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ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਵਿਡ Punjabi

ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਵਿਿਿਨਸ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ

ਹਰੋਿ ਪਤਾ ਕਿਰੋ
ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਿੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਵਕਿੇਂ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਿੇ ਗੱਲ 
ਕਿਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿਰੋ।

1300 09 HOME (1300 094 663) 
‘ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਕਾਲ ਕਿਰੋ ਜਾਂ 
assistedreturns.com.au ‘ਤੇ ਜਾਓ



ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਵਿਿਿਨਸ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਗਰੈਿ-ਨਾਗਵਿਕਾਂ 
ਨੰੂ ਸਿਰੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਸਿਿੇਲੀਆ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ 
ਪ੍ਦਾਨ ਕਿਦਾ ਹਰੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੂਿਤਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਦੇ 
ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਰੋਣਾਂ ਦਾ ਆਦਿ ਕਿਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਤਿਾ ਦੀਆਂ ਯਰੋਜਨਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਿਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਚੇ ਕਿਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਰੋਗ ਹਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਿਾਵਨਤ ਯਾਤਿਾ ਦੇ 
ਖਿਵਚਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਿ ਕੀਤਾ 
ਜਾਿੇਗਾ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿਨਾ ਅਸਾਨ ਹਰੈ

ਅਸੀਂ ਵਕਿੇਂ ਮਦਦ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਿੇ ਹਰੋਿ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ, assistedreturns.com.au ‘ਤ ੇਜਾਓ 
ਜਾਂ 130 009 HOME (1300 094 663) ‘ਤੇ ਸਾਨੰੂ 
ਕਾਲ ਕਿਰੋ।

ਅਸੀਂ ਵਕਿੇਂ ਮਦਦ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਕੌਣ ਯਰੋਗ ਹਰੈ
ਇੱਕ ਿਾਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਰੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਸਿਿੇਲੀਆ ਛੱਡਣਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਰੋ, ਤਾਂ ਗ੍ਵਹ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਤੁਹਾਡੀ ਯਰੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਕਿੇਗਾ। 

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਰੋ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਿਤੀ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਿਿਕਿ 
ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਜਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੂਿਤਾਂ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ 
ਿਧੀਆ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਿੇ ਕਿਦੇ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਿੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ 
ਵਿਕਲਪ ਦੇਿੇਗਾ ਜਰੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੂਿਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਦੇ ਹਨ।

ਕ੍ਮ ਅਨੁਸਾਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿਰੋ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਿੀ ਅਤੇ ਚਰੈੱਕਵਲਸਿਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਿਕੇ ਘਿ ਪਿਤਣ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੀ ਵਤਆਿੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਾਂਗੇ।

ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਵਤਆਿ ਕਿਨਾ
ਲਰੋੜੀਂਦੇ ਯਾਤਿਾ ਫਾਿਮ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਲ ਆਪਣੀ ਯਾਤਿਾ ਯਾਤਿਾ ਲਈ ਸਹੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ 
ਹਰੋਣ।

ਯਾਤਿਾ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਿਨਾ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ, ਵਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ ਬੁਵਕੰਗ 
ਕਿਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਿਾ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਿਾਂਗੇ।

ਆਸਿਿੇਲੀਆ ਤੋਂ ਿਿਾਨਗੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਿਾਨਗੀ ਦੇ ਵਦਨ ਤੁਸੀਂ ਤਤਪਿ ਅਤੇ ਵਤਆਿ ਮਵਹਸਸੂ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਰੋ।

ਘਿਪਹੁੰ ਚਰੋ
ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰ ਚਣ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਿਾਈ-ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਵਮਲਣ 
ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯਾਤਿਾ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਰੈ। 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਢੁਕਿੀਂ ਜਾਣਕਾਿੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹਰੋਿੇਗੀ ਤਾਂ ਜਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਿਾ 
ਦੀਆਂ ਯਰੋਜਨਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਫਲਤਾਪੂਿਿਕ ਪੂਿਾ ਕਿ ਸਕਰੋ।

ਇਹ ਸੇਿਾ ਗ੍ਵਹ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰੈ


