
ਵਿੱਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ 
ਵਿਤਾਬਚਾਵਿਤਾਬਚਾ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ ਿਰਨ ਅਤੇ ਸੰਪਰਿ ਵਿੱਚ 
ਬਣੇ ਰਵਹਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ

ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦਾ ਮਿਸਦ ਹੈ ਕਿਟਲੇਸੀਆ ਸ਼ਕਹਰ ਕਿੱਚ ਰਕਹਣ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਿਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਿਰਨਾ।ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦਾ ਮਿਸਦ ਹੈ ਕਿਟਲੇਸੀਆ ਸ਼ਕਹਰ ਕਿੱਚ ਰਕਹਣ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਿਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਿਰਨਾ।

ਿੀ ਤੁਸੀ ਂਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿੀ ਤੁਸੀ ਂਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 
ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ?ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ?

ਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਬੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਬੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਿਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 

ਿਰਨਾ ਪੈ ਵਰਹਾ ਹੈ?ਿਰਨਾ ਪੈ ਵਰਹਾ ਹੈ?

ਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੁਝ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੁਝ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ?ਲੋੜ ਹੈ?

ਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੁਝ ਸਹਾਇਤਾ  ਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੁਝ ਸਹਾਇਤਾ  
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
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ਟਿਿਲੇਸੀਆ ਕਟਮਊਟਨਿੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਟਜਸਦਾ ਿੀਚਾ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ 
ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਟਿਚਲੀਆਾਂ  ਰੁਕਾਿਿਾਾਂ  ਦੀ ਸ਼ਨਾਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਟਿਅਕਤੀ-ਕੇਾਂਦਟਰਤ ਅਤੇ ਏਕੀਟਕਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ 
ਟਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਾਂਬਰਾਾਂ  ਨੰੂ ਇਸ ਟਕਤਾਬਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਟਿੱਤੀ ਸਾਿਰਤਾ ਦਾ ਹੋਰ ਟਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਤਣ 
ਿਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ , ਤਾਾਂ  ਜੋ ਿਧੇਰੇ ਟਿੱਤੀ ਸੁਰੱਟਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਾਠਕ ਟਕਤਾਬਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਾਂ ਝੇ ਕੀਤੇ ਸਰੋਤਾਾਂ  ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਦੀਆਾਂ  ਟਕਸਮਾਾਂ  ਨੰੂ ਦੇਿਣ ਲਈ ਟਿਸ਼ਾ ਸੂਚੀ ਦੀ ਿਰਤੋਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਟਸੱਧਾ ਸੰਬੰਟਧਤ ਪੰਨਾ ਸੰਟਿਆ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਾਂਬਰ ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਨੰੂ ਿੁਦ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ 
ਆਪਣੀ ਟਸਫਾਰਸ਼ ਿੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਾਂ  ਿਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ ਟਿਿਲੇਸੀਆ ਕਟਮਊਟਨਿੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਾਂ  ਦਾ ਸਿਾਗਤ ਹੈ।

ਆਸਾਨ ਨੁਿਤੇਆਸਾਨ ਨੁਿਤੇ

ਟਿੱਤੀ ਸਾਿਰਤਾ ਟਕਤਾਬਚਾ, ਟਿਿਲੇਸੀਆ ਕਟਮਊਟਨਿੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਟਿਕਟਸਤ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਹੈ 
ਤਾਾਂ  ਜੋ ਟਿਿਲੇਸੀਆ ਸ਼ਟਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਟਹਣ ਿਾਲੇ ਉਹਨਾਾਂ  ਲੋਕਾਾਂ  ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਜੋ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ  ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਿੇ ਸੰਪਰਕ ਕੇਾਂਦਰ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਕਰਾਾਂ  ਟਿੱਚੋਾਂ ਟਕਸੇ ਇੱਕ ਨੰੂ ਦੱਸ ਟਦਓ, ਅਤੇ TIS ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਹੀਾਂ ਟਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ 
ਕਰ ਟਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਸਾਨੰੂ ਏਥੇ ਕਾਲ ਕਰੋ: (03) 9401 6666  
ਸੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ, ਸਿੇਰੇ 9 – ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ

ਜੇ ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਾਂ  ਤੁਸੀਾਂ TIS ਨੰੂ ਟਸੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
131 450 (ਆਸਿਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ)
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ਵਿਪਾਰਟਮਂੈਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਿ ਵਹਊਮਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ – ਹਾਊਵਜੰ਼ਗਵਿਪਾਰਟਮਂੈਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਿ ਵਹਊਮਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ – ਹਾਊਵਜੰ਼ਗ VIC 
DHS ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਦਫਤਰ (Office of Housing) ਬਸੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਟਧਤ ਇੱਕ ਤੋਾਂ ਿਧੇਰੇ ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਅਤੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਟਿਧਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਿੱਚ ਬਾਾਂਿ ਕਰਟਜ਼ਆਾਂ , ਜਨਤਕ ਬਸੇਰੇ ਿਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ , 
ਸੰਕਿ ਅਤੇ ਸੰਕਿਕਾਲੀ ਟਰਹਾਇਸ਼, ਭਾਈਚਾਰਕ ਬਸੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮਰਟਥਤ ਟਰਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, 
ਸਲਾਹ, ਚੱਲਣਸ਼ੀਲ ਯੂਟਨਿ, ਘਰ ਦੇ ਟਿਕਲਪ ਲੱਭਣ ਿਾਲਾ ਿੂਲ (Home Options Finder), 
ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਟਨੱਜੀ ਟਕਰਾਏ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• www.housing.vic.gov.au/housing-options 

• ਫੋਨ: 1300 664 977

ਸਰਵਿਸਜ਼ ਆਸਟਰੇਲੀਆ – ਸਂੈਟਰਵਲੰਿਸਰਵਿਸਜ਼ ਆਸਟਰੇਲੀਆ – ਸਂੈਟਰਵਲੰਿ (Services Australia 
– Centrelink)
ਸਰਟਿਸਜ਼ ਆਸਿਰੇਲੀਆ – ਸੈਾਂਿਰਟਲੰਕ ਉਹਨਾਾਂ  ਲੋਕਾਾਂ  ਨੰੂ ਟਕਰਾਏ ਟਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟਜਨ੍ਾਾਂ  ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਿ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਯੋਗਤਾ ਿਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਿਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਾਂ ‘ਫੈਟਮਲੀਜ਼ ਲਾਈਨ’ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ  ਹੇਠਾਾਂ  ਟਦੱਰਤੇ ਿੈਬੱ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜਾਓ।

• www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/
centrelink/rent-assistance

ਟੈਨਐਂਟਸ ਵਿਿਟੋਰੀਆਟੈਨਐਂਟਸ ਵਿਿਟੋਰੀਆ (Tenants Victoria)
TV ਇੱਕ ਅਟਜਹੀ ਸੇਿਾ ਹੈ ਜੋ ਟਕਰਾਏਦਾਰਾਾਂ  ਨੰੂ ਉਹਨਾਾਂ  ਦੇ ਬਸੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਟਧਕਾਰਾਾਂ  ਬਾਰੇ ਸੂਟਚਤ ਅਤੇ ਟਸੱਟਿਅਤ 
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟਕਰਾਏਦਾਰਾਾਂ  ਿਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ  ਟਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਿੀਚਾ ਰੱਿਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਨੰੂਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ 
ਬਣਾਉਣ ਟਿੱਚ ਟਕਰਾਏਦਾਰਾਾਂ  ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਨਹੱਤਾਾਂ  ਦੀ ਪ੍ਤੀਟਨਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਾਾਂ  ਦੇ ਟਕਰਾਏਦਾਰਾਾਂ  
ਿਾਸਤੇ ਸਲਾਹ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿਕਾਲਤ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਟਿੱਚ ਟਨੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਹਾਇਸ਼ੀ 
ਜਾਇਦਾਦਾਾਂ , ਟਕਰਾਏ ’ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਮਕਾਨਾਾਂ , ਅਤੇ ਕਾਰਿਾਾਂ  ਪਾਰਕਾਾਂ  ਦੇ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• www.tenantsvic.org.au

• ਫੋਨ: 1800 068 860

ਵਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿਿਾਲਤ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਵਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿਿਾਲਤ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ (Tenancy 
Assistance & Advocacy program - TAAP)
TAAP ਉਹਨਾਾਂ  ਟਿਕਿੋਰੀਅਨ ਟਕਰਾਏਦਾਰਾਾਂ  ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਜਨ੍ਾਾਂ  ਨੰੂ ਟਨੱਜੀ ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਟਿੱਚ ਸਮੱਟਸਆਿਾਾਂ  ਆ ਰਹੀਆਾਂ  ਹਨ, ਤਾਾਂ  ਜੋ ਉਹਨਾਾਂ  ਨੰੂ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਤੋਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ 
ਹੋਰ ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਿਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟਸਫਾਰਸ਼ ਸੇਿਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕਾਾਂ  ਜਾਾਂ  ਰੀਅਲ ਇਸਿੇਿ 
ਏਜੰਿਾਾਂ  ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਾਉਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਟਿਕਿੋਰੀਅਨ ਟਸਿਲ ਐਾਂਿ ਐਿਟਮਟਨਸਿੇ੍ਟਿਿ ਟਿ੍ਟਬਊਨਲ 
(Victorian Civil and Administrative Tribunal - VCAT) ਟਿਿੇ ਸੁਣਿਾਈਆਾਂ  ਲਈ 
ਟਤਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਓਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਟਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਾਂਦੇ ਹਨ।

• www.consumer.vic.gov.au/clubs-and-fundraising/funded-
services-and-grants/tenancy-and-consumer-
program-2017-21/tenancy-assistance-and-advocacy-program 

• TAAP ਦਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਮੈਲਬੋਰਨ ਲਈ ਫੋਨ: 
1800 002 992

ਵਿਿਟੋਰੀਅਨ ਵਸਿਲ ਐਂਿ ਐਿਵਮਵਨਸਟ੍ਰੇ ਵਟਿ ਵਟ੍ਰ ਵਬਊਨਲ ਵਿਿਟੋਰੀਅਨ ਵਸਿਲ ਐਂਿ ਐਿਵਮਵਨਸਟ੍ਰੇ ਵਟਿ ਵਟ੍ਰ ਵਬਊਨਲ (Victorian 
Civil & Administrative Tribunal - VCAT)
VCAT ਿੱਿ-ਿੱਿ ਟਸਿਲ ਟਿਿਾਦਾਾਂ  ਨੰੂ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ  ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟਜਨ੍ਾਾਂ  ਟਿੱਚ ਟਰਹਾਇਸ਼ੀ 
ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਟਿਿਾਦ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਰਹਾਇਸ਼ੀ ਟਕਰਾਏਦਾਰੀਆਾਂ  ਸੂਚੀ (Residential 
Tenancies List) ਉਹਨਾਾਂ  ਟਿਿਾਦਾਾਂ  ਦੀ ਸੁਣਿਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟਜਨ੍ਾਾਂ  ਟਿੱਚ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਬਨਾਮ 
ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ, ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਬਨਾਮ ਟਕਰਾਏਦਾਰ, ਲੌਜ (rooming house) ਮਾਲਕ ਬਨਾਮ ਲੌਜ ਦੇ 
ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਿਾਇਰੈਕਿਰ ਆਫ ਹਾਊਟਜੰ਼ਗ ਬਨਾਮ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ 
ਟਕਰਾਇਆ, ਬਾਾਂਿ ਿਾਪਸੀਆਾਂ , ਮੁਰੰਮਤਾਾਂ , ਦੇਿਰੇਿ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਾਂ  ਇਸ ਟਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ , 
ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰ ਅਤੇ ਟਕਰਾਏ ’ਤੇ ਚੜ੍ਾਉਣਾ, ਟਕਰਾਏ ਟਿੱਚ ਹੱਦੋਾਂ ਿੱਧ ਿਾਧੇ ਅਤੇ ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ 
ਕਬਜੇ਼ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਰਗੇ ਮਸਟਲਆਾਂ  ਨੰੂ VCAT ਰਾਹੀਾਂ ਸੁਟਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• www.vcat.vic.gov.au/adv/disputes/residential-tenancies  

• ਫੋਨ: 1300 018 228

ਹੈਿਨ ਹੋਮ ਸੇਫਹੈਿਨ ਹੋਮ ਸੇਫ (HHS)  – ਪ੍ਰੈ ਸਟਨ– ਪ੍ਰੈ ਸਟਨ 
HHS ਪੈ੍ਸਿਨ ਦਾ ਦਫਤਰ ਟਿਿਲੇਸੀਆ ਸ਼ਟਹਰ ਿਾਸਤੇ ਬਸੇਰਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਾਂ  ਗਾਹਕਾਾਂ  ਿਾਸਤੇ 
ਿੱਿ-ਿੱਿ ਤਰ੍ਾਾਂ  ਦੀਆਾਂ  ਬਸੇਰਾ ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੇਘਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ  
ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਟਿੱਚ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਟਜਸ ਟਿੱਚ ਬਸੇਰਾ ਿਰਕਰ ਅਤੇ ਦਲਾਲੀ (brokerage) ਿਾਸਤੇ ਫੰਿ 
ਸਹਾਇਤਾ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਾਂ  ਜੋ ਲੋਕਾਾਂ  ਨੰੂ ਟਨੱਜੀ, ਟਕਰਾਏ ’ਤੇ ਟਮਲਣ ਿਾਲੀਆਾਂ  ਜਾਇਦਾਦਾਾਂ  ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ 
ਟਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। HHS ਟਕਰਾਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ 
ਰੂਪ ਟਿੱਚ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• www.havenhomesafe.org.au

• ਫੋਨ: (03) 9479 0700

ਵਿਟਲੇਸੀਆ ਿਵਮਊਵਨਟੀ ਿਨੈਿਸ਼ਨਜ਼ਵਿਟਲੇਸੀਆ ਿਵਮਊਵਨਟੀ ਿਨੈਿਸ਼ਨਜ਼ (WCC)  – ਹਾਊਵਜੰ਼ਗ ਬਰੋਿਰੇਜ਼ ਪ੍ਰੋ ਜੈਿਟ– ਹਾਊਵਜੰ਼ਗ ਬਰੋਿਰੇਜ਼ ਪ੍ਰੋ ਜੈਿਟ
ਇਹ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਬੇਘਰੇ ਜਾਾਂ  ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਟਿਚਲੇ ਲੋਕਾਾਂ  ਨੰੂ ਇੱਕ ਟਿਆਜ਼-ਮੁਕਤ ਕਰਜੇ਼ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ 
ਟਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ  ਜੋ ਟਨੱਜੀ, ਟਕਰਾਏ ’ਤੇ ਟਮਲਦੀਆਾਂ  ਜਾਇਦਾਦਾਾਂ  ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਟਿੱਚ ਪ੍ਿੇਸ਼ ਕਰਨ 
ਟਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਾਂ ਇਲਾਿਾ, ਰੀਅਲ ਇਸਿੇਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਸੇਰਾ ਅਦਾਟਰਆਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ 
ਕੇਸ-ਿਰਕ, ਟਸੱਟਿਆ ਅਤੇ ਿਕਾਲਤ ਦੀ ਸੁਟਿਧਾ। ਇਸ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਿਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ 
ਲਈ ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੇਸ-ਿਰਕਰਾਾਂ  ਟਿੱਚੋਾਂ ਟਕਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

• www.whittleseacommunityconnections.org.au/housing-
brokerage-project.html 

• ਫੋਨ: (03) 9401 6666

ਵਿਟਲੇਸੀਆ ਿਵਮਊਵਨਟੀ ਿਨੈਿਸ਼ਨਜ਼ਵਿਟਲੇਸੀਆ ਿਵਮਊਵਨਟੀ ਿਨੈਿਸ਼ਨਜ਼ (WCC) – ਫੈਵਮਲੀ ਿਾਇਲਂੈਸ ਹਾਊਵਜੰ਼ਗ – ਫੈਵਮਲੀ ਿਾਇਲਂੈਸ ਹਾਊਵਜੰ਼ਗ 
ਬਰੋਿਰੇਜਬਰੋਿਰੇਜ
ਇਹ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਪਟਰਿਾਰਕ ਟਹੰਸਾ ਦੇ ਉਹਨਾਾਂ  ਪੀੜਤਾਾਂ -ਅਤੇ-ਬਚ ਜਾਣ ਿਾਟਲਆਾਂ  ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਿੀਚਾ 
ਰੱਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਟਿੱਚ ਹੰੁਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਉਹਨਾਾਂ  ਨੰੂ ਇੱਕ ਟਿਆਜ਼-ਮੁਕਤ ਕਰਜੇ਼ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਦੇ 
ਰਾਹੀਾਂ ਬਸੇਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਨਰੰਤਰ ਕੇਸ ਪ੍ਬੰਧਨ ਟਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਟਜਸ ਟਿੱਚ ਟਿੱਤੀ ਸਾਿਰਤਾ ਅਤੇ ਟਕਰਾਏ ’ਤੇ ਘਰ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਟਸੱਟਿਆ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਿਾਸਤੇ 
ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫੈਟਮਲੀ ਿਾਇਲੈਾਂਸ ਸਪੈਸ਼ਟਲਸਿ ਕੇਸ-ਿਰਕਰਾਾਂ  ਟਿੱਚੋਾਂ 
ਟਕਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ।

• www.whittleseacommunityconnections.org.au 

• ਫੋਨ: (03) 9401 6666

Telstra 
Telstra ਕੋਲ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਅਦਾਟਰਆਾਂ  ਿਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਾਂ  ਲੋਕਾਾਂ  ਦੀ ਫੋਨ ਕਾਰਿਾਾਂ  
ਜਾਾਂ  ਟਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਜਨ੍ਾਾਂ  ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਿੜੇ੍ Telstra ਟਬੱਲ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਟਕਲ ਲੱਗ ਟਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਾਂ ਟਨਮਨਟਲਿਤ ਿੈਬੱਸਾਈਿ ’ਤੇ ‘Telstra ਟਬਲਜ਼ ਅਟਸਸਿੈਾਂਸ 
ਪੋ੍ਗਰਾਮ’ (Telstra Bills Assistance Program) ਜਾਾਂ  ‘Telstra ਫੋਨ ਕਾਰਿ ਅਟਸਸਿੈਾਂਸ 
ਪੋ੍ਗਰਾਮ’ (Telstra Phone card Assistance Program) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• www.telstra.com.au/aboutus/community-environment/
community-programs/access-for-everyone/
communityagencies

ਸਰਵਿਸਜ਼ ਆਸਟਰੇਲੀਆਸਰਵਿਸਜ਼ ਆਸਟਰੇਲੀਆ-- ਸਂੈਟਰਵਲੰਿ  ਸਂੈਟਰਵਲੰਿ (Services Australia 
– Centrelink)
ਸਰਟਿਸਜ਼ ਆਸਿਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਟਿਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਆਸਿਰੇਲੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨਾਾਂ  ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਾਂ  
ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘੱਿ ਆਮਦਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਿੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਿਰਨੈਿੱ ਉੱਤਤੇ ਟਰਆਇਤਾਾਂ  ਿਾਸਤੇ 
ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤਾ ਤੁਹਾਿੇ ਘਰ ਟਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਿਰਨੈਿੱ ਸਰਟਿਸ ਰੱਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ 
ਟਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਟਿਚਾਰ ਉਸ ਸਮੇਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਾਂ ਟਕਸੇ Centrelink ਲਾਭ 
ਿਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਟਦੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭੱਰਤੇ ਨੰੂ ਤੁਹਾਿੇ Centrelink ਭੁਗਤਾਨ ਟਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਟਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

