ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
1300 09 HOME (1300 094 663)
‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ
assistedreturns.com.au ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱ ਚ ਅੱ ਪਡੇਟਿਡ

Assisted Returns
Program
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਟਰਨਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

Punjabi

ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਕੌ ਣ ਯੋਗ ਹੈ

ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਟਰਨਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ
ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱ ਛਾ ਨਾਲ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਛੱ ਡਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ
ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਛੱ ਡਣਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਕਰੇਗਾ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਕੇਸ ਵਰਕਰ
ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱ ਲ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ
ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ
ਵਿਕਲਪ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਯਾਤਰਾ ਦੇ
ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, assistedreturns.com.au ‘ਤੇ ਜਾਓ
ਜਾਂ 130 009 HOME (1300 094 663) ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੈੱਕਲਿਸਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਯਾਤਰਾ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਹੋਣ।

ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ
ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ।

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਤਪਰ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

ਘਰਪਹੁੰ ਚੋ

ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰ ਚਣ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਈ-ਅੱ ਡੇ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ
ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱ ਗੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾ
ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋ।

ਇਹ ਸੇਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

