਨਾ ਪੀਓ। 

• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਬਿੱਚੇ ਤੀਲਾਂ ਦੀ ਡਿੱਬੀ ਅਤੇ ਵਸਗਰਟ੍ ਲਾਈਟ੍ਰ ਤਿੱਕ ਨਾ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਸਕਣ। 

ਰਸਈੋ ਵਿਚ: 

• ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੂੰ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਕਦੇ ਇਕਿੱਲੇ ਨਾਂ ਛਿੱਡੋ। 

• ਕਦੇ ਿੀ ਰਸੋਈ ਨੂੂੰ ਸ਼ੁੂੰਨੀਂ ਛਿੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂਰਸੋਈ ਨੂੂੰ ਛਿੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟ੍ੋਿ ਨੂੂੰ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਓ।  

• ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹ ੇਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੂੰ ਹੌਟ੍ ਪਲੇਟ੍ਸ, ਸਟ੍ੋਿ ਟੋ੍ਪਸ ਅਤੇ ਓਿਨਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿੱਖੋ। 

• ਸਟ੍ੋਿ ਦੇ ਵਕਨਾਰੇ ਤੋਂ ਪੌਟ੍ ਹੈਂਡਲ ਨੂੂੰ ਦੂਰ ਰਿੱਖੋ ਤਾਂ ਕੇ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਲਿੱਗ ਕੇ ਡ਼ੁਲਹ  ਨਾਂ ਜਾਣ। ਗਰਿ ਪਾਣੀ ਿੀ ਅਿੱਗ ਦਾ 

ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਿ ੋਵਕ ਅਿੱਗ ਲਿੱਗਣ ਿਾਲੀ ਸਿਿੱਗਰੀ ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ।  

• ਕਦੇ ਿੀ ਿਾਈਕੋ੍ਰਿੇਿ ਓਿਨ ਵਿਚ ਧਾਤ ਦੇ ਬਣੇ ਕਟੋ੍ਰੇ, ਅਲਿੀਨੀਅਿ ਫ਼ੁਆਇਲ ਜਾਂ ਧਾਤ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨਾ ਰਿੱਖੋ। 

• ਗੈਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕ਼ੁਝ ਰਸੋਈ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਬੀਵਕਊ ਵਿਚ ਹ਼ੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਗੈਸ ਓਿਨ ਜਾਂ ਗੈਸ ਸਟ੍ੋਿ ਨੂੂੰ ਿਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 

ਇਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਬੂੰਦ ਕਰ ਵਦਓ। ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਬੂ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੂੰ ਨਾਂ ਚਲਾਓ ਵਕਉਂਵਕ ਗੈਸ ਦੀ ਲਾਟ੍ ਜੋਰਦਾਰ ਧਿਾਕਾ 

ਕਰੇਗੀ। ਗੈਸ ਲੀਕ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੂੰ ਿੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੂੰ ਤ਼ੁਰੂੰਤ ਬੂੰਦ ਕਰ ਵਦਓ। ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿੱਭਦਾ ਤਾਂ 000 ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ 

ਕਰੋ ਅਤੇ Fire Brigade ਿਾਸਤੇ ਕਹੋ। ਫੋਨ ਬੂੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। 

ਜ ੇਅਿੱਗ ਲਿੱਗ ਜਾਿ ੇਤਾ ਂਕੀ ਕਰਨਾ ਹ:ੈ 

• ਟ੍ਵਰਪਲ ਜ਼ੀਰੋ (000) ਨੂੂੰ ਗ਼ੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਪਬਵਲਕ ਫੋਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਿਬੋਾਇਲ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਬਰਗੇਡ ਸਿੱਦਣ ਬਾਰ ੇਕਹੋ। 

ਦਿੱਸੋ ਵਕ ਅਿੱਗ ਵਕਿੱਿੇ ਲਿੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਿੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅੂੰਦਰ ਹੈ। ਫੋਨ ਬੂੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। 

• ਰਾਜ ਦੀ ਅਿੱਗ ਸੇਿਾ ਅਿੱਗ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵਿਸਿਾਰ ਪੂਰਿਕ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਵਧਆਇ 2, 

ਿਦਦ ਲਿੋ। 

ਜੂੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਯਜੋਨਾ 
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਕ਼ੁਝ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਜੂੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਨੂੂੰ ਪਰਭਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਐਸੀ ਜਗਹਾ ਤੇ 

ਰਵਹੂੰਦੇ ਹੋ ਵਜਿੇ ਜੂੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ (bush fire survival plan)। ਸਿਾਨਕ 

ਅਿੱਗ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਤਾਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਅਿੱਗ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਾਰਗਦਰਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ, ਜੂੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ ਦੀ ਰ਼ੁਿੱਤ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ, ਅਿੱਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਬਕੈ 

ਅਿੱਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸੂੰਪਤੀ ਨੂੂੰ ਚੂੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਿੇਰਿੇ ਸਵਹਤ checklist 

ਸਾਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਿੱਗ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਵਿਚ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸੂੰਪਤੀ ਵਤਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਅਿੱਗ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਵਿਚ ਵਨਿੱਜੀ ਸੂੰਪਰਕ ਦੀ 