• www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/
centrelink/telephone-allowance

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਦਯੋਗ ਲੋਿਪਾਲਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਦਯੋਗ ਲੋਿਪਾਲ (Telecommunication Industry 
Ombudsman - TIO)
TIO, EWOV ਿਰਗੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੇਿਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਟਧਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। TIO ਇੱਕ ਤੇਜ਼, ਮੁਫਤ, ਸੁਤੰਤਰ, ਟਨਰਪੱਿ, ਅਤੇ ਟਨਆਾਂ -ਉਟਚਤ ਟਿਿਾਦ ਟਨਪਿਾਰਾ ਸੇਿਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਸੇਿਾ ਟਰਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਾਂ  ਜਾਾਂ  ਛੋਿੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਾਲੇ ਗਾਹਕਾਾਂ  ਿਾਸਤੇ ਹੈ ਟਜਨ੍ਾਾਂ  ਦੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਜਾਾਂ  
ਇੰਿਰਨੈਿੱ ਸੇਿਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮੱਟਸਆ ਹੈ ਟਜਸਦਾ ਅਜੇ ਟਨਪਿਾਰਾ ਨਹੀਾਂ ਹੋਇਆ। 

• www.tio.com.au

• ਫੋਨ: 1800 062 058

ਬਸੇਰਾ

ਆਸਾਨ ਨੁਿਤੇਆਸਾਨ ਨੁਿਤੇ
ਜਾਰੀਜਾਰੀ

ਯੂਵਟਲਟੀ ਵਰਲੀਫ ਗ੍ਰ ਾਂਟ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਮੇਨਜ਼ ਯੂਵਟਲਟੀ ਵਰਲੀਫ ਗ੍ਰ ਾਂਟ ਸਿੀਮਯੂਵਟਲਟੀ ਵਰਲੀਫ ਗ੍ਰ ਾਂਟ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਮੇਨਜ਼ ਯੂਵਟਲਟੀ ਵਰਲੀਫ ਗ੍ਰ ਾਂਟ ਸਿੀਮ
ਯੂਟਿਲਿੀ ਟਰਲੀਫ ਗ੍ਾਾਂਿ (Utility Relief Grant – URG) ਅਤੇ ਨਾਨ-ਮੇਨਜ਼ ਯੂਟਿਲਿੀ 
(Non-Mains Utility Relief Grant scheme - NURGS) ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਕਾਰਿ 
ਧਾਰਕਾਾਂ , ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਾਰਿ ਧਾਰਕਾਾਂ  ਜਾਾਂ  DVA ਗੋਲਿ ਕਾਰਿ ਧਾਰਕਾਾਂ  ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ 
ਇਹਨਾਾਂ  ਟਿੱਚੋਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਿ ਨਹੀਾਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਿੀ ਆਮਦਨ ਘੱਿ ਹੈ, ਤਾਾਂ  ਤੁਸੀਾਂ ਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। ਪ੍ਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਟਿਧਾ (utility) ਟਬੱਲ ਿਾਸਤੇ ਿੱਧ ਤੋਾਂ ਿੱਧ ਉਪਲਬਧ ਗ੍ਾਾਂਿ $650 ਹੈ, ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ 
ਗ੍ਾਾਂਿ ਟਬੱਲ ਉੱਤਤੇ ਮੌਜੂਦ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਉੱਤਤੇ ਟਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਮੱੁਿ ਸੁਟਿਧਾ ਹੈ 
ਯਾਨੀ ਟਕ ਟਸਰਫ ਗੈਸ, ਤਾਾਂ  ਿੱਧ ਤੋਾਂ ਿੱਧ ਗ੍ਾਾਂਿ ਦੀ ਰਕਮ $1300 ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਗ੍ਾਾਂਿ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕ ਨੇ ਿਾਪਸ 
ਨਹੀਾਂ ਮੋੜਨੀ ਹੰੁਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਾਂ  ਟਿੱਚ ਇੱਕ ਿਾਰ ਹੀ ਪਹੰੁਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। URG 
ਿਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਜਾਾਂ  ਪਾਣੀ ਪ੍ਦਾਨਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੋਿੇਗੀ। NURG ਿਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ‘ਟਿਕਿੋਰੀਅਨ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ’ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿੇਗੀ। ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਾਂ  ਹੋਰ ਕਸੌਿੀਆਾਂ , ਟਸਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਟਕਟਰਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ  ਗ੍ਾਾਂਿਾਾਂ  
ਿਾਸਤੇ ਟਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਾਂ  DHHS ਦੀ ਿੈਬੱਸਾਈਿ ਦੇਿੋ ਜਾਾਂ  ‘ਟਿਕਿੋਰੀਅਨ 
ਕਨਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ’ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਿੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਟਕ ਤੁਹਾਿੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਬੱਲਾਾਂ  ਉੱਤਤੇ ਛੋਿ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਿਾ 
‘ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਕਾਰਿ’ ਤੁਹਾਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਟਿਧਾ ਕੰਪਨੀ (utility company) ਕੋਲ ਪੰਜੀਟਕਰਤ ਹੋਿੇ।

• www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/financial-support/
concessions/hardship/utility-relief-and-non-mains-utility-
grantscheme 

• ਟਿਕਿੋਰੀਅਨ ਕਨਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਫੋਨ: 1800 658 521

ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜਲ ਲੋਿਪਾਲ ਵਿਿਟੋਰੀਆਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜਲ ਲੋਿਪਾਲ ਵਿਿਟੋਰੀਆ (Energy and Water 
Ombudsman Victoria - EWOV)
EWOV ਟਕਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਟਿਧਾ ਪ੍ਦਾਨਕ ਨਾਲ ਟਿਿਾਦ ਦਾ ਟਨਪਿਾਰਾ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜਲ ਲੋਕਪਾਲ ਟਿਕਿੋਰੀਆ (EWOV) ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਟਿਕਿੋਰੀਅਨ ਿਪਤਕਾਰਾਾਂ  
ਅਤੇ ਟਬਜਲੀ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਾਲੀਆਾਂ  ਕੰਪਨੀਆਾਂ  ਟਿਚਕਾਰ ਟਿਿਾਦਾਾਂ  ਦਾ ਟਨਪਿਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। EWOV 
ਦੀ ਿੈਬੱਸਾਈਿ ਿਰਤੋਾਂਕਾਰਾਾਂ  ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸੁਟਿਧਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤੱਥ ਸ਼ੀਿਾਾਂ  ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

• www.ewov.com.au

• ਫੋਨ: 1800 500 509

ਵਿਿਟੋਰੀਅਨ ਐਨਰਜੀ ਿੰਪੇਅਰਵਿਿਟੋਰੀਅਨ ਐਨਰਜੀ ਿੰਪੇਅਰ (Victorian Energy Compare)
ਟਿਕਿੋਰੀਅਨ ਐਨਰਜੀ ਕੰਪੇਅਰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਟਿਕਿੋਰੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀਆਾਂ  ਕੀਮਤਾਾਂ  ਦੀ ਤੁਲਨਾ 
ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਿੈਬੱਸਾਈਿ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਿੇ ਗੈਸ ਅਤੇ ਟਬਜਲੀ ਦੇ ਟਬੱਲਾਾਂ  ਦੀ ਹੋਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਦਾਨਕਾਾਂ  
ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ  ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਾਂ ਿਧੀਆ ਊਰਜਾ 
ਪ੍ਦਾਨਕ ਨੰੂ ਲੱਟਭਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਿੂਲ ਦੀ ਿਰਤੋਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਟਬੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿੇਗੀ।

• https://compare.energy.vic.gov.au

ਫੋਨ ਅਤੇ  
ਇੰਿਰਨੈਿੱ

ਊਰਜਾ ਅਤੇ  
ਪਾਣੀ

ਵਿੱਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਤਾਬਚਾਵਿੱਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਤਾਬਚਾ
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http://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/rent-assistance
http://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/rent-assistance
https://www.consumer.vic.gov.au/clubs-and-fundraising/funded-services-and-grants/tenancy-and-consumer-program-2017-21/tenancy-assistance-and-advocacy-program
https://www.consumer.vic.gov.au/clubs-and-fundraising/funded-services-and-grants/tenancy-and-consumer-program-2017-21/tenancy-assistance-and-advocacy-program
https://www.consumer.vic.gov.au/clubs-and-fundraising/funded-services-and-grants/tenancy-and-consumer-program-2017-21/tenancy-assistance-and-advocacy-program
http://www.whittleseacommunityconnections.org.au
https://www.telstra.com.au/aboutus/community-environment/community-programs/access-for-everyone/community-agencies
https://www.telstra.com.au/aboutus/community-environment/community-programs/access-for-everyone/community-agencies
https://www.telstra.com.au/aboutus/community-environment/community-programs/access-for-everyone/community-agencies
http://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/telephone-allowance
http://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/telephone-allowance
http://www.tio.com.au
http://www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/financial-support/concessions/hardship/utility-relief-and-non-mains-utility-grantscheme
http://www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/financial-support/concessions/hardship/utility-relief-and-non-mains-utility-grantscheme
http://www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/financial-support/concessions/hardship/utility-relief-and-non-mains-utility-grantscheme
http://www.ewov.com.au
https://compare.energy.vic.gov.au


ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਸਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਸਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (DET)
DET ਉਹਨਾਾਂ  ਪਟਰਿਾਰਾਾਂ  ਲਈ ਟਸੱਟਿਆ ਦੀਆਾਂ  ਲਾਗਤਾਾਂ  ਿਾਸਤੇ ਟਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਾਂਦਾ ਹੈ ਟਜਨ੍ਾਾਂ  ਦੀ 
ਆਮਦਨ ਘੱਿ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ  ਟਜਨ੍ਾਾਂ  ਕੋਲ ਇੱਕ ਿੈਧ ਸੈਾਂਿਰਟਲੰਕ (Centrelink) ਟਰਆਇਤ ਕਾਰਿ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਟਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਦਾ ਸਿੇਿ ਸਕੂਲਜ਼ ਟਰਲੀਫ (SSR), ਕੈਾਂਪ, ਿੇਿਾਾਂ  ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਿਾ ਫੰਿ 
(CSEF), ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਬਟਸਿੀ ਅਤੇ ਪਟਰਿਾਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ। ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਆਪਣੇ 
ਸਕੂਲ ਜਾਾਂ  ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

• https://www2.education.vic.gov.au/pal/financial-help-
families/policy 

ਸਟੇਟ ਸਿੂਲਜ਼ ਵਰਲੀਫ਼ਸਟੇਟ ਸਿੂਲਜ਼ ਵਰਲੀਫ਼ (SSR)
SSR ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ  ਦੇ ਟਿਟਦਆਰਥੀਆਾਂ  ਨੰੂ ਿਰਦੀਆਾਂ , ਜੱੁਰਤੇ, ਅਤੇ ਟਸੱਟਿਆ ਸਰੋਤਾਾਂ  ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟਜਸ ਟਿੱਚ ਟਸੱਿਣ ਿਾਸਤੇ ਿੀਿਾਈਸਾਾਂ  ਅਤੇ ਗ੍ਾਫ ਉਲੀਕਣ ਿਾਲੇ ਕੈਲਕੂਲੇਿਰ ਿੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। SSR ਸਾਰੇ ਟਿਕਿੋਰੀਅਨ ਪ੍ਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਿਰੀ, ਟਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗ (specialist) ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ 
ਸਕੂਲਾਾਂ  ਨਾਲ ਟਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ  ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਟਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 
ਟਕਸੇ ਿੀ ਟਿਟਦਆਰਥੀ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਾਂ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਾਂ  ਹੋਣ ਟਜਨ੍ਾਾਂ  ਦੀ ਉਸਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

• https://stateschoolsrelief.org.au/

ਿੈਪ ਖੇਿਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਫੰ਼ਿਿੈਪ ਖੇਿਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਫੰ਼ਿ (Camps Sports & Excursions 
Fund - CSEF)
CSEF ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਾਂ  ਫੰਿ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਤਾਾਂ  ਜੋ ਯੋਗ ਟਿਟਦਆਰਥੀਆਾਂ  ਨੰੂ ਸਕੂਲੀ 
ਟਕਟਰਆਿਾਾਂ  ਟਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਟਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਟਜਿੇਾਂ ਟਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੈਾਂਪ ਜਾਾਂ  ਟਿ੍ਪ, ਤੈਰਾਕੀ, ਅਤੇ 
ਸਕੂਲ ਿੱਲੋਾਂ  ਆਯੋਟਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂ ਦੇ ਿੇਿਾਾਂ  ਦੇ ਪੋ੍ਗਰਾਮ, ਚਾਰਦੀਿਾਰੀ ਤੋਾਂ ਬਾਹਰ ਟਸੱਟਿਆ ਦੇ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਅਤੇ 
ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਿੇ। ਿੈਧ ਟਰਆਇਤ ਕਾਰਿ ਰੱਿਣ ਿਾਲੇ ਪਟਰਿਾਰ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਮਾਪੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਮਤਰੇਈ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ 
ਿਾਲੇ ਟਿਟਦਆਰਥੀਆਾਂ , ਟਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਅੰਦਰਲੇ ਟਿਟਦਆਰਥੀਆਾਂ , ਟਬ੍ਟਜੰਗ ਿੀਜੇ਼ 
ਿਾਲੇ ਪਟਰਿਾਰਾਾਂ , ਆਰਜ਼ੀ ਸੁਰੱਟਿਆ ਿੀਜੇ਼ ਿਾਲੇ ਪਟਰਿਾਰਾਾਂ  ਟਿੱਚ ਰਟਹੰਦੇ ਟਿਟਦਆਰਥੀਆਾਂ , ਭਾਈਚਾਰਕ 
ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਟਿਚਲੇ ਜਾਾਂ  ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਿਾਲੇ ਟਿਟਦਆਰਥੀਆਾਂ  ’ਤੇ ਟਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤ ਜਾਾਂਦ ਹੈ। ਅਗਲੇਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

• www.education.vic.gov.au/about/programs/Pages/csef.aspx

ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਿਾਸਤੇ ਸਬਵਸਿੀਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਿਾਸਤੇ ਸਬਵਸਿੀ
ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਿਾਸਤੇ ਸਬਟਸਿੀ ਅਤੇ ‘ਿਧੀਕ ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਸਬਟਸਿੀ’ (Additional Childcare 
Subsidy) ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਾਂ  ਫੰਿ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਸਬਟਸਿੀਆਾਂ  ਹਨ ਜੋ ਯੋਗ ਪਟਰਿਾਰਾਾਂ  ਨੰੂ ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ 
ਦੀਆਾਂ  ਫੀਸਾਾਂ  ਦੀ ਲਾਗਤ ਟਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ  ਹਨ। ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਯੋਗਤਾ ਿਾਸਤੇ ਅਤੇ 
ਕੋਈ ਦਾਅਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਾਂ ‘ਫੈਟਮਲੀਜ਼ ਲਾਈਨ’ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ  ਹੇਠਾਾਂ  ਟਦੱਰਤੇ ਿੈਬੱ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜਾਓ।

ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਿਾਸਤੇ ਸਬਟਸਿੀ
• www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/

centrelink/child-care-subsidy

ਿਧੀਕ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਬਟਸਿੀ
• www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/

centrelink/additional-child-care-subsidy

ਟਸੱਟਿਆ ਦੀਆਾਂ  ਲਾਗਤਾਾਂ
ਪਵਰਿਾਰ ਸਹਾਇਤਾਪਵਰਿਾਰ ਸਹਾਇਤਾ (Family Assistance)
“ਪਟਰਿਾਰ ਸਹਾਇਤਾ” ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਿਾਾਂ  ਿੱਲੋਾਂ  ਕੀਤੇ ਜਾਾਂ ਦੇ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਟਜਨ੍ਾਾਂ  ਨੰੂ ਘੱਿ 
ਆਮਦਨ ਿਾਲੇ ਪਟਰਿਾਰਾਾਂ  ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ  ਜੋ ਬੱਟਚਆਾਂ  ਦੇ 
ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਟਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਯੋਗਤਾ ਿਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਿਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਤੁਸੀਾਂ ‘ਫੈਟਮਲੀਜ਼ ਲਾਈਨ’ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ  ਹੇਠਾਾਂ  ਟਦੱਰਤੇ ਿੈਬੱ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜਾਓ।

• https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/families 

ਬਰੱਦਰਹੱੁਿ ਆਫ ਸਂੇਟ ਲੌਰਰਂੈਸ – ਸੇਿਰ ਪਲੱਸਬਰੱਦਰਹੱੁਿ ਆਫ ਸਂੇਟ ਲੌਰਰਂੈਸ – ਸੇਿਰ ਪਲੱਸ
“ਸੇਿਰ ਪਲੱਸ” ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਨੰੂ ਬਰੱਦਰਹੱੁਿ ਆਫ ਸੇਾਂਿ ਲੌਰਰੈਾਂਸ (Brotherhood of St Laurence) 
ਿੱਲੋਾਂ  ਚਲਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘੱਿ ਆਮਦਨ ਿਾਲੇ ਪਟਰਿਾਰਾਾਂ  ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਮਾਪੇ ਿਾਲੇ ਪਟਰਿਾਰਾਾਂ  ਦੀ 
ਟਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾਿਾਾਂ  ਟਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ  ਟਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰੂਜੀਆਾਂ  ਦਾ ਟਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ 
ਿੀਚਾ ਰੱਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੱੁਚੇ ਆਸਿਰੇਲੀਆ ਟਿੱਚ 60 ਿੱਿ-ਿੱਿ 
ਟਿਕਾਟਣਆਾਂ  ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।

• www.bsl.org.au/services/money-matters/saver-plus

• ਫੋਨ: 1300 610 355

• ਈਮੇਲ: saverplus@bsl.org.au

ਸਵਮਥ ਫੈਵਮਲੀ – ਲਰਨਨੰਗ ਫਾਰ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਸਵਮਥ ਫੈਵਮਲੀ – ਲਰਨਨੰਗ ਫਾਰ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ
ਲਰਨਨੰਗ ਫਾਰ ਲਾਈਫ (Learning for Life) ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਪ੍ਯੋਜਕਾਾਂ  (sponsors) ਕੋਲੋਾਂ  ਉਹਨਾਾਂ  
ਪਟਰਿਾਰਾਾਂ  ਨੰੂ ਟਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਛੜੀਆਾਂ  ਹੋਈਆਾਂ  ਹਨ ਅਤੇ ਟਜਨ੍ਾਾਂ  ਨੰੂ ਸਕੂਲੀ ਲਾਗਤਾਾਂ  
ਟਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਟਰਿਾਰ ਨੰੂ ਟਸੱਿਣ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੌਟਕਆਾਂ  ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ  
ਟਸੱਟਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪੋ੍ਗਰਾਮਾਾਂ  ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਨਾਲ ਿੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਟਜਨ੍ਾਾਂ  ਦੀ ਸਟਮਥ ਫੈਟਮਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ, ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

