
 

Your Visa Checklist - Punjabi  

 

ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜਾ ਜਾਾਂ-ਸੂਚੀ 

     ਕੀ ਤੁਸੀ ੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬ਼ਾਰੇ ਜ਼ਾਣਦੇ ਹੋ?  

ਤੁਸ ੀਂ Visa Entitlement Verification Online (VEVO) ਰਾਹ ੀਂ 

ਆਪਣ  ਵ ਜਾ ਸਥਿਤ  ਦ  ਔਨਲਾਈਨ ਜਾੀਂਚ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। VEVO 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੱਸੇਗਾ ਥਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥਕਹੜਾ ਵ ਜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦ  ਥਿਆਦ ਕਦੋਂ 

ਸਿਾਪਤ ਹੁੂੰਦ  ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ਆੀਂ ਵ ਜੇ ਦ ਆੀਂ ਸ਼ਰਤਾੀਂ ਕ  ਹਨ।  

ਜੇ VEVO ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਕਰਨ ਥਵੱਚ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਦਦ ਦ  ਲੋੜ ਹ ੈਤਾੀਂ ਤੁਸ ੀਂ ਗਰਥਹ 

ਿਾਿਥਲਆੀਂ ਦੇ ਥਵਭਾਗ ਨ ੂੰ  131 881 'ਤ ੇਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਵੈਬਸ਼ਾਈਟ: immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-
a-visa/check-visa-details-and-conditions/overview    

ਕੀ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਥ ਿੱਜੀ ਪਛ਼ਾਣ ਦਸਤ਼ਾਵੇਜ਼ਾੀਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੁੰਚ ਹੈ? 

ਕ  ਤੁਹਾਡ  ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਦ  

ਲੋੜ ਹ ੈਤਾੀਂ ਤੁਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਾਨਕ ਕੂੰਸਲੇਟ ਜਾੀਂ ਦ ਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ 

ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਥਕਸੇ ਵ ਜਾ ਅਰਜ  ਦੇ ਸਿਰਿਨ ਥਵੱਚ ਅਸ ੀਂ ਹੋਰ ਥਨੱਜ  

ਦਸਤਾਵੇਜਾੀਂ ਦ  ਵ  ਿੂੰਗ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾੀਂ।  

ਵੈਬਸ਼ਾਈਟ: protocol.dfat.gov.au/Public/ 

MissionsInAustralia 

ਕੀ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣ਼ਾ ਖੁਦ ਦ਼ਾ ImmiAccount ਹੈ? 

ਤੁਹਾਡ  ਵ ਜਾ ਅਰਜ  ਦੇ ਸਬੂੰਧ ਥਵੱਚ ਥਵਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦੇ ImmiAccount ਨ ੂੰ  ਸਿਾਪਤ ਕਰਨਾ ਿਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ। ਜੇ 

ਤੁਸ ੀਂ ਸਥਹਭਾਗ  ਵ ਜਾ ਥਬਨੈਕਾਰ ਜਾੀਂ ਧਾਰਕ ਹੋ ਤਾੀਂ ਤੁਸ ੀਂ ਆਪਣ  ਬਕਾਇਆ 

ਵ ਜਾ ਅਰਜ  ਨ ੂੰ  ਥਕਸੇ ਵ  ਹੋਰ ImmiAccounts ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਅਥਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੇਠ ਥਲਥਖਆੀਂ ਦੋਵਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰ:ੋ 

 ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ImmiAccount ਬਣਾਓ 

 ਥਕਸੇ ਏਜੂੰਟ ਜਾੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪੌਂਸਰ ਦੇ ImmiAccount ਤੋਂ ਆਪਣ  

ਅਰਜ  ਨ ੂੰ  ਹਟਾਉਣ ਦ  ਬੇਨਤ  ਕਰੋ, ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ 

ImmiAccount ਤਕਨ ਕ  ਸਹਾਇਤਾ ਫਾਰਿ ਨ ੂੰ  ਭਰ ਕੇ ਆਪਣ  

ਅਰਜ  ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਥਵੱਚ ਬਦਲੋ। 

ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਵੈਬਸ਼ਾਈਟ: online.immi.gov.au 

ਕੀ ਤੁਸੀ ੀਂ ਸ਼ਾਡੇ  ਼ਾਲ ਆਪਣੇ ਥ ਿੱਜੀ ਵੇਰਥਵਆੀਂ   ੁੰ  

 ਥਵਆਇਆ (ਅਿੱਪਡੇਟ ਕੀਤ਼ਾ) ਹੈ? 