ਸੂਚੀਆ,ਂ ਸੂੰਕਟ੍ ਕਾਲ ਵਕਿੱਟ੍ ਦੀ ਸਿਿੱਗਰੀ, ਘਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਯੋਜਨਾ ਵਜਨਾਂ ਖਾਸ ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਵਿਸਾਲ ਦੇ 

ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ੍ ਬਿੱਵਚਆਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਦੀ ਗਤੀਸੀਲਤਾ), ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਸੂਆਂ ਦ ੇਲਈ ਯੋਜਨਾ, ਜਾਣ ਦੀ ਵਤਆਰੀ, ਜਾਣ ਦੇ 

ਿਸੀਲੇ, ਬੈਕ-ਅਿੱਪ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ। 

ਸਿਾਨਕ ਅਿੱਗ ਸੇਿਾ ਲਈ ਅਤੇ ਅਿੱਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਿੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਦੇਖ ੋਅਵਧਆਇ 2, ਿਦਦ ਲਿ ੋ
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ਿਾਤਾਿਰਣ 
ਸਾਫ ਿਾਤਾਿਰਣ ਅਤੇ ਕ਼ੁਦਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਹਿੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਵਖਲਾਰ ਕੇ, ਪਰਦੂਸਣ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ 

ਆਵਗਆ ਦ ੇਵਬਨਾ ਰਵਹੂੰਦ-ਖੂੂੰਦ ਦਾ ਵਨਪਟ੍ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਗੂੰਦ ਪਾਉਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਸ਼ੁਿੱਟ੍ਣ ਿਾਸਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

www.australia.gov.au/information-and-services/environment/pollution-and-waste-

management ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕੂੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਾਨ ਵਜਿੇਂ Clean Up Australia www.cleanup.org.au/au 

ਜਾਂ Keep Australia Beautiful http://kab.org.au ਤੇ ਜਾਓ। 

ਸਿਾਨਕ ਿੂਲ ਦੇ ਜਾਨਿਰ, ਿਿੱਛੀ, ਘੋਗਾ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਕਾਨੂੂੰਨ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਅਤ ਕਰ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਿਿੱਛੀ, ਘੋਗੇ ਦਾ ਵਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰ,ੋ ਜਾਂ 

ਪੌਦੇ ਇਕਿੱਠੇ ਨਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਚੈੈੱਕ ਕਰੋ ਵਕ ਕੀ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਵਿਟ੍ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਇਿੇ ਵਿਸੇਸ ਵਨਯਿ ਹਨ ਵਜਹੜ ੇਨੈਸਨਲ ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਨੈਸਨਲ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਨ, 

ਅਤੇ ਕਈ ਿਾਰ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਿੇਖਣ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਿੀ ਲਿੱਗਦੀ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ: 

ਖਤੇਰ ਏਜੂੰਸੀ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ 

National Department of Environment – Parks 

Australia 

www.environment.gov.au/topics/nati

onal-parks 

ACT Parks and Conservation 
http://www.environment.act.gov.au/p

arks-conservation/parks-and-

reserves 

NSW NSW National Parks and Wildlife Service www.environment.nsw.gov.au/nation

alparks 

NT NT Parks and Reserves  https://nt.gov.au/leisure/parks-

reserves 

Qld 
Queensland National Parks, Sport and 

Racing   
www.nprsr.qld.gov.au  

SA National Parks South Australia  www.environment.sa.gov.au/parks 

Tas. Parks and Wildlife Service Tasmania www.parks.tas.gov.au 

Vic.  Parks Victoria www.parkweb.vic.gov.au 

WA Parks and Wildlife  www.dpaw.wa.gov.au  

ਜਾਨਿਰ ਅਤ ੇਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰ 
ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਸੂ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਬੂੰਧਤ ਕਾਨੂੂੰਨਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ੂੰਿੇਿਾਰ ਹਨ ਜਦਵਕ ਸਿਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘਰੇਲੂ 

ਜਾਨਿਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਿੀ ਜਾਨਿਰਾ ਂਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  

http://www.australia.gov.au/information-and-services/environment/pollution-and-waste-management
http://www.cleanup.org.au/au/
http://kab.org.au/
http://www.environment.gov.au/topics/national-parks
http://www.environment.gov.au/topics/national-parks
http://www.environment.act.gov.au/parks-conservation/parks-and-reserves
http://www.environment.nsw.gov.au/nationalparks/
https://nt.gov.au/leisure/parks-reserves
http://www.nprsr.qld.gov.au/
http://www.nprsr.qld.gov.au/
http://www.environment.sa.gov.au/parks
http://www.parks.tas.gov.au/
http://www.parkweb.vic.gov.au/
http://www.dpaw.wa.gov.au/
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ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਚੂੰਗੀ ਤਰਾਂ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਤੇ ਇਸ ਨੂੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਫ-

ਸ਼ੁਿਰਾ ਰਿੱਖਣ ਦੇ ਵਜ਼ੂੰਿੇਿਾਰ ਹੋ। ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਵਹੂੰਦ-ਖੂੂੰਦ ਨੂੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। ਕਈ ਪਾਲਤੂਆਂ ਨੂੂੰ ਵਨਯਿਬਿੱਧ ਟ੍ੀਕਾ 

ਲਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਬਿਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖਿੀ ਹ਼ੁੂੰਦ ੇਹਨ ਤਾਂ ਪਸੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਵਰਿਾਰ ਦ ੇ

ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨਹਾ ਂਨੂੂੰ ਵਨਪ਼ੁੂੰਸਕ ਬਣਾ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਈਕਰੋ ਵਚਿੱਪ ਦੀ ਿੀ ਉਿੀਦ ਹ਼ੁੂੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਇਦ ਇਸ ਦੀ 

ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇ। ਇਹ ਿਾਲਕ ਦੀ ਵਜ਼ੂੰਿੇਿਾਰੀ ਹ਼ੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤ ੇਆਪਣੇ ਸਿਾਨਕ ਪਸੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟ੍ਰ 

ਜਾਂ Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) ਦੀ ਿੈੈੱਸਾਈਟ੍ 

www.rspca.org.au ਦੇਖੋ। 

ਕ਼ੁਝ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਨੂੂੰ ਸਿਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਰਵਜਸਟ੍ਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਇਦ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਅਤੇ ਵਕਸਿ ਦੀ 

ਕੋਈ ਸੀਿਾ ਹੋਿੇ ਵਜੂੰਨਹੇ  ਤ਼ੁਸੀਂ ਰਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਨਯਿ ਿੀ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਵਕਿੱਿੇ ਅਤੇ ਵਕਿੇਂ ਰਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕਰਾਏ ਦੇ 

ਘਰ ਪਾਲਤੂ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ਵਦੂੰਦੇ। 

ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਖ਼ੁਲਹੇ  ਨਹੀਂ ਛਿੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਤਰਾਂ 

ਜਾਂ ਗ਼ੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੂੰ ਪ਼ੁਿੱਛੋ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਇਸਵਤਹਾਰ ਵਦਓ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ 

ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਸੂਆ ਂਦੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨੂੂੰ ਪ਼ੁਿੱਛੋ। 

ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਨਿਰਾਂ ਨੂੂੰ ਰਿੱਖਣ ਜਾਂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸਿਾਲ ਹ ੈਤਾਂ 

www.agriculture.gov.au/animal/welfare/state ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨੂੂੰ ਪ਼ੁਛੋ। 

ਇਹ ਿੀ ਦੇਖੋ ਅਵਧਆਇ 6, ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੂੰਨ 

ਅਖਬਾਰ, ਟ੍ੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤ ੇਰੇਡੀਓ 

ਪਰਿ਼ੁਿੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆ ਂਵਨਊਜ਼ ਏਜੂੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿਚ ਅਖਬਾਰਾ ਂਵਿਲਦੀਆ ਂਹਨ। ਵਜਹੜੀ ਖਾਸ ਭਾਸਾ ਜਾਂ 

ਅਖਬਾਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦ ੇਹੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਓੈੱਿੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਹਾ ਂਨੂੂੰ ਕਹੋ ਵਕ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਣ। 

ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ੀ.ਿੀ. ਚੈਨਲ ਿ਼ੁਫਤ ਹਨ, ਇਨਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਜਨਤਕ ਪਰਸਾਰਨਕਰਤਾ ਿੀ ਸਾਿਲ ਹਨ (Australian Broadcasting 

Corporation (ABC - www.abc.net.au) ਅਤੇ Special Broadcasting Service (SBS - 

www.sbs.com.au) ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਟ੍ੀ.ਿੀ,ਟ੍ੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀਆ ਂਿ਼ੁਫਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੇਖਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸੇ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਨਹੀਂ ਹੈ।  

ਹੋਰ ਟ੍ੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਾਸਤ ੇ("ਪੈਸੇ ਭਰਨ ਿਾਲਾ ਟ੍ੈਲੀਵਿਜ਼ਨ" ਜਾਂ "ਪੈਸੇ ਭਰਨ ਿਾਲਾ ਟ੍ੀਿੀ") ਪੈਸੇ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਸੂੰਚਾਰ ਸੇਿਾ ਦੇ ਲਈ ਵਕਸੇ ਿੀ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਿਾ ਲਈ ਭ਼ੁਗਤਾਨ 

ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਰਿੱਿਾ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇਇਹ ਸੇਿਾ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਰਵਹਣ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧ ਲਈ ਉੈੱਵਚਤ ਹੈ। ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਵਕਰਾਏਨਾਿਾ ਂਿੋੜੇ ਸਿੇਂ ਦੀ 

ਵਿਆਦ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂੰਿੇ ਸਿੇਂ ਲਈ ਕੌਨਟ੍ਰ ੈਕਟ੍ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾਂ ਕਰੋ। ਿ਼ੁਫਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੂੂੰ ਿਖੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭਰਨ ਿਾਲੇ ਟ੍ੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਿਾਸਤੇ 

ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰੋ। 

ਕਈ ਟ੍ੀਿੀ ਚੈਨਲ “ਕੈਚ-ਅਿੱਪ” ਪਰੋਗਰਾਵਿੂੰਗ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਜਸ ਨਾਲ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸੋਅ ਆਨਲਾਈਨ ਿੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ, ਆਨਲਾਈਨ 

ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਡਾਟ੍ਾ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਡਾਟ੍ਾ ਆਪਣੇ ਡਾਟ੍ਾ ਭਿੱਤੇ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਿਰਤ ਵਲਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਬਹ਼ੁਤ 