• https://www.thesmithfamily.com.au/programs/ 
learning-for-life

ਵਿਆਜ਼ ਮੁਿਤ ਿਰਜ਼ਾ ਸਿੀਮਵਿਆਜ਼ ਮੁਿਤ ਿਰਜ਼ਾ ਸਿੀਮ (No Interest Loan Scheme 
- NILS)
NILS ਘੱਿ ਆਮਦਨ ਿਾਲੇ ਟਿਅਕਤੀ-ਟਿਸ਼ੇਸ਼ਾਾਂ  ਅਤੇ ਪਟਰਿਾਰਾਾਂ  ਨੰੂ ਸੁਰੱਟਿਅਤ, ਿਾਜਬ ਅਤੇ ਟਕਫਾਇਤੀ ਉਧਾਰ 
(credit) ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਜੇ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਤੂਆਾਂ  ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੰੁਦੇ ਹਨ 
ਟਜਿੇਾਂ ਟਕ ਟਸੱਟਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਰਚੇ, ਘਰੇਲੂ ਿਸਤੂਆਾਂ , ਕਾਰ ਦੀਆਾਂ  ਮੁਰੰਮਤਾਾਂ  ਅਤੇ $1500 ਤੱਕ ਦੀਆਾਂ  
ਿਾਕਿਰੀ ਪ੍ਟਕਟਰਆਿਾਾਂ । ਭੁਗਤਾਨ-ਿਾਪਸੀਆਾਂ  (repayments) 12-18 ਮਹੀਟਨਆਾਂ  ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ 
ਪੱੁਗਣਯੋਗ ਰਕਮ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਾਂ  ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ  ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ NILS ਪ੍ਦਾਨਕ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਟਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਾਂ  ਟਦੱਤੀ ਿੈਬੱਸਾਈਿ ਦੇਿੋ।

• https://nils.com.au/

• ਫੋਨ: 13 64 57

ਿੰਵਪਊਟਰ ਬਂੈਿਿੰਵਪਊਟਰ ਬਂੈਿ
ਕੰਟਪਊਿਰ ਬੈਾਂਕ (Computer Bank) ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਿ ਲਾਗਤ ਿਾਲੇ 
ਨਿੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੇ (refurbished) ਕੀਤੇ ਿੈਸਕਿੌਪ ਅਤੇ ਲੈਪਿੌਪ ਕੰਟਪਊਿਰ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਕੰਟਪਊਿਰ ਬੈਾਂਕ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ  ਹੀ ਨਿੀਨੀਟਕਰਤ ਘੱਿ-ਲਾਗਤ ਿਾਲੇ ਕੰਟਪਊਿਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਅਤੇ ਿਾਸ ਕਰਕੇ 
ਟਿਟਦਆਰਥੀਆਾਂ  ਨੰੂ ਟਸੱਟਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਰੀਦਾਾਂ  ਿਾਸਤੇ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਿਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ 
ਲਈ, ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿੈਧ ਆਸਿਰੇਲੀਅਨ ਟਰਆਇਤ ਕਾਰਿ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। 

• www.computerbank.org.au/

• ਫੋਨ: (03) 9600 9161

ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਿਰਜੇ਼, ਿਜ਼ੀਫੇ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦਵਿਵਦਆਰਥੀ ਿਰਜੇ਼, ਿਜ਼ੀਫੇ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ
ਆਸਿਰੇਲੀਆ ਟਿੱਚ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਟਸੱਟਿਆ (Tertiary education) ਦੀਆਾਂ  ਫੀਸਾਾਂ  ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ 
ਦੀਆਾਂ  ਟਸੱਟਿਆ ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ  ਟਜਿੇਾਂ ਟਕ ਯੂਨੀਿਰਟਸਿੀਆਾਂ  ਅਤੇ TAFEs ਟਿਿੇ ਕੋਰਸਾਾਂ  ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ 
ਹੰੁਦੀਆਾਂ  ਹਨ। ਯੋਗ ਟਿਟਦਆਰਥੀਆਾਂ  ਨੰੂ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਟਸੱਟਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 
ਕਰਜੇ਼ ਅਤੇ ਸਬਟਸਿੀਆਾਂ  ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਸਿਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਟਰਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਿੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ 
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਟਜ਼ਆਾਂ  ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਟਜਨ੍ਾਾਂ  ਟਿੱਚ HECS-HELP, FEE-HELP ਅਤੇ 
VET-HELP ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਾਂ  ਜੋ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਾਂ , ਦੇਸ਼ ਤੋਾਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਟਿਟਦਆਰਥੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ  
ਅਤੇ ਸੁਿ-ਸੁਟਿਧਾਿਾਾਂ  ਦੀਆਾਂ  ਫੀਸਾਾਂ  ਅਦਾ ਕਰਨ ਟਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਿਜ਼ੀਫੇ ਟਕਸੇ ਟਿਟਦਆਰਥੀ ਨੰੂ 
ਟਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਟਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ  ਜੋ ਉਹ ਟਕਸੇ ਟਨੱਜੀ ਐਲੀਮੈਾਂਿਰੀ ਜਾਾਂ  ਸੈਕੰਿਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਾਾਂ  ਟਕਸੇ 
ਟਨੱਜੀ ਜਾਾਂ  ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਿ-ਸੈਕੰਿਰੀ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਿਰਟਸਿੀ, ਜਾਾਂ  ਹੋਰ ਅਕਾਦਟਮਕ ਸੰਸਥਾ ਟਿਿੇ ਆਪਣੀ 
ਪੜ੍ਾਈ ਅੱਗੇ ਿਧਾ ਸਕਣ। ਿਜ਼ੀਫੇ ਕਈ ਤਰ੍ਾਾਂ  ਦੀਆਾਂ  ਕਸੌਿੀਆਾਂ  ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟਦੱਰਤੇ ਜਾਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਟਜਿੇਾਂ ਟਕ 

ਅਕਾਦਟਮਕ ਮੈਟਰਿ, ਟਿਟਭੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਕਰਨ (inclusion), ਐਥਲੈਟਿਕ ਹੁਨਰ, ਅਤੇ ਟਿੱਤੀ ਲੋੜ।  

ਿਜ਼ੀਫੇ
• www.studyassist.gov.au/you-study/scholarships

HECS ਮਦਦ
• www.studyassist.gov.au/help-loans/hecs-help

VET ਮਦਦ
• www.studyassist.gov.au/vet-students/vet-student-loans

ਫੀਸ ਟਿੱਚ ਮਦਦ
• www.studyassist.gov.au/help-loans/fee-help 

ਗੈਟੱ ਐਿਵਟਿ ਵਿਿਜ਼ ਿਾਊਚਰ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਗੈਟੱ ਐਿਵਟਿ ਵਿਿਜ਼ ਿਾਊਚਰ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ (Get Active Kids 
Voucher Program)
‘ਗੈਿੱ ਐਕਟਿਿ ਟਕਿਜ਼ ਿਾਊਚਰ’ ਪੋ੍ਗਰਾਮ 100,000 ਿਾਊਚਰਾਾਂ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਟਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ 
ਤਾਾਂ  ਜੋ ਮੈਾਂਬਰਟਸ਼ਪ, ਿੇਿਾਾਂ  ਦੇ ਸਾਜੋ਼-ਸਮਾਨ ਜਾਾਂ  ਿਰਦੀਆਾਂ  ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਾਸਤੇ $200 ਤੱਕ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਿਾਕੇ 
ਬੱਟਚਆਾਂ  ਨੰੂ ਆਯੋਟਜਤ ਕੀਤੀਆਾਂ  ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ  ਿੇਿ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਾਂ  ਟਕਟਰਆਿਾਾਂ  ਟਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 
ਟਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

‘ਗੈਿੱ ਐਕਟਿਿ ਟਕਿਜ਼ ਿਾਊਚਰ’ ਪੋ੍ਗਰਾਮ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਦੇਿੋ:

• www.getactive.vic.gov.au/vouchers/

ਆਸਾਨ ਨੁਿਤੇਆਸਾਨ ਨੁਿਤੇ
ਜਾਰੀਜਾਰੀ

ਵਿੱਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਤਾਬਚਾਵਿੱਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਤਾਬਚਾ
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https://www2.education.vic.gov.au/pal/financial-help-families/policy
https://www2.education.vic.gov.au/pal/financial-help-families/policy
https://stateschoolsrelief.org.au/
https://www.education.vic.gov.au/about/programs/Pages/csef.aspx
http://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/child-care-subsidy
http://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/child-care-subsidy
http://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/additional-child-care-subsidy
http://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/additional-child-care-subsidy
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/families
http://www.bsl.org.au/services/money-matters/saver-plus
mailto:saverplus@bsl.org.au
https://www.thesmithfamily.com.au/programs/learning-for-life
https://www.thesmithfamily.com.au/programs/learning-for-life
https://nils.com.au/
https://www.computerbank.org.au/
https://www.studyassist.gov.au/you-study/scholarships
https://www.studyassist.gov.au/help-loans/hecs-help
https://www.studyassist.gov.au/vet-students/vet-student-loans
https://www.studyassist.gov.au/help-loans/fee-help


ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਿੀ ਹੈ?ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਿੀ ਹੈ?

ਸਰਵਿਸਜ਼ ਆਸਟਰੇਲੀਆ – ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂਸਰਵਿਸਜ਼ ਆਸਟਰੇਲੀਆ – ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ (Financial 
Information Services - FIS)
ਸਾਨੰੂ 132 300 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਾਂ ਪੱੁਛਦੇ ਹਾਾਂ  ਟਕ ਤੁਸੀਾਂ ਟਕਉਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਾਂ  ‘Financial 
Information Service’ (ਫਾਈਨੈਾਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਟਿਸ) ਬੋਲੋ। FIS ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ 
ਤੁਹਾਿੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਿਾਬ ਦੇਿੇਗਾ। 

• ਿੈਬੱਸਾਈਿ: servicesaustralia.gov.au/fis 

• ਸਾਨੰੂ 132 300 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ “ਫਾਈਨੈਾਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ” ਬੋਲੋ

FIS ਤੁਹਾਿੀ ਸੇਿਾ-ਮੁਕਤੀ (retirement) ਦੇ ਟਿਕਲਪਾਾਂ  ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
FIS ਤੁਹਾਨੰੂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਟਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਾਂ ਕਦੇ ਿੀ ਸੇਿਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ 
ਰਹੇ ਹੋਿੋਾਂ, ਕੱਲ੍ ਨੰੂ ਜਾਾਂ  20 ਸਾਲਾਾਂ  ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ  ਟਫਰ ਟਕਸੇ 
FIS ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਿਾਮੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਿਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟਿੱਤੀ ਭਟਿੱਿ ਦਾ 
ਟਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਟਦਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਯੂਨਾਈਵਟੰਗ ਵਿਲਿੋਨੈਨ – ਨੌਰਥ ਈਸਟਰਨ ਫਾਈਨਂੈਸ਼ੀਅਲ ਿੌਸਂਵਲੰਗ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਯੂਨਾਈਵਟੰਗ ਵਿਲਿੋਨੈਨ – ਨੌਰਥ ਈਸਟਰਨ ਫਾਈਨਂੈਸ਼ੀਅਲ ਿੌਸਂਵਲੰਗ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ
ਯੂਨਾਈਟਿੰਗ ਟਕਲਿੋਨੈਨ (Uniting Kildonan) ਟਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਟਕਲਾਾਂ  ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਾਂ  ਿਾਸਤੇ 
ਕਈ ਤਰ੍ਾਾਂ  ਦੀਆਾਂ  ਮੁਫਤ ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਿੱਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਤੁਹਾਿੀ ਟਿੱਤੀ ਸਟਥਤੀ ਦਾ 
ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟਬੱਲਾਾਂ  ਅਤੇ ਕਰਟਜ਼ਆਾਂ  ਦਾ ਤਰਜੀਹੀਕਰਨ ਕਰਨ ਟਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਾਂ  ਟਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀਆਾਂ  ਬਾਬਤ ਟਨਯਮਾਾਂ  ਅਤੇ ਕਨੰੂਨਾਾਂ  ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਿਾਟਲਆਾਂ  ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮੱਟਸਆਿਾਾਂ  ਟਨਪਿਾਉਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਟਨਯਤ 
ਕਰਨ, ਬਜਿ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗ 
ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਲਈ ਟਸਫਾਰਸ਼ਾਾਂ  ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• www.unitingkildonan.org.au/programs-and-services/
financial-support/financial-counselling/north-eastern-
financialcounselling-program/

• ਫੋਨ: 1800 685 682

ਸਂੈਟਰਵਲੰਿ – ਸਰਵਿਸਜ਼ ਆਸਟਰੇਲੀਆਸਂੈਟਰਵਲੰਿ – ਸਰਵਿਸਜ਼ ਆਸਟਰੇਲੀਆ
ਸੈਾਂਿਰਟਲੰਕ (Centrelink) ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਿਾ ਹੈ ਜੋ ਟਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 
ਆਸਿਰੇਲੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਟਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਾਂਿਰਟਲੰਕ ਸੇਿਾਮੁਕਤ ਲੋਕਾਾਂ , 
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਾਂ , ਪਟਰਿਾਰਾਾਂ , ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਤਾਿਾਾਂ , ਮਾਟਪਆਾਂ , ਅਪੰਗਤਾਿਾਾਂ  ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ , ਆਸਿਰੇਲੀਆ ਦੇ 
ਆਟਦਿਾਸੀਆਾਂ , ਅਤੇ ਸੱਟਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਟਪਛੋਕੜਾਾਂ  ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ  ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਾਾਂ  ਅਤੇ 
ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਾਂਿਰਟਲੰਕ ਕੋਲੋਾਂ  ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਹੇਠਾਾਂ  ਸਰਟਿਸਜ਼ ਆਸਿਰੇਲੀਆ ਦੀ ਿੈਬੱਸਾਈਿ ਦੇਿੋ।

• www.servicesaustralia.gov.au/individuals/centrelink

ਟਿੱਤੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਟੈਿਸੇਸ਼ਨ ਆਵਫਸਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਟੈਿਸੇਸ਼ਨ ਆਵਫਸ (ATO)
ਿੈਕਸ ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਸਿਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਟਦੰਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ  ਜੋ ਇੱਕ ਿਧੀਆ ਟਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਣਾਲੀ, ਗੁਣਿੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਟਸੱਟਿਆ, ਸੜਕਾਾਂ  ਅਤੇ ਅੱਪਗੇ੍ਿ ਅਤੇ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਟਿਧਾਿਾਾਂ  
ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਿਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਿੈਕਸਾਾਂ  ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿੌਤੀਆਾਂ  ਤੋਾਂ ਿੰੁਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 
ਬਕਾਇਆ ਿੈਕਸਾਾਂ  ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਦੇਿਣ ਤੋਾਂ ਬਚਾਉਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਾਂ ਪਟਹਲਾਾਂ , ਅਸੀਾਂ ਟਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ  
ਟਕ ਤੁਸੀਾਂ ATO ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ATO ਟਿਅਕਤੀ-ਟਿਸ਼ੇਸ਼ਾਾਂ , ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ , ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਾਂ  ਨੰੂ ਸ਼ਨਾਿਤ 
ਲਈ ਅਤੇ ਟਰਕਾਰਿ ਰੱਿਣ ਦੇ ਮਕਸਦਾਾਂ  ਲਈ TFNs ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਿਸਨੀਿਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਿਸਨੀਿ
• www.ato.gov.au/individuals/tax-file-number/apply-for-a-tfn/

australian-residents---tfn-application/

ਟਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਿ ਧਾਰਕ, ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਟਹ ਰਹੇ ਪ੍ਿਾਸੀ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਏ ਲੋਕ ਹੇਠਾਾਂ  ਅਪਲਾਈ 
ਕਰੋ

• www.ato.gov.au/individuals/tax-file-number/apply-for-a-tfn/
foreign-passport-holders,-permanent-migrants-and-
temporaryvisitors---tfn-application/

ਆਸਿਰੇਲੀਆ ਤੋਾਂ ਬਾਹਰ ਰਟਹ ਰਹੇ ਲੋਕ

• www.ato.gov.au/individuals/tax-file-number/apply-for-a-tfn/
people-living-outside-australia---tfn-application/

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿੈਕਸ ਟਰਿਰਨ ਭਰਨ ਟਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਾਂ  ਟਿਿਲੇਸੀਆ ਕਟਮਊਟਨਿੀ 
ਕਨੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਟਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਿੈਕਸ ਮਦਦ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਾਂ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

• ਟਿਿਲੇਸੀਆ ਕਟਮਊਟਨਿੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਜ਼ (03) 9401 6666

ਿੌਮੀ ਿਰਜ਼ ਮਦਦਲਾਈਨਿੌਮੀ ਿਰਜ਼ ਮਦਦਲਾਈਨ (National Debt Helpline - NDH)
NDH ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਟਿੱਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਿੈਲੀਫੋਨ ਸੇਿਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ  ਜੋ ਲੋਕਾਾਂ  ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਕਰਟਜ਼ਆਾਂ  ਦਾ ਪ੍ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟਿੱਤਾਾਂ  ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਟਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਹੋਰ 
ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਤੁਹਾਿਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਟਜਿੇਾਂ ਟਕ ਕਨੰੂਨੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ , ਸੰਕਿ ਟਿੱਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ 
ਟਰਹਾਇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ , ਅਤੇ ਟਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ।

• https://ndh.org.au/

• ਫੋਨ: 1800 007 007

ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਫਾਈਨਂੈਸ਼ੀਅਲ ਿੰਪਲਂੇਟਸ ਅਥਾਰਟੀਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਫਾਈਨਂੈਸ਼ੀਅਲ ਿੰਪਲਂੇਟਸ ਅਥਾਰਟੀ (AFCA)
AFCA ਬੈਾਂਕਾਾਂ , ਕੈ੍ਟਿਿ ਯੂਨੀਅਨਾਾਂ , ਟਬਲਟਿੰਗ ਸੋਸਾਇਿੀਆਾਂ , ਜੀਿਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਾਂ , ਸੇਿਾਮੁਕਤੀ ਸੇਿਾ 
ਪ੍ਦਾਨਕਾਾਂ , ਟਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਾਂ , ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਾਂ ਿਧੇਰੇ ਹੋਰ ਟਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ  ਬਾਰੇ ਟਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ  ਨੰੂ ਟਨਪਿਾਉਾਂਦੀ ਹੈ। 
AFCA ਿਪਤਕਾਰਾਾਂ  ਅਤੇ ਛੋਿੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ  ਨੰੂ ਟਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਾਂ  ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਟਤਆਾਂ  ’ਤੇ ਪਹੰੁਚਣ ਟਿੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟਕ ਟਕਸੇ ਟਿਿਾਦ ਦਾ ਟਨਪਿਾਰਾ ਟਕਿੇਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

• www.afca.org.au/about-afca

• ਫੋਨ: 1800 931 678

ਟਿੱਤੀ ਸਾਿਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਟਜਹੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਵਗਆਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਟਕਸੇ ਟਿਅਕਤੀ-ਟਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟਿੱਤੀ ਿਸੀਟਲਆਾਂ  ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਿੇ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਾਂਦੇ 
ਹਨ। 

ਮਨੀ ਸਮਾਰਟਮਨੀ ਸਮਾਰਟ (Money Smart)
ਮਨੀ ਸਮਾਰਿ ਇੱਕ ਰਸੂਿਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਾਪਤ ਪਟਹਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਆਸਿਰੇਲੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਟਿੱਤੀ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਲ ਿੂਲ, ਨੁਕਤੇ, ਤੁਲਨਾਿਾਾਂ , ਅਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਿਰਾਾਂ  
ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ  ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੈਾਂਰਟਕੰਗ ਅਤੇ ਬਜਿ ਬਣਾਉਣ, ਕਰਟਜ਼ਆਾਂ , ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੇਣ, ਟਨਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਬੀਮਾ, ਸੁਪਰ ਅਤੇ ਸੇਿਾਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਟਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਾਂ  ਟਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਰੋਤ ਪੰਨੇ ਰਾਹੀਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।

• www.moneysmart.gov.au
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http://www.unitingkildonan.org.au/programs-and-services/financial-support/financial-counselling/north-eastern-financialcounselling-program/
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https://ndh.org.au/
https://www.afca.org.au/about-afca
https://www.moneysmart.gov.au


ਵਬੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨਾਵਬੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨਾ
ਟਬੱਲਾਾਂ  ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਾਂ  ਨੰੂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਿੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਾਂ 
ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਬੱਲਾਾਂ  ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹਨਾਾਂ  ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰ ਪੰਦਰਿਾੜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ  ਆਪਣੇ ਟਬੱਲਾਾਂ  ਦਾ 
ਹਰ ਪੰਦਰਿਾੜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਜਾਾਂ  ਕੋਟਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟਬੱਲਾਾਂ  ਟਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਸੁਟਿਧਾ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਹਰ ਪੰਦਰਿਾੜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਉਹ ਟਪਛਲੇ ਸਾਲ 
ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਿੇ ਟਬੱਲਾਾਂ  ਦਾ ਕੱੁਲ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੱੁਲ ਜੋੜ ਨੰੂ 26 ਪੰਦਰਿਾੜਾ ਭੁਗਤਾਨਾਾਂ  ਟਿੱਚ ਤਕਸੀਮ 
ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਿੇ ਸਾਰੇ ਟਬੱਲਾਾਂ  ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਜਿੇਾਂ ਟਕ ਘਰ ਦਾ ਫੋਨ/ਇੰਿਰਨੈਿੱ, ਮੋਬਾਈਲ, 
ਕਰਜੇ਼, ਕੈ੍ਟਿਿ ਕਾਰਿ, ਹੋਮ ਲੋਨ, ਰੇਿ, ਅਤੇ ਟਸੱਟਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਫੀਸਾਾਂ । 

ਵਬੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂਵਬੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ
ਆਪਣੇ ਟਬੱਲਾਾਂ  ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਰੇ ਟਿਕਲਪ ਹਨ ਟਜਨ੍ਾਾਂ  ਦੀ ਤੁਸੀਾਂ ਿਰਤੋਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਟਕਸੇ 
ਟਬੱਲ ਜਾਾਂ  ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਿ ਦੀ ਿਰਤੋਾਂ ਕਰਕੇ ਪੋਸਿ ਆਟਫਸ ਰਾਹੀਾਂ, ਫੋਨ ਉੱਤਤੇ ਜਾਾਂ  ਇੰਿਰਨੈਿੱ ਬੈਾਂਰਟਕੰਗ ਉੱਤਤੇ 
BPAY, ਇੰਿਰਨੈਿੱ ਬੈਾਂਰਟਕੰਗ (ਿਾਇਰੈਕਿ ਿੈਟਬਿ) ਰਾਹੀਾਂ ਸਿੈਚਟਲਤ ਟਮਆਦੀ ਿ੍ਾਾਂਸਫਰ, Centrepay.

ਉਧਾਰਉਧਾਰ (credit) ਿੀ ਹੈਿੀ ਹੈ
ਉਧਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਮੱੁਲਿਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਾਅਦ ਟਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 
ਦਾ ਿਾਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਅਕਸਰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਿਾਲਾ ਇਸ ਟਿੱਚ ਟਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚਾ ਜੋੜ ਟਦੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਾਂ ਉਧਾਰ ਨੰੂ 
ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਟਹਮਤ ਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ  ਤੁਸੀਾਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ-ਿਾਪਸੀ ਲਈ ਟਜੰ਼ਮੇਿਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਾਂ 
ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਟਕਸੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਾਂ  ਸ਼ਰਤਾਾਂ  ਤਟਹਤ ਉਸ ਨੰੂ ਦੇਣੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਉਧਾਰ ਟਿੱਚ ਟਨੱਜੀ 
ਕਰਜੇ਼ ਅਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕੈ੍ਟਿਿ ਅਤੇ ਸਿੋਰ ਕਾਰਿ, ਟਸੱਟਿਆ ਿਾਸਤੇ ਕਰਜੇ਼, ਟਕਰਾਏ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀਆਾਂ , ਥੋੜ੍ੀ 
ਟਮਆਦ ਲਈ ਜਾਾਂ  ਤਨਿਾਹ ਿਾਲੇ ਟਦਨ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਕਰਜੇ਼, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਇੰਿਰਨੈਿੱ ਸੇਿਾਿਾਾਂ , 
ਟਬਜਲੀ ਜਾਾਂ  ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਾਂ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਆਜ਼ ਮੁਿਤ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਿਤ ਵਮਆਦ ਿੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।ਵਿਆਜ਼ ਮੁਿਤ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਿਤ ਵਮਆਦ ਿੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।
ਟਿਆਜ਼ ਮੁਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਉੱਤਤੇ ਕੋਈ ਟਿਆਜ਼ ਨਹੀਾਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ। ਟਿਆਜ਼ 
ਮੁਕਤ ਟਮਆਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟਕ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਿੱਲੋਾਂ  ਟਬਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਾਂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਧਨ 
ਉੱਤਤੇ ਕੋਈ ਟਿਆਜ਼ ਨਹੀਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੁਫਤ ਿਾਲੀ ਟਮਆਦ ਿਤਮ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਾਂ ਉਧਾਰ ਲਈ ਪੂਰੀ 
ਰਕਮ ਨਹੀਾਂ ਚੁਕਾਈ ਤਾਾਂ  ਉਹਨਾਾਂ  ਿੱਲੋਾਂ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਟਮਆਰੀ ਰੇਿ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਫੀਸਾਾਂ  ਤੇਜ਼ੀ 
ਨਾਲ ਜਮ੍ਾਾਂ  ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ  ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਾਂ ਟਿਆਜ਼ ਮੁਕਤ ਟਮਆਦ ਟਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਾਂ ਚੁਕਾਉਾਂਦੇ, ਤਾਾਂ  
ਟਿਆਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਟਿੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਟਕ ਟਿਆਜ਼ ਮੁਕਤ ਟਮਆਦ ਦੇ ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੋਾਂ ਪਟਹਲਾਾਂ  ਹੀ ਤੁਸੀਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਟਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਟਲਆ 
ਧਨ ਿਾਪਸ ਕਰ ਟਦਓ।

ਿ੍ਰ ੈ ਵਿਟ ਸਿੋਰ ਅਤੇ ਿ੍ਰ ੈ ਵਿਟ ਵਰਪੋਰਟਾਂਿ੍ਰ ੈ ਵਿਟ ਸਿੋਰ ਅਤੇ ਿ੍ਰ ੈ ਵਿਟ ਵਰਪੋਰਟਾਂ
ਕੈ੍ਟਿਿ ਟਰਪੋਰਿਾਾਂ  ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾਾਂਸ਼ ਹਨ ਟਕ ਤੁਸੀਾਂ ਟਕਸੇ ਕੈ੍ਟਿਿ ਿਾਟਤਆਾਂ  ਦਾ ਰੱਿ-ਰਿਾਓ ਟਕਿੇਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ 
ਤੁਸੀਾਂ ਕਦੇ ਿੀ ਉਧਾਰ ਜਾਾਂ  ਕਰਜੇ਼ ਿਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ  ਤੁਹਾਿੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੈ੍ਟਿਿ ਟਰਪੋਰਿ ਹੋਿੇਗੀ। 
ਕੈ੍ਟਿਿ ਟਰਪੋਰਿਾਾਂ  ਦੀ ਿਰਤੋਾਂ ਸੰਭਾਿੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਾਂ  ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਿਾਾਂ  ਿੱਲੋਾਂ  ਉਹਨਾਾਂ  ਨੰੂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਟਿੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਟਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਧਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਕਹੜੀਆਾਂ  ਸ਼ਰਤਾਾਂ  ਤਟਹਤ ਕਰਨੀ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਿਾ ਕੈ੍ਟਿਿ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਿੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਟਨੱਜੀ ਅਤੇ ਟਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤਤੇ ਆਧਾਟਰਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਿੀ 
ਕੈ੍ਟਿਿ ਟਰਪੋਰਿ ਟਿੱਚ ਰੱਿੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਿੇ ਕੈ੍ਟਿਿ ਸਕੋਰ (ਜਾਾਂ  ਕੈ੍ਟਿਿ ਰੇਟਿੰਗ) ਦੀ ਿਰਤੋਾਂ ਇਹ 
ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਟਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਤੂਆਾਂ  ਉਧਾਰ ਦੇਣੀਆਾਂ  ਹਨ ਜਾਾਂ  ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ 
ਕੈ੍ਟਿਿ ਸਕੋਰ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੈ੍ਟਿਿ ਟਰਪੋਰਿ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸੌਦੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਨ 
ਜਾਾਂ  ਇਹ ਸਮਝਣ ਟਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਰਜੇ਼ ਤੋਾਂ ਇਨਕਾਰ ਟਕਉਾਂ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਸੀ। ਜਦ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਟਕਸੇ ਿੀ ਟਕਸਮ ਦਾ ਉਧਾਰ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ  ਇਹ ਅਟਹਮ ਹੈ ਟਕ ਤੁਸੀਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 
ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ-ਿਾਪਸੀ ਦੀ ਸਮਾਾਂ -ਸਾਰਣੀ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋ ਟਕਉਾਂਰਟਕ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਿਾ ਕੈ੍ਟਿਿ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਕੈ੍ਟਿਿ 
ਟਰਪੋਰਿ ਪ੍ਭਾਟਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਕੈ੍ਟਿਿ ਟਰਪੋਰਿ ਅਤੇ ਕੈ੍ਟਿਿ ਸਕੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਕਾਪੀ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ 
ਲਈ ਤੁਸੀਾਂ ਇਹਨਾਾਂ  ਟਤੰਨ ਕੈ੍ਟਿਿ ਟਬਊਰੋ ਟਿੱਚੋਾਂ ਟਕਸੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

Illion
• www.illion.com.au/#illion-for-individuals

• Illion ਫੋਨ: 1300 734 806

Equifax
• www.equifax.com.au/personal/help-centre/credit-reports/

get-my-equifax-credit-report

• Equifax ਫੋਨ: 13 83 32

Experian
• www.experian.com.au/order-credit-report/ 

• Experian ਫੋਨ: 1300 783 684

ਟਿੱਤੀ ਨੁਕਤੇ

ਵਿਆਜ਼ ਮੁਿਤ ਿਰਜ਼ਾ ਸਿੀਮਵਿਆਜ਼ ਮੁਿਤ ਿਰਜ਼ਾ ਸਿੀਮ (No Interest Loan Scheme 
- NILS)
‘ਟਿਆਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ ਸਕੀਮਾਾਂ ’ (NILS) ਗੱੁਿ ਸ਼ੈਪੱਹਰਿ (Good Shepherd) ਰਾਹੀਾਂ ਪ੍ਦਾਨ 
ਕਰਾਈਆਾਂ  ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ  ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਘੱਿ ਆਮਦਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ  ਿਾਸਤੇ ਟਿਆਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਟਜ਼ਆਾਂ  ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ 
ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਾਂਦੀਆਾਂ  ਹਨ। ਕਰਟਜ਼ਆਾਂ  ਦੀਆਾਂ  ਰਕਮਾਾਂ  ਿੱਧ ਤੋਾਂ ਿੱਧ $1500 ਤੱਕ ਹੰੁਦੀਆਾਂ  ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ 
NILS ਿਰਕਰ ਟਕਫਾਇਤੀ ਭੁਗਤਾਨ-ਿਾਪਸੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਿਾਸਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਟਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਿਧੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਪ੍ਦਾਨਕ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਾਂ  ਟਦੱਤੀ ਿੈਬੱਸਾਈਿ ਦੇਿੋ। 
ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਾਂ  ਕਸੌਿੀਆਾਂ  ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀਆਾਂ  ਹਨ। 

• https://goodshepherdmicrofinance.org.au/services/
no-interest-loan-scheme-nils/

StepUp Loan program 
ਸਿੈਪੱ ਅੱਪ (Step Up) ਕਰਜੇ਼ ਗੱੁਿ ਸ਼ੈਪੱਹਰਿ (Good Shepard) ਰਾਹੀਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਏ ਜਾਾਂ ਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਾਂ  ਲੋਕਾਾਂ  ਨੰੂ ਘੱਿ-ਟਿਆਜ਼ ਿਾਲੇ ਕਰਟਜ਼ਆਾਂ  ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਾਂਦੇ ਹਨ ਟਜਨ੍ਾਾਂ  ਦੀ ਆਮਦਨ 
ਘੱਿ ਹੈ ਅਤੇ ਟਜਨ੍ਾਾਂ  ਨੰੂ ਟਕਸੇ ਬੈਾਂਕ ਤੋਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਟਿੱਚ ਮੁਸ਼ਟਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜੇ਼ ਦੀਆਾਂ  ਰਕਮਾਾਂ  $800 ਤੋਾਂ 
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ ਿੱਧ ਤੋਾਂ ਿੱਧ $3000 ਤੱਕ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ  ਹਨ ਟਜਨ੍ਾਾਂ  ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਟਤੰਨ-ਸਾਲਾਾਂ  ਦੀ ਟਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ 
ਪੱੁਗਣਯੋਗ ਰੇਿ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਪ੍ਦਾਨਕ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਲਈ 
ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਾਂ  ਟਦੱਤੀ ਿੈਬੱਸਾਈਿ ਦੇਿੋ। ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਾਂ  ਕਸੌਿੀਆਾਂ  ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀਆਾਂ  ਹਨ।

• https://goodshepherdmicrofinance.org.au/services/
stepup-loan/

ਪੇਅ-ਿੇਅ ਿਰਜੇ਼ਪੇਅ-ਿੇਅ ਿਰਜੇ਼
ਇੱਕ ਪੇਅ-ਿੇਅ ਕਰਜ਼ਾ, ਟਜਸ ਨੰੂ ਛੋਿੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਿੀ ਟਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ $2000 ਤੱਕ ਉਧਾਰ 
ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਿਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ 16 ਟਦਨ ਤੋਾਂ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ 
ਸਮਾਾਂ  ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂ ਟਕ ਇਹ ਇੱਕ ਝਿਪਿ ਜੁਗਾੜ ਜਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਅ-ਿੇਅ ਕਰਜੇ਼ ਦੀਆਾਂ  ਫੀਸਾਾਂ  ਬਹੁਤ 
ਹੰੁਦੀਆਾਂ  ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਧਾਰ ਲਈ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾਲੋਾਂ  ਬਹੁਤ ਟਜ਼ਆਦਾ ਰਕਮ ਿਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤੇ ਤਰੀਕੇ ਿੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਟਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਤੁਰ-ਟਫਰ ਕੇ ਦੇਿੋ ਅਤੇ ਪਟਹਲਾਾਂ  ਦੂਸਰੇ ਟਿਕਲਪਾਾਂ  ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ। ਪੇਅ-ਿੇਅ ਕਰਜੇ਼ ਬੈਾਂਕਾਾਂ  ਤੋਾਂ  ਟਮਲਣ ਿਾਲੇ 
ਟਨੱਜੀ ਕਰਟਜ਼ਆਾਂ  (personal loans) ਨਾਲੋਾਂ  ਬਹੁਤ ਮਟਹੰਗੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਓਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਓ (Rent to buy)
‘ਿਰੀਦਣ ਲਈ ਟਕਰਾਏ ’ਤੇ ਲਓ’ ਜਾਾਂ  Rent to Buy ਇੱਕ ਟਕਸਮ ਦਾ ਕਨੰੂਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੈ ਟਜੱਥੇ ਤੁਸੀਾਂ 
ਹਫਤਾਿਾਰੀ ਜਾਾਂ  ਮਾਟਸਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਫਰਨੀਚਰ, ਇਲੈਕਿ੍ਾਟਨਕਸ, ਮੋਿਰ ਗੱਿੀਆਾਂ , ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ, 
ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਨਾਾਂ  ਨੰੂ ਪਿੇ ’ਤੇ ਲੈਾਂਦੇ ਹੋ, ਟਜਸ ਟਿੱਚ ਸਮਝੌਰਤੇ ਦੀ ਟਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਟਕਸੇ ਸਮੇਾਂ ’ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਾਂ  ਨੰੂ ਿਰੀਦ 
ਲੈਣ ਦਾ ਟਿਕਲਪ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੇ ਸਮਝੌਰਤੇ ’ਤੇ ਟਨਰਭਰ ਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਾਂ ਟਕਰਾਏ/ਭੁਗਤਾਨਾਾਂ  ਨੰੂ ਸਮੇਾਂ 
ਟਸਰ ਨਹੀਾਂ ਚੁਕਾਉਾਂਦੇ ਤਾਾਂ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਫੀ ਟਜ਼ਆਦਾ ਲੇਿ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਿੇ ਜਾਾਂ  ਏਥੋਾਂ ਤੱਕ ਟਕ ਤੁਸੀਾਂ 
ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਿਰੀਦਣ ਦਾ ਅਟਧਕਾਰ ਿੀ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬਂੈਿ ਿਰਜੇ਼ਬਂੈਿ ਿਰਜੇ਼
ਬੈਾਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਔਸਤ ਜਾਾਂ  ਲੰਬੀ ਟਮਆਦ ਿਾਸਤੇ ਟਿੱਤ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਟਿੱਚ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ ਕੋਲੋਾਂ  
ਲੋਟੜਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਟਕ ਉਹ ਉਧਾਰ ਲਈ ਗਈ ਰਕਮ ਟਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਿਾਪਸ ਕਰੇ। ਕਰਜੇ਼ ਦੀ ਟਮਆਦ ਅਤੇ 
ਟਿਆਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਟਨਰਣਾ ਬੈਾਂਕ ਿੱਲੋਾਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਿੀ ਆਮਦਨ, ਖ਼ਰਚਾ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ 
ਦਾ ਇਟਤਹਾਸ, ਪੰੂਜੀਆਾਂ  ਅਤੇ ਕਰਜੇ਼ ਨੰੂ ਿਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਿੀ ਸਮੱੁਚੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਰਗੇ ਕਾਰਕਾਾਂ  ’ਤੇ ਆਧਾਟਰਤ 
ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਟਕਸੇ ਿੀ ਟਕਸਮ ਦੇ ਕਰਜੇ਼ ਨੰੂ ਲੈਣ ਤੋਾਂ ਪਟਹਲਾਾਂ  ਇਹ ਟਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਟਕ ਤੁਸੀਾਂ ਿੱਿ-ਿੱਿ 
ਬੈਾਂਰਟਕੰਗ ਸੰਗਠਨਾਾਂ  ਕੋਲੋਾਂ  ਉਪਲਬਧ ਟਿਕਲਪਾਾਂ  ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਿੇ ਤਾਾਂ  ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਅਤੇ 
ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਿਾਸਤੇ ਟਕਸੇ ਟਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਿਾਲੀ ਸੇਿਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਕਰਟਜ਼ਆਾਂ  ਦੀਆਾਂ  ਟਕਸਮਾਾਂ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਿੀ ਹੈ?ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਿੀ ਹੈ?
ਜਾਰੀਜਾਰੀ

ਵਿੱਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਤਾਬਚਾਵਿੱਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਤਾਬਚਾ
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http://www.equifax.com.au/personal/help-centre/credit-reports/get-my-equifax-credit-report
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ਆਮਦਨਆਮਦਨ $ ਰਿਮਰਿਮ $ ਰਿਮਰਿਮ $ ਰਿਮਰਿਮ

ਿੈਕਸ ਕੱਿਣ ਤੋਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਨਿਾਹ ਜੋ ਤੁਸੀਾਂ ਘਰ ਲੈਕੇ ਜਾਾਂ ਦੇ ਹੋ

