
Email: Nat_FDV_Pilot@redcross.org.au 
Phone: 1800 REDCROSS 

 

रेडक्रस - प्रवासन समर्थन प्रोग्राम 

घरेलु र पाररवाररक ह िंसा आवेदन मार्गदर्गक   

 

१.  

आवेदन भननथ अगाडी, कृपया सहायताको लागी सोध्नन पने प्रश्नहरुको बारेमा उपलब्ध गराइएको  जानकारी 
पढेको  र ' गूगल क्रोम ' को प्रयोग भएको ननश्चय गननथहोला।     

 

 

 २. 
क. 
यदद तपाइले पदहले पनन कन नै रेडक्रस इमजेन्सी ररललफ प्रोग्रामको लागग 
आवेदन भननथ भएको छ भने कृपया "Sign In" मा क्ललक गननथहोस ्र पदहले 
प्रयोग गननथ भएको लग-इन वववरण प्रयोग गननथहोस।्   

 

यदद तपाइले पासवोडथ बबलसथनन भएको छ भने कृपया “Forgot 

your password? " मा क्ललक गरर पासवोडथ फेरी सेट गननथहोस।् 

 ख. 
यदद यो तपाईको पदहलो पटक हो भने, आफ्नो लग-इन सेट गनथको लागी 
"Register" बटनमा क्ललक गननथहोस ् र आफ्नो इ-मेल ठेगाना दताथ गरी नयााँ  
पासवोडथ छनोट गननथहोस।्   

 

३.  
पदहलो पषृ्ठमा आफ्नो व्यक्लतगत वववरण जस्तै नाम, फोन नम्बर, इ-मेल, जन्म लमनत, ललङ्ग,  भाषा 
प्रार्लमकता र पूरा ठेगाना भननथहोस।्   
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आवेदनको बारेमा छलफल गननथ 
परेमा सम्पकथ  गनथको लागी कृपया 
आफ्नो सम्पकथ  नम्बर प्रदान 
गननथहोस।् 
अको पेजमा जानको लागग  (*) 
गचन्ह भएको हरेक कोठा भननथहोस।् 

 

 
त्यसपनछ "Next'' मा क्ललक 
गननथहोस।् 

 
 

 

 

 

४. 

अपलोड गने बैंक स्टेटमेन्ट बमोक्जम 
आफ्नो बैंक वववरण भननथहोस।् 

 

आफ्नो स्टेटमेन्टमा भएको नाम र 
आवेदनमा भररएको नाम मेल खान्छ 
भनेर ननश्चय गननथहोला।  (तेश्रो चरण 
हेननथहोला) 

 

त्यसपनछ बैंक स्टेटमेन्टको 
प्रनतललवप कागजात अपलोड गनथको लागग UPLOAD मा क्ललक गननथहोस।्  
 

आफ्नो बैंक अकाउन्टको जानकारी भएको क्स्क्रनसट रालन सलनन हन नेछ - यसमा तपाइाँको नाम, 

बब.एस.बब र अकाउन्ट नम्बर हननन आवश्यक छ।   

 

*यदद तपाईलाई कन नै कागजात अपलोड गदाथ प्राववगधक समस्या पयो भने आफ्नो फाईल यस ए-
मेलमा पठाउन सलनन हननेछ। Nat_FDV_Pilot@redcross.org.au  
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५.   

कृपया आफ्नो अस्र्ायी लभजा क्स्तगर् 
(टेम्परोरी लभजा स््याटस ) को प्रमाण 
प्रदान गननथहोस।्  
रातो प्रश्न गचन्ह क्ललक गरी 'लभसा टाइप' 

छान्ननहोस।्   

ददइएको ववकल्पहरुबाट आफ्नो सन्दभथसंग 
लमल्ने लभजा छान्ननहोस ्या सचथ बारमा खोजी गचन्ह लगाउननहोस।्    

 

यदद तपाई आफ्नो वतथमान लभजाको बारेमा अननक्श्चत हनननहन न्छ वा वतथमान लभसाको क्स्र्नत (स््याटस) 
बारे पनक्स्ट गनथ सलननहन न्न वा हालै अस्रेललयामा कागजात नभई बस्नन भएको छ भने, कृपया 
"uncertain" छान्ननहोस।्  

 

त्यसपनछ दादहने पटी भएको ड्रप डाउन मेनन 
एरोमा क्ललक गरर ददइएको एक ववकल्प 
छान्ननहोस ् र  'राभेल डकन मेन्ट टाइप " पूरा 
गननथहोस।् 

 

तपाइको यात्री कगजतमा 
देखाइएको बमेक्जम आफ्नो 
कागजात नम्बर हाल्ननहोस ्। 

 

रातो प्रश्न गचन्हमा क्ललक गरी 
आफ्नो राक्स्रयता (Nationality) 
छान्ननहोस ्   ।   
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ददइएको ववकल्पहरुबाट आफ्नो सन्दभथसंग लमल्ने लभजा छान्ननहोस ्या सचथ बारमा खोजी चिन्  
लगाउननहोस।्  

 

पालसथयल टेलस्टमा खोज गनथ, छेउमा देखाइएको 
अननसार * वाइल्डकाडथ लयारेलटर प्रयोग गननथहोस ्> 
 

‘Select’ मा क्ललक गननथहोस।्   

त्यसपनछ आफ्नो कागजात अपलोड गनथ UPLOAD मा 
क्ललक गननथहोस।्    

 
 

 ६.  