ਹੀ ਿਵਹੂੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

http://www.rspca.org.au/
http://www.agriculture.gov.au/animal/welfare/state
http://www.abc.net.au/
http://www.abc.net.au/
http://www.sbs.com.au/
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ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ "ਸਟ੍ਰੀਵਿੂੰਗ" ਸੇਿਾ ਿੀ ਉਪਲਿੱਬਧ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ Netflix, Presto ਅਤੇ Stan ਹਨ। ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਿ ਦੀ 

ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੂੰ ਿਰਤਣ ਲਈ ਿਹੀਨੇਿਾਰ ਫੀਸ ਿਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਇਸ ਸੇਿਾ ਨੂੂੰ ਿੇਖਣ ਲਈ ਫਾਸਟ੍ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਕ਼ੁ ਨੈਕਸਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਿੱਖੋ ਵਕ ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਿ ਦੇਖਣ ਿਾਸਤੇ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟ੍ਾਲਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇਿੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਪਰ, ਜੋ ਵਕ 

ਬਹ਼ੁਤ ਿਵਹੂੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

Special Broadcasting Service (SBS) ਟ੍ੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟ੍ੇਸਨ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰ ੇਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਸਾਿਾਂ 

ਵਿਚ ਪਰੋਗਰਾਿ ਪੇਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਫਤਾਿਾਰ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਦ ੇਿੇਰਿੇ ਿਟੈ੍ਰੋਪੋਲੀਟ੍ਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਿੱਚ ਅਤ ੇਆਨਲਾਈਨ ਵਦਿੱਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਨਸਲੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟ੍ੇਸਨ National Ethnic and Multicultural Broadcasters’ Council (www.nembc.org.au 

ਤੇ ਲਿੱਵਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂ03 9486 9549) ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ।ੋ 

ਜੂਆ 
ਕ਼ੁਝ ਲੋਕ ਜੂਆ ਖਡੇਣ ਨਾਲ ਿਹਿੱਤਿਪੂਰਨ ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨ਼ੁਭਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਸਿੇਂ ਦੀ ਿਾਤਰਾ ਨੂੂੰ ਸੀਵਿਤ 

ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੂੰਜੂਏ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਿ਼ੁਸਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੂਆ ਗੂੰਭੀਰ ਵਿਿੱਤੀ ਸਿਿੱਵਸਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਜਹੇ 

ਿਾਨਵਸਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਸਹਤ, ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਰਸਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਿਨ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਿੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸਿਿੱਵਸਆ ਕੇਿਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜਆੂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਪਰੂੰਤੂ ਪਵਰਿਾਰ ਉਤੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਦੋਸਤਾ ਂਤੇ ਿੀ ਅਸਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾ ਵਿਚ ਵਿਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਿੀ ਸਾਿਲ ਹੈ, ਸਵਹਯੋਗ ਸੇਿਾ ਜਏੂ ਨਾਲ ਪਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ 

ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਰਾਂ ਿਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੁੂੰਦੀ ਹੈ। 

ਏਜੂੰਸੀ ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਿੈਬਸਾਈਟ੍ 

National Problem Gambling Hotline 1800 858 858 www.gamblinghelponline.org.au 

Lifeline 131 114 www.lifeline.org.au 

Gamblers Anonymous 02 9726 6625 http://gaaustralia.org.au/ 

ਸੋਰ 
ਸੋਰ ਦਾ ਅਰਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਪਰੇਸਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆ ਂਉੈੱਚੀਆਂ ਆਿਾਜਾਂ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਕ਼ੁ ਿੱਤੇ ਦਾ ਭੌਂਕਣਾ, ਜਾਂ ਗ਼ੁਆਂਢੀਆ ਂਦਾ ਉੈੱਚੀ ਸੂੰਗੀਤ 

ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਕਤੀ ਦੇ ਸੂੰਦ ਿਰਤਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੈੱਚੀ ਆਿਾਜ਼ ਆਵਦ। 

ਇਿੇ ਕਾਨੂੂੰਨ ਹਨ ਵਜਹੜੇ ਬਹ਼ੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੋਰ-ਸਰਾਬੇ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਰਿੱਵਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਸਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਖਤੇਰਾਂ 

ਵਿਚ ਿਿੱਖ ਿਿੱਖ ਹਨ ਪਰ ਰੌਲੇ ਦਾ ਕੂੰਿ ਸਿੇਰੇ 7.00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਿ 11.00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਿਰਵਜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ 

ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਗ਼ੁਆਂਢੀਆ ਂਦਾ ਸੋਰ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਤੂੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਗ਼ੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੂੰ ਉਸ ਸੋਰ-ਸਰਾਬੇ 

ਦਾ ਅਵਹਸਾਸ ਹੀ ਨਾਂ ਹੋਿੇ। ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਦਾ ਸੋਰ ਸਵਹਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰ ੇਗਿੱਲ ਕਰ 

ਕੇ ਸੋਰ ਸਿਿੱਵਸਆ ਦਾ ਹਿੱਲ ਿੀ ਕਿੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਫਰ ਿੀ, ਜੇ ਸੋਰ ਅਕਸਰ, ਬਹ਼ੁਤ ਉੈੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੇਰ ਿੇਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੂੰ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ, 

http://www.sbs.com.au/
http://www.nembc.org.au/
http://www.nembc.org.au/
http://www.gamblinghelponline.org.au/
http://www.lifeline.org.au/
http://gaaustralia.org.au/


 