ਇਹ ਿਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ ਥਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤਿਾਨ ਸੂੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣ, 

ਥਜਵੇਂ ਥਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾੀਂ PO ਬੌਕਸ। 

ਤੁਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ImmiAccount ਥਵੱਚ ਆਪਣੇ ਵੇਰਥਵਆੀਂ ਨ ੂੰ  ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਾੀਂ ਸੂੰਪਰਕ/ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੇਰਥਵਆੀਂ ਥਵੱਚ ਤਬਦ ਲ  ਦਾ ਫਾਰਿ 

ਜਿ੍ਾੀਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਯਕ ਨ  ਬਣਾਵੇਗਾ ਥਕ 

ਤੁਸ ੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ  ਥਚੱਠ -ਪੱਤਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹੋ।  

ਵੈਬਸ਼ਾਈਟ: immi.homeaffairs.gov.au/form-

listing/forms/929.pdf 

ਆਸਟਰੇਲ ਆ ਪੋਸਟ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸੂੰਪਰਕ ਥਵਚੱ ਬਣੇ ਰਥਹਣ ਥਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨ 

ਲਈ ਅਤ ੇਇਹ ਯਕ ਨ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥਕ ਤੁਹਾਡ  ਡਾਕ ਅਜੇ ਵ  ਤੁਹਾਡੇ 

ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚਦ  ਹ,ੈ ਘਰੇਲ  ਥਹੂੰਸਾ ਦੇ ਪ ੜਤਾੀਂ ਨ ੂੰ  22 ਿਹ ਥਨਆੀਂ ਤੱਕ ਿੁਫਤ PO 

ਬੌਕਸ ਪਹੁੂੰਚ ਦ  ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦ  ਹੈ।  

ਵੈਬਸ਼ਾਈਟ: auspost.com.au/receiving/manage-your-

mail/redirect-hold-mail/redirect-mail/free-mail-

redirection-and-po-boxes 

ਪਰਵ਼ਾਸ ਸਬੁੰਧੀ ਮ਼ਾਮਥਲਆੀਂ ਥਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਮਦਦ 

ਕਰ ਥਰਹ਼ਾ ਹੈ?  

ਤੁਸ ੀਂ ਪਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 

ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦ  ਹ ੈਤਾੀਂ ਵ ਜ ੇਵਾਸਤ ੇਅਰਜ  ਦੇਣ ਥਵੱਚ ਿਦਦ ਲੈ ਸਕਦ ੇ

ਹੋ। ਇਹ ਿਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ ਥਕ ਜੇ ਉਹ ਥਵਅਕਤ  ਕੋਈ ਪਰਵਾਸ ਏਜੂੰਟ ਜਾੀਂ 

ਕਾਨ ੂੰ ਨ  ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈ ਤਾੀਂ ਉਹ ਪੂੰਜ ਕਰਤ ਹੋਣ। ਗਰਥਹ ਿਾਿਥਲਆੀਂ ਦੇ ਥਵਭਾਗ 

ਦ  ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੂੰਜ ਕਰਤ ਏਜੂੰਟਾੀਂ ਦ  ਸ ਚ  ਹੈ। 

ਵੈਬਸ਼ਾਈਟ: immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-

can-help-with-your-application/overview  

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦ  ਲੋੜ ਹ ੈਤਾੀਂ ਿਾਹਰ ਕਾਨ ੂੰ ਨ  ਪਰਦਾਨਕਾੀਂ 

ਕੋਲੋਂ  ਿੁਫਤ ਕਾਨ ੂੰ ਨ  ਸਹਾਇਤਾ ਵ  ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  

ਵੈਬਸ਼ਾਈਟ: familyviolencelaw.gov.au/ 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੂੰਭ ਰ ਰ ਪ ਥਵੱਚ ਜਖ਼ਿ  ਹੋ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ ਜਾੀਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਤੁਰੂੰਤ ਡਾਕਟਰ  ਥਧਆਨ ਦ  ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਥਕਸ ੇਦ  ਜਾਨ ਨ ੂੰ  ਖਤਰਾ ਹੋ ਥਰਹਾ ਹੈ, 