यदद तपाई अगाडड नै कन नै 
घरेलन र पाररवाररक दहसंा 
संस्र्ासंग आबद्ध हनननहनन्छ 
जसले तपाईलाई रीफर गरेको हो र यदद तपाईले रीफरल फारम पूरा भरर सलनन भएको छ भने 
UPLOAD क्ललक गरी पूणथ रेडक्रस रीफरल फारम भननथहोस।् 

 

मागर् गोलो घेरा लगाएको ललकंमा क्ललक गरी रेफरल फारम भनथ सलनन हन नेछ।  

 

 

 ७.  

अपलोड गरेका कागजातहरु पेजको तल्लो भागमा ललस्ट गररएको 
ननक्श्चत गननथहोला।   

 

कन नै कागजात हटाउनन परेमा, फाइलको नाम छेउमा भएको बबनको गचन्हमा 
क्ललक गननथहोस।्  
 

त्यसपनछ NEXT मा क्ललक गननथहोस।्    
 

 

८.  

नम्बर १ देखी ७ सम्मको ननयम र सतथहरु (टेम्सथ र कनडडसनस) पढ्ननहोस।्  
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यदद तपाईलाई ननयम र सतथहरु (टेम्सथ र कनडडसनस) संग केही आपवि वा प्रश्न भएमा कृपया 
हामीलाई 1800REDCROSS मा सम्पकथ  गननथहोला। हाम्रो कमथचारीले सहायता गनेछन।्  

नम्बर ५ मा भएको ललकं (बोऌड टेलस्ट) मा क्ललक गरी हाम्रो प्राइभेसी कलेलसन नोदटस भे्न 
सलनन हन नेछ।  
 

९.  

यदद तपाईले घोषणाको ननयमहरु 
बनज्ननभएको छ भन ेस्वीकानथको लागी 
कोठामा गचन्ह लगाउननहोस।्  

 

त्यसपनछ SUBMIT मा क्ललक 
गननथहोस।्  
 

 

 

 

१०.  

अब तपाईको आवेदन पूणथ भयो।    

 

तपाईले दताथ गननथ भएको इ-मेलमा इमेल पनष्टीकरण प्राप्त गननथहननेछ।    
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यस स्वचाललत इ-मेलको जवाफ नददनन होला।   

 

 

तपाईको आवेदन अब हाम्रो कमथचारीद्वारा प्रशोगधत गररन्छ र आवेदन सम्बक्न्ध प्रगनत 
तपाइले दताथ गननथ भएको ए-मेलमा पठाइन्छ।  
 

तपाईको आवेदन फारमको प्रक्रिया स्थितत जाच्ने तररका  
 

तपाईले यो पोटथलमा लग-इन गरेर र स्क्रीनको मागर्ल्लो दादहने भागमा भएको Dashboard 

(ड्यासबोडथ) बटनमा (रातो घेरो लगाइएको ठाउाँ ) क्ललक गरेर हेनथ सलनन हननछे।  

 

 

 

ड्राफ्ट आवेदन रु - यदद तपाईको आवेदनमा र्प जानकारी आवश्यक छ भने यहााँ देखखन्छ।   
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१.  तपाईको आवेदन आईडी (तल घेरा लगाएको) मा क्ललक गननथहोस।्  

 

२. तल घेरा लगाइएको ननदेशनहरु पढ्ननहोस ्- नयनीहरुले कन न कागजातहरु छन टपनट भएको 
छ भनेर ववस्तार गछथन।्   
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३. आफ्नो ड्राफ्ट आवेदन खोलल छन टपनट जानकारी अपडेट गनथको लागी NEXT मा क्ललक 
गननथहोस।्  

४. कन नै छन टपनट कागजपत्र अपलोड गनथको लागग NEXT मा क्ललक गननथहोस।्  

५. NEXT मा क्ललक गननथहोस।् घोषणा पढेर बनझ्नन हनन्छ र क्स्वकाननथ हनन्छ भने दटक लगाउननहोस।् 

६. आवेदन पनन पेश गनथको लागी SUBMIT मा क्ललक गननथहोस।् आवेदन सम्बक्न्ध प्रगनत सूचना 
तपाइले दताथ गननथ भएको ए-मेलमा पठाइन्छ।  

     

 

 

पेर् र्ररएको आवदेन रु - तपाईको आवेदन हाम्रो कमथचारीद्वारा मूल्यन्कन भइरहेको छ र तपाईबाट 
केदह पनन कायथको आवश्यक छैन।  
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