 
ਕਾਲ 131 450 

138 

ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ-ਬਾਤ ਦਾ ਕਈੋ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵਰਹਾ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦ ੇਿਾਤਾਿਰਣ 

ਅਵਧਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪ਼ੁਲੀਸ ਨੂੂੰ ਵਸਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਆਪਣੇ ਗ਼ੁਆਂਢੀਆ ਨੂੂੰ ਦਿੱਸੋ ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਰ-ਸਰਾਬੇ ਵਜਿੇਂ ਿ਼ੁਰੂੰਿਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟ੍ੀ ਿਾਲੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਕੂੰਿ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਪੇਸਗੀ ਪਤਾ ਹੋਿੇ ਵਕ ਕੀ ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਹੈ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਘਿੱਟ੍ ਗ਼ੁਿੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਵਕ ਸੋਰ ਕਦ ਸ਼ੁਰੂ 

ਹੋਿੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੂੰਤ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵਕਸੇ ਸਿਿੱਵਸਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਕਸ ਨੂੂੰ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਿੀ ਿੇਖੋ 

ਅਵਧਆਇ 6¸ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੂੰਨ 

ਸਿਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਸਿੇਾਿਾਂ 
ਸਿਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਜਿੇਂਬਿੱਵਚਆਂ ਿਾਸਤ ੇਵਸਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਬਿੱਚਾ ਸੂੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ, ਯੂਿ 

ਿਰਕਰ, ਬ਼ੁਢਾਪਾ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਸੇਿਾਿਾਂ। ਬਹ਼ੁਤ ਕਰਿਚਾਰੀ ਿਲਟ੍ੀਕਲਚਰ ਵਪਛੋਕੜ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂ ਕਵਿਊਵਨਟ੍ੀ ਕਰਿਚਾਰੀ ਹਨ 

ਵਜਹੜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਉਚ-ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਿਿੱਸਣ ਿਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਿੀ 

ਅਕਸਰ, ਜਨਤਕ ਹਾਲ, ਖੇਡ, ਿਨੋਰੂੰਜਕ ਅਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਸਹਲੂਤਾਂ ਕਵਿਉਵਨਟ੍ੀ ਗਰ਼ੁਿੱਪਾਂ ਨੂੂੰ ਿਰਤਣ ਲਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਕੌਂਸਲ, ਸਿਾਨਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੂੰ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ, ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਦ਼ੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟ੍ੋਰੈਂਟ੍ 

ਵਸਹਤ ਦੇ ਸਹੀ ਵਿਆਰ ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਿਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੂੰ ਕੂੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੂੰਪਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ 

ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਿਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕ਼ੁਝ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੀਸ ਬਰੋਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ 

ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਉਪਰ ਪਰਕਾਵਸਤ ਕੀਤੀ ਹ਼ੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਵਕਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨੂੂੰ ਿਾਧੂ ਪੈਸੇ ਜਾਂ 

ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਹੋਫੇ ਜਾਂ ਵਰਸਿਤ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਗਰੈ-ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ੍ 

ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

ਸਿਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਅਵਧਆਇ 2, ਿਦਦ ਲਿੋ ਤੇ ਜਾਓ। 

ਲਾਇਬਰਰੇੀਆ ਂ
ਬਹ਼ੁਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਬਵਲਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਹਨ, ਵਜਿੱਿੇਲੋਕ ਿੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿ਼ੁਫਤ ਪ਼ੁਸਤਕਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅੂੰਗਰਜੀ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿਚ ਿੀ ਪ਼ੁਸਤਕਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਤੇ ਿੂੰਗਿਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹ਼ੁਤੀਆਂ 

ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਿ਼ੁਫਤ ਇੂੰਟ੍ਰਨੈੈੱਟ੍ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਿਾਸਤੇ www.nla.gov.au/libraries ਜਾਓ। 

ਕੂੜਾ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਰੀਸਾਈਕਵਲੂੰਗ 
ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੂੜਾ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਵਲੂੰਗ ਲਈ ਵਜ਼ੂੰਿੇਿਾਰ ਹਨ। ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਿਿੱਖਰੇ ਿਿੱਖਰੇ ਡਿੱਬੇ ਆਿ ਕੂੜਾ ਅਤੇ 

ਰੀਸਾਈਕਵਲੂੰਗ (ਕਾਗਜ਼, ਪਲਾਸਵਟ੍ਕ, ਸੀਸਾ ਅਤੇ ਧਾਤ) ਿਾਸਤ ੇਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕ਼ੁਝ ਹਵਰਆਿਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡਿੱਬੇ (ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਕੂੜਾ) ਜਾਂ 

ਸੜਕ ਕੂੰਵਢਓਂ ਿਿੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਫਰਨੀਚਰ) ਚ਼ੁਿੱਕਣ ਦੀ ਸਿੇਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗ਼ੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਰਵਹੂੰਦ-ਖੂੂੰਦ ਦੇ ਵਜ਼ੂੰਿੇਿਾਰੀ ਨਾਲ ਵਨਪਟ੍ਾਰੇ ਬਾਰੇ ਚੈੈੱਕ ਕਰੋ ਉਹ ਵਕਸ ਸਿੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡਾ 