ਤੁਹਾਿੇ ਭਾਈਿਾਲਾਾਂ  ਦੀ ਤਨਿਾਹ ਜੋ ਉਹ ਘਰ ਟਲਆਉਾਂਦੇ ਹਨ

ਬੋਨਸ/ਓਿਰਿਾਈਮ

ਸੈਾਂਿਰਟਲੰਕ ਲਾਭ

ਪਟਰਿਾਰ ਿੈਕਸ ਲਾਭ

ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ

ਿੱੁਲ ਆਮਦਨਿੱੁਲ ਆਮਦਨ A

ਘਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾਿਾਂਘਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾਿਾਂ

ਟਕਰਾਇਆ

ਟਬਜਲੀ

ਗੈਸ

ਪਾਣੀ

ਇੰਿਰਨੈਿੱ

ਪੇਅ ਿੀਿੀ

ਘਰ ਦਾ ਫੋਨ

ਮੋਬਾਈਲ

ਹੋਰ

ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਟਿੱਤ

ਕਾਰ ਬੀਮਾ

ਘਰ ਅਤੇ ਇਸ ਟਿਚਲੀਆਾਂ  ਚੀਜ਼ਾਾਂ  ਦਾ ਬੀਮਾ

ਟਸਹਤ ਬੀਮਾ

ਕਾਰ ਲੋਨ

ਕਰੈਟਿਿ ਕਾਰਿ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ

ਟਨੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ

ਪੇਅ-ਿੇਅ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਤੋਾਂ ਲਏ ਕਰਜੇ਼

ਟਿਆਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਜੇ਼

ਉਹ ਪੈਸਾ ਜੋ ਤੁਸੀਾਂ ਪਟਰਿਾਰ ਨੰੂ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਪੰਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਿਸਤੂਆਂਪੰਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਿਸਤੂਆਂ

ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਿ

ਮੀਿ ਟਿਕਰੇਤਾ

ਿੇਲੀ ਅਤੇ ਬੇਕਰੀ

ਪਾਲਤੂਆਾਂ  ਦਾ ਭੋਜਨ

ਵਨੱਜੀ ਅਤੇ ਿਾਿਟਰੀਵਨੱਜੀ ਅਤੇ ਿਾਿਟਰੀ

ਹਾਰ-ਟਸ਼ੰਗਾਰ ਅਤੇ ਗੁਸਲਿਾਨੇ ਟਿੱਚ ਿਰਤੀਆਾਂ  ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ  ਚੀਜ਼ਾਾਂ

ਿਾਲ਼ ਅਤੇ ਿੂਬਸੂਰਤੀ

ਦਿਾਈਆਾਂ  ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ

ਐਨਕਾਾਂ  ਅਤੇ ਅੱਿਾਾਂ  ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ

ਦੰਦਾਾਂ  ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ

ਿਾਕਿਰ ਅਤੇ ਮੈਿੀਕਲ

ਸ਼ੌ ਾਂਕ

ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜੱੁਰਤੇ

ਗਟਹਣੇ ਅਤੇ ਉਪਸਾਧਨ (accessories)

ਕੰਟਪਊਿਰ ਅਤੇ ਗੈਜੇਿ

ਿੇਿਾਾਂ  ਅਤੇ ਟਜੰਮ

ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਭੋਜਨ ਿਾਣਾ

ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਚਾਹ

ਿਰੀਦੇ ਗਏ ਲੰਚ

ਬਾਹਰੋਾਂ ਟਲਆਾਂਦਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ

ਟਸਗਰਿਾਾਂ

ਟਿੰ੍ਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ

ਬਾਰਾਾਂ  ਅਤੇ ਕਲੱਬਾਾਂ

ਰੈਸਿੋਰੈਾਂਿ

ਟਕਤਾਬਾਾਂ

ਅਿਬਾਰ ਅਤੇ ਰਸਾਲੇ

ਟਫਲਮਾਾਂ  ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ

ਛੱੁਿੀਆਾਂ

ਛੱੁਿੀਆਾਂ

ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੋਹਫੇ

ਆਿਾਜਾਈ

ਿੱੁਲ ਖ਼ਰਚਾਿੱੁਲ ਖ਼ਰਚਾ B

ਆਮਦਨਆਮਦਨ A

ਖ਼ਰਚਾਖ਼ਰਚਾ B

ਬਿਾਇਆਬਿਾਇਆ

ਧਨ ਯੋਜਨਾਧਨ ਯੋਜਨਾ (Money Plan)
ਧਨ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਹਸਾਬ ਰੱਿਣ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀਕਰਨ 
ਕਰਨ ਟਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਧਨ ਹਨ ਟਕ ਤੁਹਾਿਾ ਪੈਸਾ ਵਿੱਥੇ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
ਟਕਸੇ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਜਾਾਂ  ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਰਜੇ਼ ਤੋਾਂ ਮੁਕਤ 
ਰੱਿਣ ਟਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ  ਜੇ ਿਰਤਮਾਨ ਸਮੇਾਂ ਤੁਸੀਾਂ ਕਰਜੇ਼ ਟਿੱਚ ਿੱੁਬੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਾਂ  
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਟਿੱਚੋਾਂ ਬਾਹਰ ਟਨਕਲਣ ਟਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਾਂ  ਇੱਕ ਸਰਲ ਧਨ 
ਯੋਜਨਾ ਿੂਲ ਟਦੱਤਾ ਟਗਆ ਹੈ ਟਜਸ ਦੀ ਤੁਸੀਾਂ ਿਰਤੋਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।



ਸੇਿਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨਿਸੇਿਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨਿ ਸੰਕਿਕਾਲੀ  
ਰਾਹਤ ਸੇਿਾਿਾਾਂ

ਸੰਕਿਕਾਲੀ ਰਾਹਤ ਸੇਿਾਿਾਾਂ  (Emergency Relief Services) ਟਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 
ਲੋਕਾਾਂ  ਨੰੂ ਟਿੱਤੀ, ਪਦਾਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਿਾਟਣਆਾਂ  ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ 
ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਸੇਿਾ ਤੋਾਂ ਦੂਜੀ ਤੱਕ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟਿੱਚ ਅਟਜਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ ਟਜਿੇਾਂ ਟਕ ਭੋਜਨ ਹੈਾਂਪਰ, ਭੋਜਨ ਲਈ ਿਾਊਚਰ, ਟਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਟਬੱਲ ਟਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਕ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਿਾਲੀਆਾਂ  ਚੀਜ਼ਾਾਂ  ਟਜਿੇਾਂ ਟਕ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਿਸਤੂਆਾਂ । ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 
ਟਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਦਾਨਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਟਕ ਉਹ ਟਕਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਟਲੇਸੀਆ ਿਵਮਊਵਨਟੀ ਿਨੈਿਸ਼ਨਜ਼ਵਿਟਲੇਸੀਆ ਿਵਮਊਵਨਟੀ ਿਨੈਿਸ਼ਨਜ਼
• ਫੋਨ: (03) 9401 6666

ਸਂੇਟ ਵਿਨਸਂੈਟ ਿੀ ਪਾਉਲਸਂੇਟ ਵਿਨਸਂੈਟ ਿੀ ਪਾਉਲ
• ਫੋਨ: 1800 305 330 

ਇਨਵਫਨਟੀ ਚਰਚ – ਿਵਮਊਵਨਟੀ ਮੀਲਜ਼ ਵਿਚਨਇਨਵਫਨਟੀ ਚਰਚ – ਿਵਮਊਵਨਟੀ ਮੀਲਜ਼ ਵਿਚਨ
• ਫੋਨ: 0409 354 633

ਸਾਲਿੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਵਿਟਲੇਸੀਆ ਵਸਟੀ ਿੋਰਪਸਸਾਲਿੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਵਿਟਲੇਸੀਆ ਵਸਟੀ ਿੋਰਪਸ
• ਫੋਨ: (03) 9437 4997

ਿੰਟਰੀਿਾਈਿ ਿਵਮਊਵਨਟੀ ਵਮਸ਼ਨਜ਼ ਵਿਿਿੰਟਰੀਿਾਈਿ ਿਵਮਊਵਨਟੀ ਵਮਸ਼ਨਜ਼ ਵਿਿ
• ਫੋਨ: 0411 394 494

ਇਨਿੌਪਂਸ ਿੇਅਰਇਨਿੌਪਂਸ ਿੇਅਰ
• ਫੋਨ: 0422 461 847 

ਿੈਥੋਵਲਿ ਿੇਅਰਿੈਥੋਵਲਿ ਿੇਅਰ
• ਫੋਨ: (03) 8468 1305 

ਨੌਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਸਂੈਟਰਨੌਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਸਂੈਟਰ
• ਫੋਨ: (03) 9338 1898 

ਵਿਿਟੋਰੀਅਨ ਐਬੋਰੀਜ਼ੀਨਲ ਚਾਈਲਿਿੇਅਰ ਏਜੰਸੀ ਿੋਆਪਰੇਵਟਿਵਿਿਟੋਰੀਅਨ ਐਬੋਰੀਜ਼ੀਨਲ ਚਾਈਲਿਿੇਅਰ ਏਜੰਸੀ ਿੋਆਪਰੇਵਟਿ
VACCA ਪੈ੍ਸਿਨ 

• ਫੋਨ: (03) 9287 8800

ਹੈਿਨਲੀ ਫੀਸਟਹੈਿਨਲੀ ਫੀਸਟ
• ਫੋਨ: 0420 821 646   

• vittlefeastproject@gmail.com

From US2YOU 

• ਫੋਨ: 0412 042 069

ਵਿਟਲੇਸੀਆ ਵਮਵਨਸਟ੍ਰ ੀਜ਼ ਇੰਿ. ਫੂਿਸ਼ੇਅਰਵਿਟਲੇਸੀਆ ਵਮਵਨਸਟ੍ਰ ੀਜ਼ ਇੰਿ. ਫੂਿਸ਼ੇਅਰ
• ਫੋਨ: 0407348599 ਜਾਾਂ  (03) 9716 2340 

ਵਬਗ ਗਰੱੁਪ ਹੱਗਵਬਗ ਗਰੱੁਪ ਹੱਗ
• Https://biggrouphug.org/

ਵਸੱਖ ਿਵਮਊਵਨਟੀ ਿਨੈਿਸ਼ਨਜ਼ਵਸੱਖ ਿਵਮਊਵਨਟੀ ਿਨੈਿਸ਼ਨਜ਼
• 0476 850 607 (ਟਸਰਫ ਟਲਿਤੀ ਸੁਨੇਹਾ)

ਹੋਪ ਸਂੈਟਰਹੋਪ ਸਂੈਟਰ
• ਫੋਨ: 0423 165 320

• john@unihillchurch.com.au

ਟਰਬਨਜ਼ਟਰਬਨਜ਼ 4 ਆਸਟਰੇਲੀਆਆਸਟਰੇਲੀਆ   

• turbans4australia@gmail.com

ਿਾਣੇ
ਵਮੱਲ ਪਾਰਿ ਬਾਪਵਟਸਟ ਚਰਚਵਮੱਲ ਪਾਰਿ ਬਾਪਵਟਸਟ ਚਰਚ (The Shak) 

• ਫੋਨ: 0400 072 933 

ਇਨਵਫਨਟੀ ਚਰਚ – ਦਾ ਿਵਮਊਵਨਟੀ ਮੀਲਜ਼ ਵਿਚਨਇਨਵਫਨਟੀ ਚਰਚ – ਦਾ ਿਵਮਊਵਨਟੀ ਮੀਲਜ਼ ਵਿਚਨ
• ਫੋਨ: 0409 354 633 

ਇਨਿੌਪਂਸ ਿੇਅਰ ਿਵਮਊਵਨਟੀ ਲੰਚਇਨਿੌਪਂਸ ਿੇਅਰ ਿਵਮਊਵਨਟੀ ਲੰਚ
• ਫੋਨ: 0422 461 847 

ਸੰਕਿ ਿਾਸਤੇ ਫੋਨ  
ਲਾਈਨਾਾਂ

ਪੁਵਲਸ/ਅੱਗ/ਐਂਬੂਲਂੈਸਪੁਵਲਸ/ਅੱਗ/ਐਂਬੂਲਂੈਸ
ਅਟਜਹੇ ਸੰਕਿਕਾਲਾਾਂ  ਲਈ ਟਜੱਥੇ ਪੁਟਲਸ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਟਿਭਾਗ, ਜਾਾਂ  ਐਾਂਬੂਲੈਾਂਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਪੈਾਂਦੀ ਹੈ,

• ਫੋਨ: 000

• 24-ਘੰਰਿੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਟਦਨ

ਨੌਰਥ ਈਸਟਰਨਨੌਰਥ ਈਸਟਰਨ CAAT ਸਰਵਿਸ / ਿ੍ਰ ਾਈਵਸਸ ਅਸੈਸੱਮਂੈਟ ਐਂਿ ਟ੍ਰ ੀਟਮਂੈਟ ਟੀਮਸਰਵਿਸ / ਿ੍ਰ ਾਈਵਸਸ ਅਸੈਸੱਮਂੈਟ ਐਂਿ ਟ੍ਰ ੀਟਮਂੈਟ ਟੀਮ
CATT ਮਾਨਟਸਕ ਟਸਹਤ ਸੰਕਿ ਟਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਾਂ  ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਰਿੇ, ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਟਦਨ ਅਤੀ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀਆਾਂ  ਦਾ ਹੰੁਗਾਰਾ ਭਰਦੀ ਹੈ। 

• ਫੋਨ: 1300 859 789

• 24-ਘੰਰਿੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਟਦਨ

ਲਾਈਫ਼ਲਾਈਨਲਾਈਫ਼ਲਾਈਨ
ਇਹ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਕਸ਼ਿ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਸਿਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਟਰਕਾਾਂ  ਨੰੂ 24-ਘੰਰਿੇ ਚਾਲੂ ਸੰਕਿ ਟਿੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮਹੱਟਤਆ ਰੋਕਥਾਮ ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਫੋਨ: 13 11 14

• 24 ਘੰਰਿੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਟਦਨ

ਆਫਟਰ ਆਿਰਜ਼ ਚਾਈਲਿ ਪ੍ਰੋ ਟੈਿਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਆਫਟਰ ਆਿਰਜ਼ ਚਾਈਲਿ ਪ੍ਰੋ ਟੈਿਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ
ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਸਮੇਾਂ ਤੋਾਂ ਅੱਗੇ-ਟਪੱਛੇ ਟਕਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਿਦੀ ਹੈ

• ਫੋਨ: 13 12 78

• ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ – ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੱਕ; ਿੀਕਇੰਿ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਿੀਆਾਂ  ਿਾਲੇ ਟਦਨਾਾਂ  ਨੰੂ 24-ਘੰਰਿੇ

ਮੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਿਾਇਰੈਿਟਰੀਮੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਿਾਇਰੈਿਟਰੀ (My Community Directory)
‘ਮੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਿਾਇਰੈਕਿਰੀ’ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਜੀਿਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟਿਿਲੇਸੀਆ ਸ਼ਟਹਰ ਿਾਸਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਦੀ ਿਾਇਰੈਕਿਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

• www.mycommunitydirectory.com.au/Victoria/Whittlesea
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ਸੇਫ ਸਟੈਪੱਸਸੇਫ ਸਟੈਪੱਸ (Safe Steps)
ਟਿਕਿੋਰੀਆ ਦੀ 24/7 ਪਟਰਿਾਰਕ ਟਹੰਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾ। ਇਹ ਟਿਕਿੋਰੀਆ ਟਿੱਚ ਪਟਰਿਾਰਕ 
ਟਹੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਾਂ  ਇਸ ਤੋਾਂ ਿਰੇ ਹੋਏ ਟਕਸੇ ਿੀ ਟਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਮਾਹਰਾਾਂ  ਕੋਲੋਾਂ  ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਨ 
ਕਰਾਉਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟਰਿਾਰਕ ਟਹੰਸਾ ਟਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਾਂ ਤੋਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੇਿਾ।

• ਫੋਨ: (03) 9928 9600 ਜਾਾਂ  1800 015 188

• 24 ਘੰਰਿੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਟਦਨ

ਵਿਿਜ਼ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨਵਿਿਜ਼ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ (Kids Help Line)
5 ਤੋਾਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਟਚਆਾਂ  ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਾਂ  ਲਈ ਆਸਿਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੁਫਤ, ਟਨੱਜੀ, ਅਤੇ ਗੁਪਤ 
24/7 ਚਾਲੂ ਫੋਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਸੇਿਾ।

• ਫੋਨ: 1800 551 800

• 24 ਘੰਰਿੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਟਦਨ

ਮੈਨੱਜ਼ ਲਾਈਨਮੈਨੱਜ਼ ਲਾਈਨ (Men’s Line)
ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਟਸਹਤ ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੰਟਕਆਾਂ  ਿਾਸਤੇ ਿੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਸੇਿਾ।

• ਫੋਨ: 1300 789 978

• 24 ਘੰਰਿੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਟਦਨ

ਪੇਰਂੈਟਲਾਈਨਪੇਰਂੈਟਲਾਈਨ
ਟਿਕਿੋਰੀਆ ਟਿਚਲੇ ਬੱਟਚਆਾਂ  ਅਤੇ ਅੱਲ੍ੜ ਮੰੁਰਿੇ-ਕੁੜੀਆਾਂ  ਦੇ ਮਾਟਪਆਾਂ  ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਤਾਿਾਾਂ  ਿਾਸਤੇ। ਅਸੀਾਂ 
ਬੱਟਚਆਾਂ  ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਟਧਤ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਸਟਲਆਾਂ  ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਾਂਦੇ ਹਾਾਂ

• ਫੋਨ: 13 22 89 

• ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਟਦਨ ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ – ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ

ਵਿਿਟੋਰੀਅਨ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰਵਿਿਟੋਰੀਅਨ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ (VPIC)
ਇਹ ਟਿਕਿੋਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ  ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਟਦੰਦਾ ਹੈ ਟਕ ਜੇ ਟਕਸੇ ਟਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜ਼ਟਹਰ ਦੇ ਟਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, 
ਉਸਨੇ ਹੱਦੋਾਂ ਿੱਧ ਿੁਰਾਕ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਟਦੱਤੀ ਹੈ ਜਾਾਂ  ਉਸ ਨੰੂ ਟਕਸੇ ਸੱਪ, ਮੱਕੜੀ, 
ਮਧੂਮੱਿੀ, ਭੰੂਿ ਆਟਦ ਨੇ ਿੰਗ ਮਾਰ ਟਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾਾਂ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

• ਫੋਨ: 13 11 26

• 24 ਘੰਰਿੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਟਦਨ

ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਾਂ  
ਦਿਾਈਆਾਂ  ਅਤੇ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ

ਿਰਾਨੀਸ਼ਿਰਾਨੀਸ਼ (Caraniche)
ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਿਾਈ (AOD) ਿਾਸਤੇ ਟਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਇਲਾਜ ਸੇਿਾ।

• ਫੋਨ: (03) 9401 0600 

• ਸਿੇਰੇ 9 – ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ

BASELINE ਦੀ ਿਾਇਰੈਿਟ ਲਾਈਨਦੀ ਿਾਇਰੈਿਟ ਲਾਈਨ 
ਟਿਕਿੋਰੀਆ ਟਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਿਾਈ (AOD) ਦੀਆਾਂ  ਸਮੱਟਸਆਿਾਾਂ  ਤੋਾਂ ਪ੍ਭਾਟਿਤ ਟਕਸੇ ਿੀ 
ਟਿਅਕਤੀ ਿਾਸਤੇ 24/7 ਗੁਪਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਟਸਫਾਰਸ਼ ਸੇਿਾ।