ਜਾੀਂ ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਥਕਸੇ ਘਟਨਾ ਨ ੂੰ  ਵੇਥਖਆ ਹੈ ਤਾੀਂ 000 ਨ ੂੰ  ਫੋਨ ਕਰ।ੋ ਆਸਟਰੇਲ ਆ ਦ  ਪੁਥਲਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਕਾਲਾੀਂ ਿੁਫਤ ਹਨ। 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/overview
https://protocol.dfat.gov.au/Public/MissionsInAustralia
https://protocol.dfat.gov.au/Public/MissionsInAustralia
https://online.immi.gov.au/
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/929.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/929.pdf
https://auspost.com.au/receiving/manage-your-mail/redirect-hold-mail/redirect-mail/free-mail-redirection-and-po-boxes
https://auspost.com.au/receiving/manage-your-mail/redirect-hold-mail/redirect-mail/free-mail-redirection-and-po-boxes
https://auspost.com.au/receiving/manage-your-mail/redirect-hold-mail/redirect-mail/free-mail-redirection-and-po-boxes
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview
https://familyviolencelaw.gov.au/
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ਕੀ ਸ਼ਾਡੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ   ੁੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹ਼ਾ  ੁੰ  ਮਦਦ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੈ? 

Translating and Interpreting Service (TIS National) ਉਹਨਾੀਂ 

ਲੋਕਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਦਭੁਾਸ਼ ਆ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉ ੀਂਦ  ਹੈ ਜੋ ਅੂੰਗਰੇਜ  ਨਹ ੀਂ 

ਬੋਲਦੇ। ਤੁਸ ੀਂ ਉਹਨਾੀਂ ਨਾਲ 131 450 'ਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਵੈਬਸ਼ਾਈਟ: tisnational.gov.au/ 

ਕੀ ਤੁਸੀ ੀਂ ਔ ਲ਼ਾਈ  ਸੁਰਿੱਥਖਅਤ ਰਥਹ ਰਹੇ ਹੋ?  

ਤੁਸ ੀਂ eSafety ਕਥਿਸ਼ਨਰ ਦ  ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਥਖਆ ਜਾੀਂਚ-ਸ ਚ  ਦ  ਵਰਤੋਂ 

ਉਹਨਾੀਂ ਕਦਿਾੀਂ ਦ  ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਥਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋਜੋ 

ਤੁਸ ੀਂ ਆਪਣ  ਥਨੱਜ  ਸੁਰੱਥਖਆ ਥਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠਾ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇ

ਇਹ ਯਕ ਨ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥਕ ਤੁਸ ੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜ  ਦ  

ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰ  ਰੱਖ ਸਕੋ ਅਤੇ ਜੁੜ ੇਰਥਹ ਸਕੋ। 

ਵੈਬਸ਼ਾਈਟ: esafety.gov.au/key-issues/domestic-family-

violence/ online-safety-planning/online-safety-checklist 

ਕੀ ਤੁਸੀ ੀਂ ਥਰਕ਼ਾਰਡ ਰਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? 

ਉਹਨਾੀਂ ਚ ਜਾੀਂ ਦਾ ਥਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵਧ ਆ ਥਵਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤ ੇ

ਥਕਸੇ ਵ  ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰ  ਜਾੀਂ ਧਿਕਾਊ ਥਵਅਕਤ  ਦੇ ਥਵਚਕਾਰ ਵਾਪਰਦ ਆੀਂ 

ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਦੇ ਵ  ਕੋਈ ਪੁਥਲਸ ਥਰਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਸੁਰੱਥਖਆ 

ਆਦੇਸ਼ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਜਾੀਂ ਬੱਥਚਆੀਂ ਦ  ਥਨਗਰਾਨ  ਿੂੰਗਣ ਦ  ਲੋੜ ਪੈਂਦ  ਹੈ 

ਤਾੀਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਬ ਤ ਵਜੋਂ ਵਰਥਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਈਿੇਲ ਜਾੀਂ ਟੈਕਸਟ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਰਾਹ ੀਂ ਕੋਈ ਿਹੱਤਵਪ ਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਜੋ 

ਕੁਝ ਵ  ਥਕਹਾ ਥਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਥਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਥਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। 

ਇਸ ਥਰਕਾਰਡ ਨ ੂੰ  ਥਕਸੇ ਸੁਰੱਥਖਅਤ ਸਿਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਯਕ ਨ  ਬਣਾਓ ਥਜੱਿੇ 

ਦਰੁਥਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥਵਅਕਤ  ਦਆੁਰਾ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਲੱਥਭਆ ਜਾੀਂ ਨਸ਼ਟ 

ਨਹ ੀਂ ਕ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕੀ ਤੁਸੀ ੀਂ COVID-19 ਤੋਂ ਪਰਭ਼ਾਥਵਤ ਹੋ?  