ਕੂੜਾ ਬਹ਼ੁਤ ਭਾਰਾ ਜਾਂ ਿਿੱਡਾ ਹੈ ਜ ੋਡਿੱਬੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਇਹ ਵਟ੍ਪ ਤੇ ਜਾਂ ਿੇਸਟ੍ ਰੀਸਾਈਕਵਲੂੰਗ ਕੇਂਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿੇਗਾ 

ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਿੇਗੀ। ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੂੰਨੀ ਹੈ ਵਕ ਕੂੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਦੀ ਵਨਿੱਜੀ ਜਿੀਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁਿੱਵਟ੍ਆ ਜਾਿੇ। 

http://www.nla.gov.au/libraries
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ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ 
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪਖਾਵਨਆਂ ਵਿਚ ਆਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੂੰਦ,ੇ ਅਤੇ ਆਿ ਤੌਰ ਤ ੇਿਰਤਣ ਲਈ ਿ਼ੁਫਤ ਹਨ। ਉਨਹਾ ਂ

ਵਿਚ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੇ ਕਿੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਵਿਧਾ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਖਾਨੇ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਪਸਾਬ ਘਰਾਂ ਅਤੇ 

ਪਲਿੱਿਾ ਿਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਠਣ ਿਾਲੇ ਪਖਾਨੇ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ। ਵਜਆਦਾਤਰ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਪ਼ੁਰਸਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆ ਂਿਾਸਤੇ ਅਲਿੱਗ 

ਅਲਿੱਗ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ ਭਾਂਿੇ ਕ਼ੁਝ ਪਖਾਨੇ ਦੋਨਾਂ (unisex) ਿਾਸਤੇ ਬਣੇ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ। 

ਵਕ੍ਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਖਾਨੇ ਨੂੂੰ ਿਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ ਸ਼ੁਿਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਛਿੱਡ ਕੇ ਜਾਓ। ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਕ਼ੁਝ ਪਖਾਨੇ ਫਲਿੱਵਸੂੰਗ ਦੀ ਿਾਂ 

ਕੂੰਪੋਸਟ੍ ਕੂੜੇ ਿਾਲੇ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਧਆਨ ਰਿੱਖ ੋਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਪਖਾਨੇ ਵਿਚ ਕੀ ਸ਼ੁਿੱਟ੍ ਰਹੇ ਹੋ।  

ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਾ ਲਿੱਭਣ ਿਾਸਤੇ https://toiletmap.gov.au ਤੇ ਜਾਓ। 

ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੂੰਗੀ ਗ਼ੁਣਿਿੱਤਾ ਿਾਲਾ ਹੈ। ਵਫਰ ਿੀ ਕ਼ੁਝ ਿਾਂਿਾਂ ਤੇ ਜਿੀਨ ਚੋਂ ਵਨਕਵਲਆ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾਂ-ਪੀਣ ਯੋਗ 

ਪਾਣੀ ਿੀ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਹੜਾ ਵਕ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੈੱਿੇ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱਤਾ ਵਚੂੰਨਹ ਲਿੱਗਾ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ। 

 

ਸਿਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਬੂੰਦੀ ਲਿੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਿਤਲਬ ਹ ੈਵਕ ਖਾਸ ਸਿੇਂ ਜਾਂ ਿਨੋਰਿ ਿਾਸਤੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ 

ਿਰਤ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸੀਵਿਤ ਿਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੀ ਿਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਸਾਲ ਿਜੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਨੂੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾ ਂਕਾਰ ਜਾਂ 

ਵਖੜਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀ ਸਿਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਪ਼ੁਿੱਛੋ ਜਾਂ www.bom.gov.au/water/restrictions ਤੇ ਜਾਓ। 

ਿੀਜ਼ਾ 
Department of Immigration and Border Protection (DIBP) ਆਰਜ਼ੀ ਜਾ ਂਸਿਾਈ ਰਵਹਣ ਲਈ ਿੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। www.border.gov.au ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਦੇਖੋ। 

ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਹੀ ਿੀਜ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀਜ਼ਾ ਲਿੱਭਣ ਿਾਲੇ ਸੂੰਦ ਦੀ www.border.gov.au/Trav/Visa-1 ਤੇ ਿਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ 

ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਿੀਵਜ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਤ਼ੁਸੀਂ www.border.gov.au/Trav/Visa/Appl ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

Resident Return ਿੀਜ਼ਾ 

ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਹ਼ੁਣ ਜਾਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦ ੇਸਿਾਈ ਿਸਨੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹ ੋਅਤੇ ਿਾਪਸ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਸਿਾਈ ਿਸਨੀਕ 

ਿਜੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ Resident Return ਿੀਜ਼ੇ (RRV) ਿਾਸਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਇਸ ਿੀਜ਼ੇ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪਿੇਗੀ ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਅਜੋਕੇ ਿੀਜ਼ੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵਿਆਦ ਖਤਿ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ। 

RRV ਸਿਾਈ ਿੀਜ਼ਾ ਉਹ ਹੈ ਵਜਸ ਉਤੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਵਿਦੇਸੀ ਿ਼ੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿਾਈ ਿਸਨੀਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਾਪਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ 

ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਆਉਣ ਦੀ ਖ਼ੁਿੱਲਹ  ਹੈ। ਇਹ ਿੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਨੂੂੰ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਹਿਸੇਾਂ ਰਵਹਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਜੇ 

ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾ ਂRRV ਿਾਸਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ RRV ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤ਼ੁਸੀਂ DIBP ਦੀ 

ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ www.border.gov.au/trav/visa-1/155-  ਤੇ ਜਾਓ। 

https://toiletmap.gov.au/
http://www.bom.gov.au/water/restrictions/
http://www.border.gov.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1
http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Appl
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155-
http://www.border.gov.au/trav/visa-1/155-
http://www.border.gov.au/trav/visa-1/155-
http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJugvdLf-scCFWYdpgodHKECfQ&url=http://www.psr.org/&psig=AFQjCNF6_wyZ94L98sWuk9UiWPrg2ARhlA&ust=1442465164486897
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ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਦਾ ਦਰੌਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀਜ਼ਾ 
ਅਸਿਾਈ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੂੰ ਓਨੀ ਦਰੇ ਦੇ ਵਿਵਜ਼ਟ੍ ਿੀਜੇ ਿਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਜਹੜਾ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ  

ਰਵਹਣ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੇਂ ਿਾਸਤੇ ਹੋਿੇ। ਇਿੇ ਅਸਿਾਈ ਿੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਿਾ ਹੈ ਵਜਹੜੀ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਿੀਜ਼ਾ  

ਵਕਸ ਿਕਸਦ ਿਾਸਤ ੇਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਿੀਜ਼ੇ ਦੀਆ ਂਖਾਸ ਸਰਤਾਂ ਹ਼ੁੂੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ 

www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/46temporary-entry  

ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਜਾਓ। 

ਪਿੱਕਾ ਆਿਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀਜ਼ਾ 
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਸਿਾਈ ਪਰਿਾਸ ਵਤੂੰਨ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ: 

• ਪਰਿਾਰਕ ਪਰਿਾਸ - ਵਬਨੈਕਾਰ ਨੂੂੰ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਯੋਗ ਵਰਸਤੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਹ਼ੁਨਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਿਾਸ - ਵਬਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹ਼ੁਨਰ ਜਾਂ ਖਾਸ ਯੋਗਤਾ ਹੋਿੇ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਜੀਿਨ ਦੇ ਅਰਿਚਾਰੇ 

ਦਾ ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਉਪਰ ਿਿੱਲ ਲੈ ਜਾਿੇ। 

• ਿਾਨਿਤਾਿਾਦੀ ਪਰਿਾਸ - ਵਬਨੈਕਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਅਵਤਆਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਹਏੋ ਹੋਣ ਵਜਨਹਾ ਂਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ 

ਦੇਸ ਵਿਚ ਿਨ਼ੁ ਿੱਖੀ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪ਼ੁਨਰਿਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਹਰ ਿਰਗ ਿਾਸਤੇ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। DIBP ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਉਤ ੇਅਪ-ਟੂ੍-ਡੇਟ੍ ਿੀਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ ੈਅਤੇ “Visa Finder” ਸੂੰਦ ਦੀ 

ਪੇਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਾਸਤੇ www.border.gov.au ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੋਯੋਗ ਿੀਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕੋ।  

ਰਵਜਸਟ੍ਰਡ ਿਾਈਗਰਸੇਨ ਏਜੂੰਟ੍ 
ਿਾਈਗਰੇਸਨ ਏਜੂੰਟ੍ ਇਕ ਅਵਜਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਿੀਗਰੇਸਨ ਿਾਿਲੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਵਦੂੰਦਾ ਹ,ੈ ਿੀਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜੀ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਿੀਜ਼ਾ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ DIBP ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਿ ਤੇ ਵਚਿੱਠੀ ਪਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ 

ਇਸ ਕੂੰਿ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਿਾਈਗਰੇਸਨ ਏਜੂੰਟ੍ ਨੂੂੰ ਿਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤਹਾਨੂੂੰ ਇਕਿੱਵਲਆਂ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਿਾਲਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾ ਂਜੇ 

ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਗ਼ੁੂੰਝਲਦਾਰ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਕ ਿਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਿਾਈਗਰਸੇਨ ਏਜੂੰਟ੍ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਿਾਈਗਰੇਸਨ ਏਜੂੰਟ੍ ਵਜਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਕੂੰਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ Office of the Migration Agents Registration 

Authority (OMARA) ਨਾਲ ਰਵਜਸਟ੍ਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਵਜਸਟ੍ਰ ਕੀਤੇ ਿਾਈਗਰੇਸਨ ਏਜੂੰਟ੍ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 

OMARA ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ www.mara.gov.au/search-the-register-of-migration-agents/ ਤੇ ਜਾਓ। 

ਆਪਣੇ ਿੀਜ ੇਦ ੇਿਰੇਿ ੇਆਨਲਾਈਨ ਤ ੇਚੈੈੱਕ ਕਰਨੇ 

Visa Entitlement Verification Online (VEVO) ਿੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਿ਼ੁਫਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹਲੂਤ ਹੈ 

ਜੋ ਿੌਜੂਦਾ ਿੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਚੈੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ www.border.gov.au/vevo ਤੇ ਹੀ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕੀਤੀ 

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਿੇ ਇਕ ਹੋਰ myVEVO ਐਪ ਿੀ ਹੈ ਵਜਹੜੀ ਐਪਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਪਲ ਸਟ੍ੋਰ ਤੋਂ ਿ਼ੁਫਤ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। 

http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/46temporary-entry
http://www.border.gov.au/
http://www.mara.gov.au/search-the-register-of-migration-agents/
http://www.border.gov.au/vevo
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ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਦੀ ਨਾਗਵਰਕਤਾ 
ਨਾਗਵਰਕ ਦਾ ਿਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਭ ਕਾਸੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਿਚਨਬਿੱਧਤ ਹੋ। ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਵਰਕਤਾ 

