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ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂ ੰ

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਪਬਵਲਕ ਟਰੱਸਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਹਾਵਕਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 
ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਵਲਆਣ ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 
ਿਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਰਾਹੀਂ 9,500 ਤੋਂ ਿੱਧ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 
ਦੀ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 
ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਮਾਨਵਸਕ ਬੀਮਾਰੀ, ਚੋਟ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ 
ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਸਿਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਟ੍ਰਵਬਊਨਲ (Victorian Civil and Administrative 
Tribunal - VCAT) ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਤੌਰ 
‘ਤੇ, ਸਾਡੀ ਭੂਵਮਕਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ 
ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਜਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਤਿਪੂਰਣ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਕ:ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਕ: 

ਤੁਹਾਡੇ ਵਬਲਾਂ, ਿਾਵਤਆਂ ਅਤੇ ਕਰਵਜ਼ਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਅਤੇ ਮਵਹਫੂਜ ਹਨ (ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਮਾਨ, ਜੋ 
ਕੀਮਤੀ ਹੁ ੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਘਰ, ਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਿਾਤੇ, ਉਹ ਤਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ) 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਵਮਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਿਨ 
ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੋ ੁ ੁਵਜਿੇਂ ਤਸੀਂ ਚਾਹੰਦੇ ਹੋ। 

ਇਹ ਗਾਈਡ ਿੇਰਿਾ ਵਦੰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਵਹਲੀ 
ਮੀਵਟੰਗ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆਰਾ ਆਮ ਪੁ ੇ ੁੁ ੱਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲ ਕੱਝ ਸਿਾਲਾਂ ਦਾ 
ਿੀ ਜਿਾਬ ਵਦੰਦੇ ਹਾਂ। 
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ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ 

VCAT 
VCAT ਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ਪ ਐਂਡ ਐਡਮਵਨਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2019 
ਦੇ ਤਵਹਤ ਸਰਪਰਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਵਨਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 
VCAT ਵਕਸ ੇਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਰਪਰਸਤ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾ ਂਵਫਰ ਦਹੋਾ ਂ
ਦੀ ਵਨਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਪਰਸਤਾ ਂਅਤੇ ਪ੍ਰ ਕਾ ਂਦੀ ਬਧ ੰ

ਵਨਯੁਕਤੀ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਲ-ਵਮਲਕੇ 
ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ਪ ਐਂਡ ਐਡਮਵਨਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2019 
ਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ਪ ਐਂਡ ਐਡਮਵਨਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2019 
ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ ਇਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਵਕਿੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਿੇਰਿਾ 
ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੰੂ 

ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ 

ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹਾੁ ਂ ਵਕ 

ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 

ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਾਂ ਤੇ ਵਧਆਨ ਦੇ ਸਕੀਏ। 

ਪ੍ਰਬੰਧਕ 

ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਵਜਸਨੂੰ VCAT ਵਕਸੇ 
ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ 

ਲੈਣ ਲਈ ਵਨਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਰਪਰਸਤ (ਗਾਰਡੀਅਨ) 
ਸਰਪਰਸਤ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਵਜਸਨੂੰ VCAT ਵਕਸੇ 
ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਿਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਨਯਕੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਕੱਥੇ 
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

NDIS 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਡਸਵਬਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੇਂਸ ਸਕੀਮ (NDIS) ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਲੇ 
ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਵਡੰਗ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 
ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ 

ਫੰਵਡੰਗ (ਧਨ-ਰਾਸ਼ੀ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
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ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਕਿੇਂ ਕਰਾਗਂ?ੇ 

ਸਾਡੀ ਭੂਵਮਕਾ ਇੱਕ ਅਵਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵਜਸਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਿਨ ਉਸ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲੇ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵੈਸਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕ ੇਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਬਲਾ,ਂ ਿਾਵਤਆਂ ਅਤੇ ਕਰਵਜ਼ਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਹੋ ਜਾਿ,ੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕ ੇਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾ ਂਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਨੱਜੀ ਿਰਚ ਲਈ 
ਪੈਸੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਿੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 
ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਵਮਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਵਬਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਵਸਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਵਤਆਂ ਅਤੇ ਵਬਲਾਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਬਲ ਲਈ ਬਜਟ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਿੀ 
ਬਣਾਿਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 
ਇਨ੍ਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿੁਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਨਯਵਮਤ ਵਬਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ 
ਆਮਦਨੀ ਵਮਲਦੀ ਹੈ 
ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਡੇ ਨਿੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ 
ਨੂੰ ਪੇਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਵਜਹੇ ਬੇਨੇਵਫਟ ਨਹੀਂ ਵਮਲ ਰਹੇ ਹਨ 
ਜੋ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਵਮਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਤਮਾਨ ਆਮਦਨੀ ਦੇਿਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਹਸਾਬ 
ਲਗਾਿਾਂਗੇ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਵਮਲ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਮਲਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਵਜਹੀ ਅਵਤਵਰਕਤ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ 
ਬੇਨੇਵਫਟਸ ਦਿਾਉਣ ਲਈ ਿੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਵਜਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਇਹ 
ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਨੇਵਫਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

• ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਨਸ਼ਨ ਵਜਸਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣੀ ਔਿੀ ਲੱਗ 
ਰਹੀ ਸੀ 

• ਸੈਂਟਰਵਲੰਕ (Centrelink) ਤੋਂ ਵਮਲਣ ਿਾਲੇ ਕੋਈ ਿਾਧੂ 
ਭੁਗਤਾਨ ਵਜਨ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 

• ਅਵਜਹੇ ਸੁਪਰਐਨੁਐਸ਼ਨ ਲਈ ਦਾਅਿਾ ਕਰਨਾ ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ 
ਭੱੁਲ ਚੱਕੇ ਸੀੁ 

• ਕੋਈ ਛੋਟ ਵਜਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰਵਲੰਕ (Centrelink), ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਵਲਆਂ 
ਦੇ ਵਿਭਾਗ (Department of Veterans Affairs) ਅਤੇ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਨਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ 
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨ੍ਾਂ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਤੋਂ ਵਚੱਠੀ-ਪੱਤਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ 
ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ 
ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਿਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਸੁਪਰਐਨੁਐਸ਼ਨ ਬੀਮੇ ਲਈ ਦਾਅਿਾ ਕਰਨਾ 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰਐਨੁਐਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਟ 
ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ 
ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਿੋ। ਸੁਪਰ 
ਦੀਆਂ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਵਰਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਵਿਆ 
ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਮਾ ਿੀ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 
ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਟ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ 
ਜਾਂਚ ਿੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਲਈ ਪੇਆਉਟ (ਅਦਾਇਗੀ) 
ਲਈ ਦਾਅਿਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਟ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ 
ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ। 

ਕਰਵਜ਼ਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ 
ਸਾਡੇ ਕੱੁਝ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਿੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੁਵਮਕਾ ਹੈ ਵਕ ਇਨ੍ਾਂ 
ਕਰਵਜ਼ਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। ਅਸੀਂ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਨਪਟ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਛੋਟ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਬਾਰੇ 
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 
ਿਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਦਾ ਤਣਾਅ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ 
ਵਮਲੇਗੀ। 
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ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ ਦਾਅਿੇ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹਨ: 

• ਆਿਾਜਾਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਵਮਸ਼ਨ (Transport 
Accident Commission (TAC) 
compensation claim, if - TAC) ਮੁਆਿਜਾ 
ਦਾਅਿਾ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਐਕਸੀਡੇਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਲਗੀ ਸੀ 

• WorkCover ਕਲੇਮ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਸੱਟ ਲਗੀ ਸੀ 
• Victims of Crime Assistance Tribunal ਕਲੇਮ, 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਸੀ 
• ਵਕਸ ਵਮੇ ੍ਰ ੇ ੁਤਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਕਲਮ, ਵਜੱਥੇ ਤਸੀਂ ਵਕਸੇ 

ਿੱਡੇ ਵਹੱਸੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਉਸਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਮ੍ਰਤਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿੁਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ 

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਿਾਂਗੇ ਵਕ ਵਕਰਾਏ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਬਲਾਂ ਿਰਗੇ 
ਿਰਵਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮੰ ਕਰਾਗਂ ੇਤਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 

ਕਲੋ ਵਰਹਾਇਸ਼, ਵਬਜਲੀ-ਪਾਣੀ, ਵਕਰਆਨੇ ਿਰਗ ੇਘਰਲੂੇ ਿਰਵਚਆ 

ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਬੰੰਧੀ ਿਰਵਚਆਂ ਲਈ ਪਸੈ ੇਸਰੁਵੱਿਅਤ ਰਵਹੰਦੇ 

ਹਨ। ਅਸੀਂ ਿਾਧ ੂਿਰੀਦਦਾਰੀਆਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕਪੜੇ ਜਾ ਂਨਿਾ 
ਟਲੈੀਵਿਜ਼ਨ, ਲਈ ਇੱਕ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ ਿੀ ਬਣਾ ਸਕਦ ੇ

ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਿਾਗਂ ੇਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਵਕਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਮਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਿਾਲੇ (ਏਜਡ ਕੇਅਰ) 
ਸੁਵਿਧਾ-ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ 

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਿਾਲੇ ਸੁਵਿਧਾ-ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਜਾਣ ਸਮੇਂ, 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਂਡ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਿੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ 
ਿੀ ਦੇਿਾਂਗੇ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਕਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਵਨੱਜੀ ਿਸਤੂ ਨੰੂ ਿੇਚਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ 
ਭਰਾਂਗੇ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ ਤਾਂ, ਬਾਂਡ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ 
ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਚੱਕੁ ੇ 
ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨਾਲ 

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਿੇਚਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਿਾਲੇ (ਏਜਡ ਕੇਅਰ) 
ਸੁਵਿਧਾ-ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ 

ਅਸੀਂ ਨਰਵਸੰਗ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਿਾਵਤਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਿਰਵਚਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। 
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