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਿਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ ਥਕ ਤੁਸ ੀਂ ਥਕਸੇ ਵ  COVID-19 ਪਾਬੂੰਦ ਆੀਂ 

ਦੇ ਅਧ ਨ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾੀਂ ਪਥਰਵਾਰਕ ਥਹੂੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੂੰਥਧਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ 

ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵ  ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾੀਂ ਥਰਹਾਇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇ

ਹੋ। ਵੇਰਥਵਆੀਂ ਵਾਸਤ ੇਆਪਣੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ  ਪਰਦੇਸ਼ ਦ  ਸਰਕਾਰ ਦ  

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ।  

ਵੈਬਸ਼ਾਈਟ: australia.gov.au/states   

ਜੇ ਤੁਸੀ ੀਂ ਕੁੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ, ਤ਼ਾੀਂ ਕੀ ਤੁਸੀ ੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੰਮ ਦੇ 

ਅਥਧਕ਼ਾਰ਼ਾੀਂ ਬ਼ਾਰੇ ਜ਼ਾਣਦੇ ਹੋ?  

ਕ  ਤੁਸ ੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹੋ ਥਕ ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਐਕਟ (Fair Work Act) ਸਾਰੇ 

ਰਜੁਗਾਰਦਾਥਤਆੀਂ ਕੋਲੋਂ  ਇਹ ਲੋੜਦਾ ਹ ੈਥਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਥਬਨਾੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 

ਘਰੇਲ  ਥਹੂੰਸਾ ਛੱੁਟ  ਲੈਣ ਅਤ ੇਲਚਕਦਾਰ ਕੂੰਿਕਾਜ  ਪਰਬੂੰਧਾੀਂ ਲਈ ਬੇਨਤ  

ਕਰਨ ਦ  ਆਥਗਆ ਦੇਣ? ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਥਵਆੀਂ ਵਾਸਤ ੇਫੇਅਰ ਵਰਕ 

ਓਿਬਡਜਿੈਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ।  

ਵੈਿੱਬਸ਼ਾਈਟ: fairwork.gov.au/leave/family-and-domestic-

violence-leave 

ਜੇ ਥਕਸੇ ਟੈਕਸ ਥਰਟਰਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾੀਂ ਜਿ੍ਾੀਂ ਕਰਨ ਥਵੱਚ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  

ਸਹਾਇਤਾ ਦ  ਲੋੜ ਹੈ ਤਾੀਂ ਆਸਟਰੇਲ ਆ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਟੈਕਸ 

ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  

ਵੈਬਸ਼ਾਈਟ: ato.gov.au/General/Support-in-difficult-

times/Personal-crisis-

support/#Familyanddomesticviolence    

ਕੀ ਤੁਹ਼ਾ  ੁੰ  ਆਪਣੇ ਥਵਿੱਤ਼ਾੀਂ ਥਵਿੱਚ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

ਥਵੱਤ  ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿੁੜ ਲ ਹ 'ਤ ੇਆਉਣ ਥਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਨਾਲ ਥਨਪਟਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਥਵਕਲਪਾੀਂ ਬਾਰੇ ਥਵਚਾਰ-ਵਟਾੀਂਦਰਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਫਤ, ਸੁਤੂੰਤਰ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਦ  ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ।  

ਥਕਸੇ ਥਵੱਤ  ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ  ਕਰਜਾ 

ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨ ੂੰ  1800 007 007 'ਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ ਇਹ ਿੁਫਤ 

ਹੌਟਲਾਈਨ ਸੋਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੱੁ਼ਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 4:30 

ਵਜ ੇਤੱਕ ਖੁੱਲ੍  ਰਥਹੂੰਦ  ਹੈ। National Debt Helpline ਦ  ਵੈੱਬਸਾਈਟ 

'ਤੇ ਹੋਰ ਸੂੰਦ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਔਨਲਾਈਨ ਵ  ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਵੈਬਸ਼ਾਈਟ: ndh.org.au/ 

ਜੇ ਤੁਸੀ ੀਂ ਕੋਈ ਥਵਥਦਆਰਿੀ ਹੋ, ਤ਼ਾੀਂ ਕੀ ਤੁਸੀ ੀਂ ਉਪਲਬਧ 

ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਸੇਵ਼ਾਵ਼ਾੀਂ ਬ਼ਾਰੇ ਜ਼ਾਣਦੇ ਹੋ?  