ਇਕ ਸਨਿਾਨ ਹ,ੈ ਜੋ ਵਕ ਬਹ਼ੁਤ ਿਿੱਡੇ ਇਨਾਿ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੂੰ ਪੂਰੇ ਜਿਹੂਰੀ ਦੇਸ ਵਿਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਿਸਰ ਵਦੂੰਦੀ ਹੈ। 

ਬਹ਼ੁਤੇ ਸਿਾਈ ਿਸਨੀਕ ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਨਾਗਵਰਕ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕ਼ੁਝ ਲੋੜਾ ਂਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸਸੇ ਅਿਿੱਧੀ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਰਵਹਣਾ ਅਤੇ ਚੂੰਗੇ ਚਵਰਿੱਤਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਿੀ ਸਾਿਲ ਹੈ। 

ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਿ www.border.gov.au/Trav/Citi ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ 

ਬਹ਼ੁਤੇ ਲੋਕ ਵਜਹੜੇ ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਦੂੰਦ ੇਹਨ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਦਾ ਇਿਵਤਹਾਨ ਜ਼ਰਰੂ ਪਾਸ ਕਰਨਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਵਰਕਤਾ 

ਇਿਵਤਹਾਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿੱਦਰਾਂ ਕੀਿਤਾਂ Pledge of Commitment ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹੈ ਵਜਹੜਾ ਨਿੇਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ 

ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਗਵਰਕ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਜਿਹਰੂੀ ਹਿੱਕ, ਧਰਿ ਦੇ ਵਿਸ,ੇ ਵਜ਼ੂੰਿੇਿਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਦ ੇਅਵਧਕਾਰ, 

ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦ ੇਕਾਨੂੂੰਨ ਿੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਿਵਤਹਾਨ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਦੇ ਸਰਤੋ 

ਦੀ ਵਕਤਾਬ  ਪੜਹ ੋ ਅਤੇ www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test  ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ 

ਜਾਓ। 

ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਸਿਾਰੋਹ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਸਿਾਰੋਹ ਤੇ ਸਭ ਬਾਲਗ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ 

ਨੂੂੰ Pledge of Commitment ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਵਰਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦ ੇਪਾਸਪੋਰਟ੍ ਿਾਸਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ ਦੀ 

ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਿੀ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੱਖਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦ ੇਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੂੰਦਰ ਆਉਣ ਿਾਸਤੇ ਆਪਣੇ 

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ੍ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ੍ ਿਾਸਤੇ www.passports.gov.au/Pages/home.aspx ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ 

ਜਾਓ। 

ਭਵਿਿੱਖ ਦ ੇਬਿੱਚ ੇਅਤ ੇਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਦੀ ਨਾਗਵਰਕਤਾ 
ਬਹ਼ੁਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਿੱਚ, ਕੋਈ ਿੀ ਬਿੱਚਾ ਜਾਂ ਬਿੱਚੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਵਿਚ ਤ਼ੁਹਡੇ ਘਰ ਜੂੰਿਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਾਈ ਿਸਨੀਕ 

ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਨਿ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੂੰ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ 

ਪਾਸਪੋਰਟ੍ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਗਿਾਹੀ ਇਕਿੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪਿੇਗੀ ਅਤੇ Form 119 – ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਿੇਗਾ। ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ 

ਬ਼ੁਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਸ ਿਿੱਲ ਵਧਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਿੇਗਾ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ Form 119ਤਿੱਕ ਪਹ਼ੁੂੰਚ DIBP ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ www.border.gov.au ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਿਟੋ੍ਾ ਂ
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਜਾਂ ਿਿੱਧ ਨਾਵਗਰਕਾਂ ਨੂੂੰ ਿੋਟ੍ ਪਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਿ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤ਼ੁਸੀਂ 

ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਸਿਾਰੋਹ ਤੇ ਿੀ ਆਪਣਾ ਨਾਿ ਦਰਜ ਕਰਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤ਼ੁਸੀਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਵਿਚ ਿੀ ਨਾਿ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 

ਵਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਹ਼ੁੂੰਵਦਆਂ ਹੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਤਆਰ ਰਹੋ। 

ਿੋਟ੍ ਿਾਸਤੇ ਨਾਿ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫਾਰਿ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਪੋਸਟ੍, Australian Electoral Commission ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ 

Australian Electoral Commission ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਫੈਡਰਲ, ਸਟ੍ੇਟ੍ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ 

ਸਭ ਸਿਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਾਿਜਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਿਲ ਇਕ ਫਾਰਿ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

http://www.border.gov.au/Trav/Citi
http://www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test
http://www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test
http://www.passports.gov.au/Pages/home.aspx
http://www.border.gov.au/
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ਹਰ ਿਾਰ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਤੇ ਇਕ ਨਿਾਂ ਫਾਰਿ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
 

ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Australian Electoral Commission 13 23 26 ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਫਨੋ ਕਰੋ ਜਾਂ www.aec.gov.au 

ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਜਾਓ। 

http://www.aec.gov.au/