• ਫੋਨ 1800 888 236

• 24-ਘੰਰਿੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਟਦਨ

ਫੈਵਮਲੀ ਿਰੱਗ ਐਂਿ ਅਲਿੋਹਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨਫੈਵਮਲੀ ਿਰੱਗ ਐਂਿ ਅਲਿੋਹਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ
‘ਫੈਟਮਲੀ ਿਰੱਗ ਹੈਲਪ’ ਇੱਕ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਟਕਸੇ ਦੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਿਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਿਰਤੋਾਂ ਤੋਾਂ ਪ੍ਭਾਟਿਤ 
ਪਟਰਿਾਰਾਾਂ  ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਾਂ  ਨੰੂ ਟਿਹਾਰਕ ਮਦਦ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਫੋਨ: 1300 660 068 

• 24-ਘੰਰਿੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਟਦਨ

ਗਂੈਬਲਰਜ਼ ਹੈਲਪਗਂੈਬਲਰਜ਼ ਹੈਲਪ (Gamblers’ Help)
ਇਹ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਾਂ ਪ੍ਭਾਟਿਤ ਲੋਕਾਾਂ  ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟਜਸ ਟਿੱਚ ਪਟਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ 
ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਕਥਾਮ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਟਧਆਨ-ਕੇਾਂਦਟਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਾਸ ਕਰਕੇ 
ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਤੀ ਟਿੰਨਣਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਾਂ  ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿੇਤਰੀ ਅਤੇ ਪੇਾਂਿੂ ਭਾਈਚਾਟਰਆਾਂ  ਟਿੱਚ ਰਟਹਣ ਿਾਲੇ 
ਲੋਕਾਾਂ  ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

• ਫੋਨ: 1300 133 445

• ਈਮੇਲ: ghnintake@bchs.org.au

• ਸਿੇਰੇ 9 – ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ

ਯੂਨਾਈਵਟੰਗ ਿੇਅਰਯੂਨਾਈਵਟੰਗ ਿੇਅਰ ReGen
ਯੂਨਾਈਟਿੰਗ ਕੇਅਰ ਟਿਕਿੋਰੀਆ ਐਾਂਿ ਤਸਮਾਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਿਾਈ (AOD) ਦੇ 
ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਟਸੱਟਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਰਾ। ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਿਜੋਾਂ, ਅਸੀਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਦੇ ਸੈਕਿਰ ਟਿੱਚ 
ਿਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਟਿੱਿ ਦੀਆਾਂ  ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ  ਿਾਸਤੇ ਟਤਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ।

• ਫੋਨ: 1800 700 514

• ਸਿੇਰੇ 9 – ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ

ਅਪੰਗਤਾ
ਿੌਮੀ ਅਪੰਗਤਾ ਬੀਮਾ ਸਿੀਮਿੌਮੀ ਅਪੰਗਤਾ ਬੀਮਾ ਸਿੀਮ (NDIS) – ਬਰੱਦਰਹੱੁਿ ਆਫ ਸਂੇਟ ਲੌਰਰਂੈਸ– ਬਰੱਦਰਹੱੁਿ ਆਫ ਸਂੇਟ ਲੌਰਰਂੈਸ
ਇਹ ਬੱੁਧੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਸਰੀਰਕ, ਸੰਿੇਦੀ, ਬੌਟਧਕ, ਅਤੇ ਮਨੋ-ਸਮਾਜਕ ਅਯੋਗਤਾ ਿਾਲੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਾਂ  ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪੰਗਤਾ ਿਾਲੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਾਂ  ਜਾਾਂ  ਟਿਕਾਸਆਤਮਕ ਦੇਰੀ ਿਾਲੇ ਬੱਟਚਆਾਂ  ਿਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 
ਦਿਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾਿਾਾਂ  ਿੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ  ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ  ਹਨ।

• ਫੋਨ: 1300 275 634

• ਸਿੇਰੇ 8:30 – ਸ਼ਾਮ 5:30 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ

ਨੌਰਦਰਨ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ਨੌਰਦਰਨ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ 
 ਅਪੰਗਤਾ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ , ਉਹਨਾਾਂ  ਦੇ ਪਟਰਿਾਰਾਾਂ  ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਤਾਿਾਾਂ  ਿਾਸਤੇ ਕਾਢਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾਕਾਰੀ 
ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਫੋਨ: (03) 9486 5077 

• ਸਿੇਰੇ 8:30 – ਸ਼ਾਮ 4:30 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ

ਅਪੰਗਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂਅਪੰਗਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ
ਇਹ ਬੌਟਧਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸੰਿੇਦੀ ਅਪੰਗਤਾਿਾਾਂ  ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ  ਨੰੂ ਸੁਟਿਧਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਆਧਾਟਰਤ ਸੇਿਾਿਾਾਂ , 
ਦੋਨੋਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਾਂਦੀ ਹੈ ਟਜਸ ਟਿੱਚ ‘ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਟਦਮਾਗੀ ਸੱਿ’ (Acquired Brain Injury) ਿੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

• ਫੋਨ: (03) 9407 9699 

• ਸਿੇਰੇ 9 – ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ

ਪਟਰਿਾਰ
ਿ੍ਰ ੰ ਮੌਿਂ ਸਟ੍ਰ ੀਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ਿ੍ਰ ੰ ਮੌਿਂ ਸਟ੍ਰ ੀਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ 
ਇਹ ਪਟਰਿਾਰਾਾਂ  ਅਤੇ ਟਿਅਕਤੀ-ਟਿਸ਼ੇਸ਼ਾਾਂ  ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਰਿਾਰਕ ਜੀਿਨ-ਕੋਰਸ ਟਿਚਲੇ 
ਬੱਟਚਆਾਂ , ਨੌਜਿਾਨ ਲੋਕਾਾਂ , ਬਾਲਗਾਾਂ , ਅਤੇ ਪਟਰਿਾਰਾਾਂ  ਨੰੂ, ਅਤੇ ਮੱੁਿ ਪਟਰਿਾਰਕ ਪਟਰਿਰਤਨਾਾਂ  ਦੇ ਮੌਕੇ, ਿੱਿ-ਿੱਿ 
ਟਕਸਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੇਟਧਤ, ਟਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਸਹਾਇਤਾ ਟਦੰਦੀ ਹੈ।

• ਫੋਨ: (03) 9663 6733

• ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ – ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਸੋਮਿਾਰ, ਿੀਰਿਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ;  
ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ – ਰਾਤ 8 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਮੰਗਲਿਾਰ ਅਤੇ ਬੱੁਧਿਾਰ 

ਵਰਲੇਸ਼ਨਵਸ਼ਪਸ ਆਸਟਰੇਲੀਆ (ਵਿਿਟੋਰੀਆ)ਵਰਲੇਸ਼ਨਵਸ਼ਪਸ ਆਸਟਰੇਲੀਆ (ਵਿਿਟੋਰੀਆ)
ਟਿਅਕਤੀ-ਟਿਸ਼ੇਸ਼ਾਾਂ , ਪਟਰਿਾਰਾਾਂ , ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਟਰਆਾਂ  ਲਈ ਟਰਸ਼ਟਤਆਾਂ  ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਦੀ ਪ੍ਦਾਨਕ। 
ਉਹ ਆਸਿਰੇਲੀਆ ਟਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਾਂ  ਨੰੂ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਆਦਰਪੂਰਿਕ ਟਰਸ਼ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਟਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਦਾ ਿੀਚਾ ਰੱਿਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੋਟਸ਼ਤ ਹੋਏ ਜੀਿਨ ਸਾਥੀਆਾਂ  ਿਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 
ਗਰੱੁਪਾਾਂ , ਪਟਰਿਾਰ ਅਤੇ ਟਿਅਕਤੀ-ਟਿਸ਼ੇਸ਼ਾਾਂ  ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ, ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਟਤਆਾਂ  ਬਾਰੇ ਟਸੱਟਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕਰਦੀ ਹੈ।

• ਫੋਨ: (03) 9431 7777 

• ਸਿੇਰੇ 9 – ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ

ਐਂਗਲੀਿੇਅਰ ਵਿਿਟੋਰੀਆਐਂਗਲੀਿੇਅਰ ਵਿਿਟੋਰੀਆ
ਇਹ ਮਤਰੇਈ ਅਤੇ ਟਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਿਭਾਲ ਟਿੱਚ ਰਟਹ ਰਹੇ ਬੱਟਚਆਾਂ  ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ, ਸੰਕਿ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜੇ ਪਟਰਿਾਰਾਾਂ  ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਰਿਾਰਾਾਂ  ਨੰੂ ਇਕੱਟਠਆਾਂ  ਰੱਿਣ ਅਤੇ 
ਬੱਟਚਆਾਂ  ਨੰੂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਟਿਉਾਂਤਤੇ ਗਏ ਨਿੇਾਂ ਅਤੇ ਕਾਢਕਾਰੀ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਫੋਨ: (03) 9412 6133

• ਸਿੇਰੇ 9 – ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ

ਚਾਈਲਿ ਫਸਟ / ਔਰਰਂੈਜ ਿੋਰਚਾਈਲਿ ਫਸਟ / ਔਰਰਂੈਜ ਿੋਰ
ਪਟਰਿਾਰਕ ਟਹੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਾਂ  ਔਰਤਾਾਂ , ਬੱਟਚਆਾਂ , ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨ ਲੋਕਾਾਂ  ਜਾਾਂ  ਬੱਟਚਆਾਂ  ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ 
ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜਦੇ ਲੋਕਾਾਂ  ਲਈ ਨਿਾਾਂ  ਪਹੰੁਚ ਸਥਾਨ ਤਾਾਂ  ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਾਂ  ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ 
ਕਰ ਸਕਣ ਟਜਨ੍ਾਾਂ  ਦੀ ਉਹਨਾਾਂ  ਨੰੂ ਸੁਰੱਟਿਅਤ ਅਤੇ ਸਮਰਟਥਤ ਬਣੇ ਰਟਹਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ।

• ਫੋਨ: (03) 9450 0955

• ਸਿੇਰੇ 9 – ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ

ਮੇਟਰਨਲ ਚਾਈਲਿ ਹੈਲਥਮੇਟਰਨਲ ਚਾਈਲਿ ਹੈਲਥ 
ਟਿਕਿੋਰੀਅਨ ਮੇਿਰਨਲ ਐਾਂਿ ਚਾਈਲਿ ਹੈਲਥ (MCH) ਸਰਟਿਸ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸਰਬਟਿਆਪੀ ਮੱੁਢਲੀ ਟਸਹਤ 
ਸੇਿਾ ਹੈ ਜੋ ਦੱੁਧ ਚੰੁਘਦੇ ਬਾਲਾਾਂ  ਅਤੇ ਛੋਿੇ ਬੱਟਚਆਾਂ  ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਰਿਾਰਾਾਂ  ਨਾਲ ਭਾਈਿਾਲੀ ਟਿੱਚ 
ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਾਂ ਕਰਦੇ।

• https://directory.whittlesea.vic.gov.au/family-and-children/
maternal-and-child-health-centres.aspx

• ਫੋਨ: 13 22 29 

• ਟਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਰਿੇ, ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਟਦਨ

ਟਿਿਲੇਸੀਆ ਕੌ ਾਂਸਲ
ਵਸਟੀ ਆਫ ਵਿਟਲੇਸੀਆ ਿੌਸਂਲਵਸਟੀ ਆਫ ਵਿਟਲੇਸੀਆ ਿੌਸਂਲ 
ਅਸੀਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਅਤੇ ਸੁਟਿਧਾਿਾਾਂ  ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਾਂਦੇ ਹਾਾਂ  ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ  ਦੀ 
ਤਾਮੀਲ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਿੀ ਟਜੰ਼ਮੇਿਾਰ ਹਾਾਂ ।

• ਫੋਨ: (03) 9217 2170 | ਫੈਕਸ: (03) 9217 2111

• ਸਿੇਰੇ 8:30 – ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ

ਪਟਰਿਾਰਕ ਟਹੰਸਾ
ਵਿਿਟੋਰੀਅਨ ਪੁਵਲਸਵਿਿਟੋਰੀਅਨ ਪੁਵਲਸ
ਟਿਕਿੋਰੀਆ ਪੁਟਲਸ ਸਾਿੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਫੋਨ: 000

• 24-ਘੰਰਿੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਟਦਨ

ਔਰਰਂੈਜ ਿੋਰਔਰਰਂੈਜ ਿੋਰ (Orange Door)
ਪਟਰਿਾਰਕ ਟਹੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਾਂ , ਜਾਾਂ  ਬੱਟਚਆਾਂ  ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨ ਲੋਕਾਾਂ  ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ 
ਟਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜਦੇ ਲੋਕਾਾਂ  ਲਈ, ਔਰਰੈਾਂਜ ਿੋਰ ਲੋੜੀਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਾਾਂ  ਤਰੀਕਾ 
ਹੈ।

• ਫੋਨ: 1800 319 355

• ਸਿੇਰੇ 8 – ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ

ਸੇਫ ਸਟੈਪੱਸਸੇਫ ਸਟੈਪੱਸ (Safe Steps) 
ਪਟਰਿਾਰਕ ਟਹੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਾਂ  ਔਰਤਾਾਂ , ਨੌਜਿਾਨ ਲੋਕਾਾਂ  ਅਤੇ ਬੱਟਚਆਾਂ  ਿਾਸਤੇ ਪ੍ਾਾਂਤ-ਟਿਆਪੀ 
ਪਟਹਲੀ ਪ੍ਤੀਟਕਟਰਆ ਸੇਿਾ। ਸੇਫ ਸਿੈਪੱਸ ਦੀ 24/7 ਪ੍ਤੀਟਕਟਰਆ ਫੋਨ ਲਾਈਨ, ਕਾਲ ਕਰਨ ਿਾਟਲਆਾਂ  ਨੰੂ 
ਟਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਕਰਾਾਂ  ਨਾਲ ਕਨੈਕਿ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਾਂ  ਨੰੂ ਟਿਕਲਪਾਾਂ  ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ, ਇੱਕ 
ਸੁਰੱਟਿਆ ਯੋਜਨਾ ਟਿਕਟਸਤ ਕਰਨ, ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਕਿਕਾਲੀ ਟਰਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਦਾਨ 
ਕਰਾਉਣ ਟਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟਰਿਾਰਕ ਟਹੰਸਾ ਟਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਾਂ ਤੋਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ 
ਸੇਿਾ।

• ਫੋਨ: (03) 9928 9600 ਜਾਾਂ  1800 015 188

• 24 ਘੰਰਿੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਟਦਨ

ਸੇਿਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨਿਸੇਿਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨਿ
ਜਾਰੀਜਾਰੀ

ਵਿੱਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਤਾਬਚਾਵਿੱਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਤਾਬਚਾ
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ਬੈਰੀ ਸਟ੍ਰ ੀਟਬੈਰੀ ਸਟ੍ਰ ੀਟ
ਬੈਰੀ ਸਿ੍ੀਿ (Berry Street) ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਿਾ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਆਸਿਰੇਲੀਆ ਦੀ ਚੈਟਰਿੀ 
ਹੈ। ਬੈਰੀ ਸਿ੍ੀਿ ਸੋਸ਼ਣ, ਟਹੰਸਾ ਅਤੇ ਬੇਗੌਰੀ ਤੋਾਂ ਪ੍ਭਾਟਿਤ ਬੱਟਚਆਾਂ , ਨੌਜਿਾਨ ਲੋਕਾਾਂ  ਅਤੇ ਪਟਰਿਾਰਾਾਂ  ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰਦੀ ਹੈ।

• ਫੋਨ: (03) 9450 4700 | ਫੈਕਸ: (03) 9450 4701

• ਸਿੇਰੇ 9 – ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ

ਇਨਟੱਚਇਨਟੱਚ (Intouch)
ਇੱਕ ਪ੍ਾਾਂਤ-ਟਿਆਪੀ ਟਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਪਟਰਿਾਰਕ ਟਹੰਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਿਾ ਜੋ ਪ੍ਿਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਟਪਛੋਕੜਾਾਂ  ਿਾਲੀਆਾਂ  
ਔਰਤਾਾਂ , ਉਹਨਾਾਂ  ਦੇ ਪਟਰਿਾਰਾਾਂ , ਅਤੇ ਟਿਕਿੋਰੀਆ ਟਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ  ਦੇ ਭਾਈਚਾਟਰਆਾਂ  ਨਾਲ ਟਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਔਰਤਾਾਂ  ਨੰੂ ਕੇਸ ਪ੍ਬੰਧਨ, ਟਸਿਲਾਈ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਾਂਦੀ ਹੈ, ਿੋਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਭਾਈਚਾਰਾ-ਆਧਾਟਰਤ ਪੋ੍ਜੈਕਿ ਚਲਾਉਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ  ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਟਿੱਚ ਪਟਰਿਾਰਕ ਟਹੰਸਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ 
ਨਟਜੱਟਠਆ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਫੋਨ: 1800 755 988

• ਸਿੇਰੇ 9 – ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ

ਸਾਲਿੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ: ਿਰੌਸਰੋਿਜ਼—ਪਵਰਿਾਰਿ ਵਹੰਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਿਾਸਾਲਿੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ: ਿਰੌਸਰੋਿਜ਼—ਪਵਰਿਾਰਿ ਵਹੰਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਿਾ
ਇਹ ਔਰਤਾਾਂ  ਅਤੇ ਬੱਟਚਆਾਂ  ਿਾਸਤੇ ਟਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗ, ਪਟਰਿਾਰਕ ਟਹੰਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਾਂਦੀ ਹੈ 
ਜੋ ਰੋਕਥਾਮ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਾਂ ਲੈਕੇ ਸੰਕਿਕਾਲੀ ਪ੍ਤੀਟਕਟਰਆ ਤੱਕ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ  ਹਨ। ਇਹਨਾਾਂ  ਸੇਿਾਿਾਾਂ  
ਟਿੱਚ ਗਰੱੁਪ ਕਾਰਜ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਰਾਾਂਚਾਾਂ  ਟਿੱਚ ਭੇਜਣਾ, ਸੰਕਿ ਟਿੱਚ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖ਼ਮ ਿਾਲੀਆਾਂ  ਪ੍ਤੀਟਕਟਰਆਿਾਾਂ , 
‘ਸੇਫ ਐਿ ਹੋਮ’ ਸਰਟਿਸ, ਆਊਿਰੀਚ ਕੇਸ ਪ੍ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਪਟਰਿਾਰਕ ਟਹੰਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਣ 
ਟਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਫੋਨ: (03) 9353 1011 | ਫੈਕਸ: (03) 9350 7102

• ਸਿੇਰੇ 9 – ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ

ਸੈਿਸੂਅਲ ਅਸਾਲਟ ਿ੍ਰ ਾਈਵਸਸ ਲਾਈਨਸੈਿਸੂਅਲ ਅਸਾਲਟ ਿ੍ਰ ਾਈਵਸਸ ਲਾਈਨ
ਸੈਕਸੂਅਲ ਅਸਾਲਿ ਕ੍ਾਈਟਸਸ ਲਾਈਨ ਟਿਕਿੋਰੀਆ (SACL) ਇੱਕ ਪ੍ਾਾਂਤ-ਟਿਆਪੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਾਂ ਤੋਾਂ 
ਬਾਅਦ ਲਈ (after-hours), ਗੁਪਤ, ਿੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਾਂ ਸੰਕਿਕਾਲੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਦੇਣ ਿਾਲੀ ਸੇਿਾ ਹੈ 
ਜੋ ਅਤੀਤ ਟਿੱਚ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਾਂ ਟਿੱਚ ਟਜਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੱੁਕੇ ਲੋਕਾਾਂ  ਲਈ ਹੈ।

• ਫੋਨ: 1800 806 292

• ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ – ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ; ਿੀਕਇੰਿ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਿੀਆਾਂ  ਿਾਲੇ ਟਦਨ 
24-ਘੰਰਿੇ