ਆਸਟਰੇਲ ਆ ਦੇ ਥਸੱਥਖਆ ਪਰਦਾਨਕ ਪੜ੍ਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਅਥਜਹ ੇਤਜਰਬੇ ਦ  

ਥਸਰਜਣਾ ਕਰਨ 'ਤ ੇਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤੱੇ ਿਾਣ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜੋ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰ  

ਥਵਥਦਆਰਿ ਆੀਂ ਵਾਸਤ ੇਸਵਾਗਤਿਈ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। 

ਉਿੇੱ ਕਈ ਤਰ੍ਾੀਂ ਦ ਆੀਂ ਿਾਹਰ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡ  ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ 

ਸਕਦ ਆੀਂ ਹਨ।  

ਵੈਿੱਬਸ਼ਾਈਟ: studyaustralia.gov.au/english/live/support-

services 

ਕੀ ਤੁਸੀ ੀਂ ਜ਼ਾਣਦੇ ਹੋ ਥਕ ਹੋਰ ਼ਾੀਂ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਸੇਵ਼ਾਵ਼ਾੀਂ ਬ਼ਾਰੇ 

ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਤੁਸੀ ੀਂ ਥਕਿੱਿੇ ਲਿੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ? 

ਬਹਤੁ ਸਾਰ ਆੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ  ਅਤੇ ਪਰਾੀਂਤ ਅਤ ੇਕੇਂਦਰ  ਪਰਦੇਸ਼ ਦ ਆੀਂ ਘਰੇਲ  ਅਤ ੇ

ਪਥਰਵਾਰਕ ਥਹੂੰਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  

National Sexual Assault, Domestic and Family Violence 

Counselling Service ਰਾਹ ੀਂ ਿੁਫਤ ਟਲੈ ਫੋਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ-

ਿਸ਼ਵਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1800 737 732 ਨ ੂੰ  ਫੋਨ ਕਰ।ੋ 

Australian Red Cross ਥਵੱਤ  ਤੂੰਗ  ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸਿਾਈ 

ਵ ਥਜਆੀਂ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਥਵੱਤ  ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜਾਣਕਾਰ  ਵਾਸਤ ੇਪਥਰਵਾਰਕ ਅਤੇ Domestic Violence Financial 

Assistance Program ਥਵਖੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦ  ਹੈ, ਤਾੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  

ਕਾਨ ੂੰ ਨ  ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਕੋਲ ਵ  ਭੇਜ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਵੈਬਸ਼ਾਈਟ: redcross.org.au/get-help/help-for-migrants-in-

transition/family-and-domestic-violence-financial-

assistance 

 

 

 

ਜਦ ਤੁਸ ੀਂ ਦਭੁਾਸ਼ ਏ ਦਾ ਥਚੂੰਨ੍ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾੀਂ 

ਤੁਸ ੀਂ ਆਪਣ  ਤਰਜ ਹ  ਭਾਸ਼ਾ ਥਵੱਚ ਗੱਲਬਾਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਦਦ ਦ  ਿੂੰਗ ਕਰੋ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

 

https://www.tisnational.gov.au/
https://www.esafety.gov.au/key-issues/domestic-family-violence/online-safety-planning/online-safety-checklist
https://www.esafety.gov.au/key-issues/domestic-family-violence/online-safety-planning/online-safety-checklist
https://www.australia.gov.au/states
https://www.fairwork.gov.au/leave/family-and-domestic-violence-leave
https://www.fairwork.gov.au/leave/family-and-domestic-violence-leave
https://www.ato.gov.au/General/Support-in-difficult-times/Personal-crisis-support/#Familyanddomesticviolence
https://www.ato.gov.au/General/Support-in-difficult-times/Personal-crisis-support/#Familyanddomesticviolence
https://www.ato.gov.au/General/Support-in-difficult-times/Personal-crisis-support/#Familyanddomesticviolence
http://www.ndh.org.au/
https://ndh.org.au/
https://www.studyaustralia.gov.au/english/live/support-services
https://www.studyaustralia.gov.au/english/live/support-services
https://www.redcross.org.au/migration/family-and-domestic-violence-financial-assistance-program/
https://www.redcross.org.au/migration/family-and-domestic-violence-financial-assistance-program/
https://www.redcross.org.au/migration/family-and-domestic-violence-financial-assistance-program/