ਨੋ ਟੂ ਿਾਇਲਂੈਸ ਨੋ ਟੂ ਿਾਇਲਂੈਸ (No To Violence) – ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਸੇਿਾ– ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਸੇਿਾ
ਮਰਦਾਾਂ  ਿੱਲੋਾਂ  ਪਟਰਿਾਰਕ ਟਹੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਿਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਟਿਅਕਤੀਆਾਂ  ਅਤੇ ਅਦਾਟਰਆਾਂ  ਲਈ 
ਟਿਕਿੋਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਾਾਂਤ-ਟਿਆਪੀ ਟਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ। ਟਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਮਰਦਾਾਂ  ਨਾਲ ਟਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਾਂ  ਜੋ 
ਉਹਨਾਾਂ  ਦੇ ਟਹੰਸਕ ਟਿਿਹਾਰ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਿਤਮ ਕਰਨ ਟਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ  ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਫੋਨ: 1300 766 491 ਜਾਾਂ  (03) 9428 2899

• ਸਿੇਰੇ 8 – ਸ਼ਾਮ 9 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ; ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ – ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸ਼ਨੀਿਾਰ 
ਅਤੇ ਐਤਿਾਰ

ਮਾਨਟਸਕ 
ਟਸਹਤ

ਮਾਈਿਂ:ਮਾਈਿਂ:
ਮਾਨਟਸਕ ਟਸਹਤ, ਮਨੋ-ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਦੂਹਰੀ ਅਪੰਗਤਾ ਿਾਲੀਆਾਂ  ਕੌਮੀ-ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ 
ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਦੀ ਪ੍ਦਾਨਕ। ਇਹ ਜੀਿਨ ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਟਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਟਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਟਿਹਾਰਕ ਅਤੇ 
ਪੇ੍ਰਨਾਮਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਾਂ  ਨੰੂ ਟਦ੍ੜਤਾ ਦਾ ਟਨਰਮਾਣ ਕਰਨ, ਕੰਿਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 
ਲੈਣ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਟਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਟਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

• ਫੋਨ: 1300 286 463

• ਸਿੇਰੇ 9 – ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ

BanyuLE ਿਵਮਊਵਨਟੀ ਹੈਲਥ ਿਵਮਊਵਨਟੀ ਹੈਲਥ (LIFT ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ)
LIFT ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਟਚੰਤਾ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਟਚਰਕਾਲੀਨ ਮਾਨਟਸਕ ਟਸਹਤ ਮਸਟਲਆਾਂ  ਜਾਾਂ  ਆਤਮਘਾਤੀ ਟਿਚਾਰਾਾਂ  ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਾਂ  ਨੰੂ ਮਾਨਟਸਕ ਟਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਫੋਨ: (03) 9450 2000 

• ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ – ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ, ਸੋਮਿਾਰ – ਿੀਰਿਾਰ; ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ – ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ

Headtohelp
HeadtoHelp ਟਕਸੇ ਿੀ ਉਮਰ ਦੇ ਟਕਸੇ ਿੀ ਅਟਜਹੇ ਟਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਪਟਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ 
ਕਰਤਾਿਾਾਂ  ਸਮੇਤ ਮਾਨਟਸਕ ਟਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਕਸ਼ਿ, ਮਾਨਟਸਕ 
ਟਸਹਤ ਦੀ ਿਰਾਬੀ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ  ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਟਰਹਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ HeadtoHelp ਿੀਮ 
ਦੇ ਅੰਦਰੋਾਂ ਜਾਾਂ  ਹੋਰ ਟਸਹਤ ਪ੍ਦਾਨਕਾਾਂ  ਨੰੂ ਟਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਟਿਅਕਤੀਗਤ 
ਗਾਹਕਾਾਂ  ਨੰੂ ਲੰਬੀ ਟਮਆਦ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਾਂ ਿੱਧ ਢੁਕਿੇਾਂ ਹਨ। 

• ਫੋਨ: 1800 595 212 

• ਸਿੇਰੇ 8:30 – ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ

NEAMI – Thomastown
Neami Thomastown ਭਾਈਚਾਰੇ ਟਿੱਚ ਪਹੰੁਚ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਗਰੱੁਪ 
ਪੋ੍ਗਰਾਮ, ਬੇਘਰੀ (homelessness) ਅਤੇ ਬਸੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

• ਫੋਨ: (03) 9464 6455 ਜਾਾਂ  1300 785 358 

• ਸਿੇਰੇ 9 – ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ

ਵਿਿਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨਵਿਿਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (Kids Helpline)
ਟਕਿਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 5 ਅਤੇ 25 ਸਾਲਾਾਂ  ਟਿਚਕਾਰ ਦੇ ਬੱਟਚਆਾਂ  ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਾਂ  ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਫਤ 
ਆਸਿਰੇਲੀਅਨ ਿੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਸੇਿਾ ਹੈ।

• ਫੋਨ: 1800 551 800 

• 24-ਘੰਰਿੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਟਦਨ

ਔਸਵਟਨਔਸਵਟਨ CAMHS ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਮੈਟਰੋ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਮੈਟਰੋ (0-18 ਸਾਲਸਾਲ)
0-18 ਸਾਲਾਾਂ  ਦੇ ਬੱਟਚਆਾਂ  ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਾਂ  ਲਈ ਮਾਨਟਸਕ ਟਸਹਤ ਿਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੁਲਾਾਂਕਣ, ਅਤੇ ਟਸਫਾਰਸ਼ 
ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਕਿਕਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾਿਾਾਂ  ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

• ਫੋਨ: (03) 9496 3620 

• ਸਿੇਰੇ 9 – ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ

ਬਸੇਰਾ  
ਸੇਿਾਿਾਾਂ

ਹੈਿਨ ਹੋਮ ਸੇਫ ਹੈਿਨ ਹੋਮ ਸੇਫ (HHS)
ਹੈਿਨ, ਹੋਮ, ਸੇਫ ਆਸਿਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ  ਏਕੀਟਕਰਤ, ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਾਂ  ਿਾਸਤੇ ਪੱੁਗਣਯੋਗ 
ਟਕਰਾਏ ’ਤੇ ਬਸੇਰਾ ਦੇਣ ਿਾਲੀ ਪ੍ਦਾਨਕ ਹੈ ਜੋ ਬੇਘਰੀ ਿਾਸਤੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਘੱਿ-ਆਮਦਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 
ਟਦੰਦੀ ਹੈ।

• ਫੋਨ: (03) 9479 0700 

• ਸਿੇਰੇ 9 – ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ

ਲਾਂਚ ਹਾਊਵਜੰ਼ਗ ਲਾਂਚ ਹਾਊਵਜੰ਼ਗ (Launch Housing)
ਇੱਕ ਧਰਮ-ਟਨਰਪੱਿ ਮੈਲਬੋਰਨ-ਆਧਾਟਰਤ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਾਂ  ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਅਤੇ ਬਸੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਰਥਨ 
ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਟਿੱਚ ਹੋ ਜਾਾਂ  ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ  
ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਿਾਸਤੇ ਟਕਸੇ ਬਸੇਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

• ਫੋਨ: 1800 048 325 ਜਾਾਂ  (03) 9288 9611

• ਫੈਕਸ: (03) 9288 9602

• ਸਿੇਰੇ 9 – ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ

• ਫੋਨ: 1800 825 955

• 24-ਘੰਰਿੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਟਦਨ

ਐਬੋਰੀਜ਼ੀਨਲ ਹਾਊਵਜੰ਼ਗ ਵਿਿਟੋਰੀਆਐਬੋਰੀਜ਼ੀਨਲ ਹਾਊਵਜੰ਼ਗ ਵਿਿਟੋਰੀਆ
ਟਜੰ਼ਦਗੀਆਾਂ  ਟਬਹਤਰ ਅਤੇ ਿਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ਿਜੋਾਂ, ਐਬੋਰੀਜ਼ੀਨਲ ਟਿਕਿੋਰੀਅਨਜ਼ 
ਉਟਚਤ, ਪੱੁਗਣਯੋਗ ਬਸੇਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸਦੀਆਾਂ  ਬਸੇਰਾ ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਉਹਨਾਾਂ  ਲੋਕਾਾਂ  ’ਤੇ ਸੇਟਧਤ 
ਹੰੁਦੀਆਾਂ  ਹਨ ਟਜਨ੍ਾਾਂ  ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਾਂ ਿੱਧ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

• ਫੋਨ: (03)9403 2100 ਜਾਾਂ  1800 248 842

• ਸਿੇਰੇ 8:30 – ਸ਼ਾਮ 4:30 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ

ਹਾਊਵਜੰ਼ਗ ਚੋਆਇਸਜ਼ ਆਸਟਰੇਲੀਆਹਾਊਵਜੰ਼ਗ ਚੋਆਇਸਜ਼ ਆਸਟਰੇਲੀਆ
ਇਹ ਉਹਨਾਾਂ  ਅਪੰਗਤਾਿਾਾਂ  ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ  ਲਈ ਇੱਕ ਬਸੇਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟਸਫਾਰਸ਼ ਸੇਿਾ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ 
ਜੋ ਬੇਘਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ  ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਟਿੱਚ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਿਾ ਜਨਤਕ ਬਸੇਰੇ, ਕਮਰੇ ਟਕਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ 
ਿਾਲੇ ਮਕਾਨਾਾਂ , ਸਟਹਕਾਰੀ ਸਭਾਿਾਾਂ , ਭਾਈਚਾਰਕ ਬਸੇਰੇ, ਬਸੇਰਾ ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ , ਟਨੱਜੀ ਟਕਰਾਏ ’ਤੇ ਘਰ ਦੇਣ 
ਿਾਲੀਆਾਂ  ਸੇਿਾਿਾਾਂ , ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਫੋਨ: 1300 312 447 | ਫੈਕਸ: 1300 312 737

• ਸਿੇਰੇ 9 – ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ

ਆਵਫਸ ਆਫ ਹਾਊਵਜੰ਼ਗਆਵਫਸ ਆਫ ਹਾਊਵਜੰ਼ਗ (DHS) – ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ– ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ
ਹਾਊਟਜੰ਼ਗ ਟਿਕ (Housing Vic) ਦਾ ਪ੍ਬੰਧਨ ਟਿਕਿੋਰੀਆ ਦੇ ਟਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੱੁਿੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਟਿਭਾਗ ਿੱਲੋਾਂ  
ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਾਂ  ਬੇਘਰੀ ਜਾਾਂ  ਪਟਰਿਾਰਕ ਟਹੰਸਾ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਟਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਾਂ  ਟਰਹਾਇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ 
ਤੁਹਾਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਟਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

• ਫੋਨ: 1300 664 977 

• ਸਿੇਰੇ 8:45 – ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ

ਟੈਨਐਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨਟੈਨਐਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (Tenants Union)
ਇਹ ਕਨੰੂਨੀ ਸੇਿਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ, VCAT ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਾਂ  ਟਿਿੇ ਕਨੰੂਨੀ ਪ੍ਤੀਟਨਧਤਾ, ਪ੍ਕਾਸ਼ਨਾਿਾਾਂ , 
ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀਆਾਂ , ਅਤੇ ਟਸਿਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨਾਾਂ  ਰਾਹੀਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਟਸੱਟਿਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਚੈਨਲਾਾਂ  
ਰਾਹੀਾਂ ਿਕਾਲਤ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਿਾਕੇ ਟਿਕਿੋਰੀਆ ਟਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਟਰਹਾਇਸ਼ੀ ਟਕਰਾਏਦਾਰਾਾਂ  ਦੇ ਅਟਧਕਾਰਾਾਂ  ਅਤੇ ਨਹੱਤਾਾਂ  
ਨੰੂ ਿਧਾਿਾ ਟਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ  ਦੀ ਰੱਟਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

• ਫੋਨ: (03) 9416 2577 ਜਾਾਂ  1800 068 860

• ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ – ਸ਼ਾਮ 4 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ, ਮੰਗਲਿਾਰ, ਿੀਰਿਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ; ਦੁਪਟਹਰ 12:30 
ਿਜੇ – ਸ਼ਾਮ 7:30 ਤੱਕ ਬੱੁਧਿਾਰ

ਸਾਲਿੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਸਂੇਟ ਵਿਲਿਾ ਿ੍ਰ ਾਈਵਸਸ ਸਂੈਟਰਸਾਲਿੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਸਂੇਟ ਵਿਲਿਾ ਿ੍ਰ ਾਈਵਸਸ ਸਂੈਟਰ
‘ਕ੍ਾਈਟਸਸ ਸਰਟਿਸਜ਼ ਪੋ੍ਗਰਾਮ’ ਉਹਨਾਾਂ  ਟਿਅਕਤੀ-ਟਿਸ਼ੇਸ਼ਾਾਂ  ਅਤੇ ਪਟਰਿਾਰਾਾਂ  ਦਾ ਹੰੁਗਾਰਾ ਭਰਦਾ ਹੈ ਟਜਨ੍ਾਾਂ  ਨੰੂ 
ਮੱੁਿਧਾਰਾ ਦੀਆਾਂ  ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਟਿੱਚ ਮੁਸ਼ਟਕਲ ਆਉਾਂਦੀ ਹੈ। ਿੀਚਾ ਹੈ ਭਲਾਈ 
ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਆਮ ਟਸਫਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਾਂ  ਿਾਸਤੇ ਟਿਸ਼ਾਲ ਰੇਾਂਜ਼ 
ਿਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ।

• ਫੋਨ: (03) 9536 7777 ਜਾਾਂ  1800 627 72

• ਫੈਕਸ: (03) 9536 7778

• ਸਿੇਰੇ 9 – ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ

ਆਟਦਿਾਸੀ
ਵਿਿਟੋਰੀਅਨ ਐਬੋਰੀਜ਼ੀਨਲ ਚਾਈਲਿ ਿੇਅਰ ਏਜੰਸੀ ਿੋ-ਆਪਰੇਵਟਿ ਵਲਮਵਟਿਵਿਿਟੋਰੀਅਨ ਐਬੋਰੀਜ਼ੀਨਲ ਚਾਈਲਿ ਿੇਅਰ ਏਜੰਸੀ ਿੋ-ਆਪਰੇਵਟਿ ਵਲਮਵਟਿ
ਇਹ ਆਟਦਿਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟਰਿਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਪਟਰਿਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਟਰਿਾਰ ਨੰੂ 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਟਮਲਾਪ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਟਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਕਸਦ 
ਆਟਦਿਾਸੀ ਬੱਟਚਆਾਂ , ਟਿਅਕਤੀਆਾਂ  ਅਤੇ ਪਟਰਿਾਰਾਾਂ  ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ  ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਸੱਟਭਆਚਾਰਕ ਸਾਾਂਝ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

• ਫੋਨ: (03) 9287 8800 ਜਾਾਂ  (03) 9480 7300

• ਫੈਕਸ: (03) 9287 8999

• ਸਿੇਰੇ 9 – ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ

ਐਬੋਰੀਜ਼ੀਨਲ ਹਾਊਵਜੰ਼ਗ ਵਿਿਟੋਰੀਆਐਬੋਰੀਜ਼ੀਨਲ ਹਾਊਵਜੰ਼ਗ ਵਿਿਟੋਰੀਆ
ਟਜੰ਼ਦਗੀਆਾਂ  ਟਬਹਤਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਟਰਆਾਂ  ਨੰੂ ਿਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ਿਜੋਾਂ, ਉਟਚਤ, ਪੱੁਗਣਯੋਗ 
ਬਸੇਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਇਸਦੀਆਾਂ  ਬਸੇਰਾ ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਉਹਨਾਾਂ  ਲੋਕਾਾਂ  ’ਤੇ ਸੇਟਧਤ ਹੰੁਦੀਆਾਂ  ਹਨ ਟਜਨ੍ਾਾਂ  ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ 
ਦੀ ਸਭ ਤੋਾਂ ਿੱਧ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

• ਫੋਨ: (03)9403 2100 ਜਾਾਂ  1800 248 842

• ਸਿੇਰੇ 8:30 – ਸ਼ਾਮ 4:30 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ

ਬੂਬਪ ਵਿਲਾਮ ਬੂਬਪ ਵਿਲਾਮ (Bubup Wilam) 
Bubup Wilam ਇੱਕ ਆਟਦਿਾਸੀ ਬਾਲ ਅਤੇ ਪਟਰਿਾਰ ਕੇਾਂਦਰ ਹੈ ਜੋ ਆਟਦਿਾਸੀ ਬੱਟਚਆਾਂ , ਪਟਰਿਾਰਾਾਂ , 
ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਅਤੇ ਪੋ੍ਗਰਾਮਾਾਂ  ਦੀ ਏਕੀਟਕਰਤ ਰੇਾਂਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਜਸ ਟਿੱਚ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਪੋ੍ਗਰਾਮ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਾਂ  ਦੀ ਟਸੱਟਿਆ, ਅਤੇ ਟਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 
ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਫੋਨ: (03) 8459 4800

• ਸਿੇਰੇ 7:30 – ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ

ਸੇਿਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨਿਸੇਿਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨਿ
ਜਾਰੀਜਾਰੀ

ਵਿੱਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਤਾਬਚਾਵਿੱਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਤਾਬਚਾ
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ਿਨੈਿਵਟੰਗ ਹੋਮਿਨੈਿਵਟੰਗ ਹੋਮ (Connecting Home)
ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਹੋਮ, ਦੱਿਣ ਪੂਰਬੀ ਆਸਿਰੇਲੀਆ ਟਿੱਚ ‘ਸਿੋਲਨ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨਜ਼’ (Stolen 
Generations) ਿਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਸੇਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਪੋ੍ਗਰਾਮਾਾਂ  ਦੀ ਿਰਤੋਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਟਜਿੇਾਂ ਟਕ ਬਜੁ਼ਰਗਾਾਂ  ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ, ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਪ੍ਬੰਧਨ ਤਾਾਂ  ਜੋ ਬਚ ਗਏ ਲੋਕਾਾਂ  (survivors) ਦੀ 
ਟਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹਨਾਾਂ  ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਟਿਅਕਤੀਆਾਂ  ਅਤੇ ਪਟਰਿਾਰਾਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਕੇ ਅਤੇ ਿੀਚਾ 
ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਟਸਧਾਾਂਤਾਾਂ  ਦੀ ਿਰਤੋਾਂ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਫੋਨ: (03) 8679 0777

• ਸਿੇਰੇ 8 – ਸ਼ਾਮ 4 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ

ਵਿਿਟੋਰੀਅਨ ਐਬੋਰੀਜ਼ੀਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਵਿਿਟੋਰੀਅਨ ਐਬੋਰੀਜ਼ੀਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ (vahs)
VAHS ਟਿਕਿੋਰੀਆ ਦੇ ਆਟਦਿਾਸੀ ਭਾਈਚਾਟਰਆਾਂ  ਦੀਆਾਂ  ਟਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਾਕਿਰੀ ਲੋੜਾਾਂ  ਨਾਲ ਟਸੱਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਾਸਤੇ ਿਾਕਿਰੀ, ਦੰਦਾਾਂ  ਸੰਬੰਧੀ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਸ਼ਾਲ ਲੜੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਾਂਦੀ 
ਹੈ।

• VAHS ਈਟਪੰਗ ਫੋਨ: (03) 8592 3920

• VAHS ਪੈ੍ਸਿਨ ਫੋਨ: (03) 9403 3300 | ਫੈਕਸ: (03) 9403 3333

• VAHS ਟਫਿਜ਼ਰੌਏ ਫੋਨ: (03) 9419 3000 | ਫੈਕਸ: (03) 8592 3900

• ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ – ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ ਿੀਰਿਾਰ; ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ – ਸ਼ਾਮ 4 ਿਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ; ਸਿੇਰੇ 
9:30 ਿਜੇ – ਦੁਪਟਹਰ 12:30 ਿਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਨੀਿਾਰ (VAHS ਟਫਿਜ਼ਰੌਏ ਟਿਿੇ ਟਸਰਫ ਮੈਿੀਕਲ 
ਕਲੀਟਨਕ)

ਕਾਨੰੂਨੀ
ਵਿਿਟੋਰੀਆ ਲੀਗਲ ਏਿ ਵਿਿਟੋਰੀਆ ਲੀਗਲ ਏਿ (VLA)
VLA ਇੱਕ ਅਟਜਹਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਕਨੰੂਨੀ ਸਮੱਟਸਆਿਾਾਂ  ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਟਿੱਚ ਹੀ ਟਨਪਿਾਰੇ ਉੱਤਤੇ ਫੋਕਸ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ, ਅਤੇ ਟਸੱਟਿਆ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਾਂਦਾ ਹੈ। 

• ਫੋਨ: 1300 792 387

• ਸਿੇਰੇ 8 – ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ

ਵਿਟਲੇਸੀਆ ਿਵਮਊਵਨਟੀ ਿਨੈਿਸ਼ਨਜ਼ – ਭਾਈਚਾਰਿ ਿਨੰੂਨੀ ਸੇਿਾਵਿਟਲੇਸੀਆ ਿਵਮਊਵਨਟੀ ਿਨੈਿਸ਼ਨਜ਼ – ਭਾਈਚਾਰਿ ਿਨੰੂਨੀ ਸੇਿਾ
ਟਿਿਲੇਸੀਆ ਕਟਮਊਟਨਿੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਨੰੂਨੀ ਸੇਿਾ ਉਹਨਾਾਂ  ਲੋਕਾਾਂ  ਨੰੂ ਮੁਫਤ ਕਨੰੂਨੀ ਮਦਦ 
ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਟਿਿਲੇਸੀਆ ਸ਼ਟਹਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਭਾਈਚਾਟਰਆਾਂ  ਟਿੱਚ ਰਟਹੰਦੇ, ਕੰਮ 
ਕਰਦੇ ਜਾਾਂ  ਪੜ੍ਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿੀਚਾ ਹੈ ਲੋਕਾਾਂ  ਨੰੂ ਕਨੰੂਨ ਤੋਾਂ ਹੋਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਤਾਾਂ  ਜੋ ਉਹ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲੇ 
ਲੈ ਸਕਣ। 

• ਫੋਨ: (03) 9401 6655

• ਸਿੇਰੇ 9 – ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ 

ਵਿਮਨਜ਼ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿਿਟੋਰੀਆਵਿਮਨਜ਼ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿਿਟੋਰੀਆ
ਟਿਮਨਜ਼ ਲੀਗਲ ਸਰਟਿਸ ਟਿਕਿੋਰੀਆ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਾਂ  ਨੰੂ 1982 ਤੋਾਂ ਮੁਫਤ ਕਨੰੂਨੀ 
ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਆ ਟਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਾਂ ਪਛੜੇਪਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਾਂ  ਔਰਤਾਾਂ  ਨਾਲ ਟਮਲਕੇ ਕੰਮ 
ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ  ਤਾਾਂ  ਜੋ ਟਰਸ਼ਤਾ ਿੱੁਿਣ ਜਾਾਂ  ਟਹੰਸਾ ਤੋਾਂ ਉਪਜਣ ਿਾਲੇ ਕਨੰੂਨੀ ਮਸਟਲਆਾਂ  ਨੰੂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਫੋਨ: (03) 8622 0600 ਜਾਾਂ  1800 133 302

• ਫੈਕਸ: (03) 8622 0666

• ਦੁਪਟਹਰ 5:30 ਿਜੇ – ਸ਼ਾਮ 7:30 ਮੰਗਲਿਾਰ ਅਤੇ ਿੀਰਿਾਰ

ਮੈਨੱਜ਼ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਮੈਨੱਜ਼ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ (Mens Legal Service)
ਇਹ ਪੱੁਗਣਯੋਗ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਕਨੰੂਨੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮਰਦਾਾਂ  ਲਈ ਉਹਨਾਾਂ  ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ  
ਪਟਰਿਾਰਾਾਂ  ਦੇ ਜੀਿਨਾਾਂ  ਟਿਚਲੇ ਅਟਹਮ ਮੋੜਾਾਂ  ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੰੁਦੀਆਾਂ  ਹਨ। ਮੱੁਿ ਫੋਕਸ ਹੈ ਪਟਰਿਾਰਕ ਕਨੰੂਨ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਟਧਤ ਘਿਨਾਿਾਾਂ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਟਪਤਾਿਾਾਂ  ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਟਚਆਾਂ  ਦੇ ਜੀਿਨਾਾਂ  ਟਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਸੰਟਮਲਤ ਬਣੇ 
ਰਟਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ ਟਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ।

• ਫੋਨ:1800 463 675

• ਸਿੇਰੇ 9 – ਸ਼ਾਮ 5:30 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ

ਔਰਤਾਾਂ
ਵਿਮਨਜ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਿ ਰੈਫਰਲ ਐਿਸਚਂੇਜ਼ ਵਿਮਨਜ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਿ ਰੈਫਰਲ ਐਿਸਚਂੇਜ਼ (WIRE)
ਟਿਮਨਜ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਾਂਿ ਰੈਫਰਲ ਐਕਸਚੇਾਂਜ਼ ਇੰਕ. – ਨੇ ਨਾਨ-ਬਾਈਨਰੀ ਅਤੇ ਟਲੰਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿਟਭੰਨ 
ਲੋਕਾਾਂ  ਦੀਆਾਂ  ਲੋੜਾਾਂ  ਦਾ ਹੰੁਗਾਰਾ ਭਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੇਿਾ ਦਾ ਟਿਸਤਾਰ ਕਰ ਟਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ 
ਟਿਕਿੋਰੀਆ-ਟਿਆਪੀ ਮੁਫਤ ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਟਸਫਾਰਸ਼ ਸੇਿਾ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਾਂ  ਅਤੇ 
ਨਾਨ-ਬਾਈਨਰੀ ਲੋਕਾਾਂ  ਿੱਲੋਾਂ  ਔਰਤਾਾਂ , ਨਾਨ-ਬਾਈਨਰੀ ਲੋਕਾਾਂ , ਅਤੇ ਟਲੰਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿਟਭੰਨ ਲੋਕਾਾਂ  ਿਾਸਤੇ ਚਲਾਈ 
ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਫੋਨ: 1300 134 130 

• ਸਿੇਰੇ 9 – ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ

ਵਿਮਨਜ਼ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿਿਟੋਰੀਆਵਿਮਨਜ਼ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿਿਟੋਰੀਆ
ਟਿਮਨਜ਼ ਲੀਗਲ ਸਰਟਿਸ ਟਿਕਿੋਰੀਆ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਾਂ  ਨੰੂ 1982 ਤੋਾਂ ਮੁਫਤ ਕਨੰੂਨੀ 
ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਆ ਟਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਾਂ ਪਛੜੇਪਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਾਂ  ਔਰਤਾਾਂ  ਨਾਲ ਟਮਲਕੇ ਕੰਮ 
ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ  ਤਾਾਂ  ਜੋ ਟਰਸ਼ਤਾ ਿੱੁਿਣ ਜਾਾਂ  ਟਹੰਸਾ ਤੋਾਂ ਉਪਜਣ ਿਾਲੇ ਕਨੰੂਨੀ ਮਸਟਲਆਾਂ  ਨੰੂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਫੋਨ: (03) 8622 0600 ਜਾਾਂ  1800 133 302

• ਫੈਕਸ: (03) 8622 0666

• ਦੁਪਟਹਰ 5:30 ਿਜੇ – ਸ਼ਾਮ 7:30 ਮੰਗਲਿਾਰ ਅਤੇ ਿੀਰਿਾਰ

COVID-19
COVID-19 ਹੌਟਲਾਈਨਹੌਟਲਾਈਨ

 ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਟਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ (COVID-19) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ  ਤੁਹਾਨੰੂ 
COVID-19 ਬਾਬਤ ਟਕਸੇ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਾਂ  ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਰਟਪਤ ਹੌਿਲਾਈਨ 
1800 675 398 ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੋ 24 ਘੰਰਿੇ, 7 ਟਦਨ ਿੱੁਲ੍ੀ ਰਟਹੰਦੀ ਹੈ

 www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus#:~:text=If%20you%20
suspect%20you%20may,Share

ਭੁਗਤਾਨ ਸਹਾਇਤਾਭੁਗਤਾਨ ਸਹਾਇਤਾ
 ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਾਂ ਪਟਹਲਾਾਂ  ਹੀ Centrelink ਤੋਾਂ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਾਪਤ ਨਹੀਾਂ 
ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਾਂ  ਤੁਸੀਾਂ ‘ਸਰਟਿਸਜ਼ ਆਸਿਰੇਲੀਆ-ਸੈਾਂਿਰਟਲੰਕ’ ਰਾਹੀਾਂ ਮਨੱੁਿੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਸੰਬੰਧੀ ਭੁਗਤਾਨਾਾਂ  
ਿਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 www.centrelink.gov.au/custsite_pfe/pymtfinderest/
paymentFinderEstimatorPage.jsf?wec-
appid=pymtfinderest&wec-locale=en_US#stay

 ਜੇ ਤੁਸੀਾਂ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ (COVID-19) ਕਰਕੇ ਟਕਰਾਇਆ ਦੇਣ ਟਿੱਚ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹੋ, ਤਾਾਂ  ਤੁਸੀਾਂ $3000 ਤੱਕ ‘COVID-19 ਟਕਰਾਇਆ ਰਾਹਤ ਗ੍ਾਾਂਿ’ ਿਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 https://rentrelief.covid19.dhhs.vic.gov.au/ 

 ਆਪਣੇ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ (COVID-19) ਿੈਸਿ ਦੇ ਨਤੀਟਜਆਾਂ  ਦੀ ਉਿੀਕ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿੱਿਰਾ ਰੱਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ  ਤੁਸੀਾਂ $450 ਦੇ ‘COVID-19 ਿੈਸਿ 
ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਐਾਂਿ ਸਪੋਰਿ ਿਰਕਰ’ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ $1500 ਤੱਕ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ 

 www.dhhs.vic.gov.au/covid-19-worker-support-payment

 ਜੇ ਤੁਸੀਾਂ COVID-19 ਤੋਾਂ ਪ੍ਭਾਟਿਤ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਾਂ  ਤੁਸੀਾਂ NILS (ਟਿਆਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ ਸਕੀਮ) ਟਕਰਾਏ 
ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਲਈ $3000 (created re, COVID) ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜੇ਼ ਿਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਟਮਆਰੀ NILS ਲੋਨ ਨਾਲੋਾਂ  ਅਲੱਗ ਹੈ।

 https://householdrelief.org.au/ 

 ਜੇ ਤੁਸੀਾਂ ਕਾਮਨਿੈਲਥ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਾਾਂਤਕੀ ਜਾਾਂ  ਕੇਾਂਦਰੀ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਫੰਿਾਾਂ  ਿਾਸਤੇ ਯੋਗ 
ਨਹੀਾਂ ਹੋ ਤਾਾਂ  ਤੁਸੀਾਂ ਟਨਮਨਟਲਿਤ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਰੈਿੱ ਕਰਾਸ ਸੰਕਿਕਾਲੀ ਰਾਹਤ ਫੰਿ 

 www.redcross.org.au/get-help/help-for-migrants-in-
transition/help-for-migrants-in-transition/vic-relief 

 ਜੇ ਤੁਸੀਾਂ ਆਪਣਾ ਟਕਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਟਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਾਂ  ਤੁਹਾਨੰੂ 29 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 31 
ਦਸੰਬਰ 2020 ਟਿਚਕਾਰ ਮਕਾਨ ਿਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਟਮਟਲਆ ਹੈ ਟਕਉਾਂਰਟਕ ਤੁਸੀਾਂ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ 
(COVID-19) ਦੇ ਪ੍ਭਾਿਾਾਂ  ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟਕਰਾਇਆ ਅਦਾ ਨਹੀਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਾਂ  ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਟਕਰਾਏ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਟਿੱਚੋਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ “ਮੋਰਾਿੋਰੀਅਮ (ਟਿਕਿੋਰੀਆ) ਫ੍ੀਜ਼” ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੇਿੋ

 www.consumer.vic.gov.au/resources-and-tools/advice-in-a-
disaster/coronavirus-covid19-and-your-rights/renting-
rules-and-support-during-the-moratorium 

 ਜੇ ਤੁਸੀਾਂ COVID-19 ਕਰਕੇ ਟਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ  ਪ੍ਭਾਟਿਤ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਾਂ  “COVID-19 
ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਟਿਦਿ੍ਾਅਲ ਸਕੀਮ” ਦੇ ਰਾਹੀਾਂ ਤੁਸੀਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਿਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਾਂ  ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗ ਤੱਕ 
ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 https://www.ato.gov.au/individuals/super/in-detail/
withdrawing-and-using-your-super/covid-19-early-
releaseof-super/ 

 ਜੇ ਤੁਸੀਾਂ ਟਿਿਲੇਸੀਆ ਸ਼ਟਹਰ ਦੇ ਿਸਨੀਕ ਹੋ ਤਾਾਂ  ਤੁਸੀਾਂ ਟਿਿਲੇਸੀਆ ਕਟਮਊਟਨਿੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਰਾਹੀਾਂ 
ਟਿਿਲੇਸੀਆ ਸ਼ਟਹਰ ਦੀ ਕੌ ਾਂਸਲ ਦੀ COVID-19 ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ

 https://www.whittlesea.vic.gov.au/health-safety/
coronavirus-information-covid-19/

 ਜੇ ਤੁਸੀਾਂ ਟਿਿਲੇਸੀਆ ਸ਼ਟਹਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਤਾਾਂ  ਤੁਸੀਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਾਸਤੇ ਟਿਿਲੇਸੀਆ ਸ਼ਟਹਰ ਦੀ ਕੌ ਾਂਸਲ 
ਦੀ COVID-19 ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ

 https://www.whittlesea.vic.gov.au/for-business/covid-19-
information-for-business/support-for-business/ 

 ਜੇ ਤੁਸੀਾਂ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਪ੍ਭਾਿਾਾਂ  ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ, ਜਾਾਂ  ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੁਆ 
ਟਲਆ ਹੈ, ਜਾਾਂ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਧੇਰੇ ਿਰਕਰਾਾਂ  ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ  ‘ਿਰਟਕੰਗ ਫਾਰ ਟਿਕਿੋਰੀਆ ਜੌਬ ਸਕੀਮ’ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਉਪਲਬਧ ਮੌਟਕਆਾਂ  ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ।

 https://www.vic.gov.au/workingforvictoria 

 ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਰੇਿਾਾਂ  ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਟਿੱਚ ਮੁਸ਼ਟਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ  ਤੁਸੀਾਂ ਟਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਿਾਸਤੇ ਪ੍ਬੰਧਾਾਂ  
ਬਾਰੇ ਟਿਿਲੇਸੀਆ ਸ਼ਟਹਰ ਦੀ ਕੌ ਾਂਸਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 https://www.whittlesea.vic.gov.au/about-us/rates/paying-
your-rates/

 ਜੇ ਤੁਸੀਾਂ ਟਿਕਿੋਰੀਆ ਟਿੱਚ ਰਟਹ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ (COVID-19) ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕਰਨ ਜਾਾਂ  ਿੱਿਰੇ ਰਟਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਾਂ  ਆਪਣੇ ਪਟਰਿਾਰਾਾਂ  ਨੰੂ 
ਿੁਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਾਂ ਹੈ ਤਾਾਂ  ਤੁਸੀਾਂ ਇੱਕ ਸੰਕਿਕਾਲੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਰਾਹੀਾਂ ਮੱੁਢਲੀਆਾਂ  
ਸਪਲਾਈਆਾਂ  ਿਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਕਿਕਾਲੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਕਿਕਾਲੀ 
ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਟਿੱਚ ਟਿੰਨਣਸ਼ੀਲ ਟਿਕਿੋਰੀਆ ਿਾਸੀਆਾਂ  ਿਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਟਨੱਜੀ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀਆਾਂ  ਚੀਜ਼ਾਾਂ  
ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀਆਾਂ  ਹਨ

 https://www.dhhs.vic.gov.au/self-quarantine-coronavirus-
covid-19#extra-help-and-support

 ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁੜਕੇ ਿਰਤਣਯੋਗ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਾਂ  ਟਿਕਿੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਯੋਗ 
ਟਿੰਨਣਸ਼ੀਲ ਮੈਾਂਬਰਾਾਂ  ਨੰੂ ਕੌ ਾਂਸਲ ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਦਾਟਰਆਾਂ  ਰਾਹੀਾਂ ਮੁੜ-ਿਰਤਣਯੋਗ ਫੇਸ ਮਾਸਕ 
ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਾਂ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਿਿਲੇਸੀਆ ਕਟਮਊਟਨਿੀ 
ਕਨੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

 https://www.whittleseacommunityconnections.org.au/
contact-us.html

 ਜੇ ਤੁਸੀਾਂ ਟਿਿਲੇਸੀਆ ਸ਼ਟਹਰ ਦੇ ਿਸਨੀਕ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਾਂ ਅਲਟਹਦਾ ਰਟਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ 
ਮੁੜ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਟਿੱਚ ਮੁਸ਼ਟਕਲਾਾਂ  ਆ ਰਹੀਆਾਂ  ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁ-ਸੱਟਭਆਚਾਰਕ ਗਰੱੁਪਾਾਂ , ਟਸੱਟਿਆ 
ਗਰੱੁਪਾਾਂ , ਭਾਈਚਾਰਕ ਗਰੱੁਪਾਾਂ , ਔਨਲਾਈਨ ਟਕਤਾਬ ਕਲੱਬਾਾਂ , ਟਫਿਨੈਸੱ ਗਰੱੁਪਾਾਂ  ਆਟਦ ਟਿਿੇ ਜਾਣ ਟਿੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ  ਟਿਿਲੇਸੀਆ ਕਟਮਊਟਨਿੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ CASI (ਕਟਮਊਟਨਿੀ 
ਐਕਿੀਿੇਸ਼ਨ ਐਾਂਿ ਸੋਸ਼ਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਈਟਨਸ਼ੀਏਟਿਿ) ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਮੁੜ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਟਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ, ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਹਬਾ ਨਾਲ 94016697 ’ਤੇ ਜਾਾਂ  hayass@
whittleseacc.org.au ਰਾਹੀਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

 ਜੇ ਤੁਸੀਾਂ ਟਿਿਲੇਸੀਆ ਸ਼ਟਹਰ ਟਿੱਚ ਰਟਹੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ COVID-19 ਤੋਾਂ ਪ੍ਭਾਟਿਤ ਹੋਏ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਾਂ 
CALD ਟਪਛੋਕੜ ਤੋਾਂ ਹੋ, ਤਾਾਂ  ਟਿਿਲੇਸੀਆ ਕਟਮਊਟਨਿੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਜ਼ PRMC (ਪ੍ਾਇਓਰਿੀ ਟਰਸਪਾਾਂਸ 
ਿੂ ਮਲਿੀਕਲਚਰਲ ਕਟਮਊਟਨਿੀ) ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਟਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਟਚਤ ਭੋਜਨ 
ਪੈਕੇਜ, ਫਲ਼ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਾਂ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ, ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਹਬਾ ਨਾਲ 94016697 ’ਤੇ ਜਾਾਂ  hayass@
whittleseacc.org.au ਰਾਹੀਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸੇਿਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨਿਸੇਿਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨਿ
ਜਾਰੀਜਾਰੀ

ਵਿੱਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਤਾਬਚਾਵਿੱਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਤਾਬਚਾ
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