
ਪਰਿਵਾਿਕ ਅਤੇ ਘਿੇਲੂ ਰਿੰਸਾ 
ਰਵੱਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ

ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੰੂ ਸਹਿਯਰੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਯਰੋਗ ਿੈ?
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਿਨਾਂ ਲਰੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜਰੋ ਇਿ ਿਨ:
• ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਹਰਕ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਅਤੇ
• ਪਹਰਵਾਰਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ ਜਾਂ 

ਖਤਰਾ ਿੈ, ਅਤੇ
• ਹਵੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ।
 

ਮੈਨੰੂ ਹਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯਰੋਗ ਹਮਲ ਸਕਦਾ ਿੈ?
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਹਵੱਚ ਇਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰੋ ਸਕਦੇ ਿਨ:
• ਹਵੱਤੀ ਸਿਾਇਤਾ
• ਿਰੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਹਸਫਾਰਸ਼ਾਂ
• ਮਾਮਲੇ ਹਵੱਚ ਸਿਾਇਤਾ (3 ਮਿੀਹਨਆਂ ਤੱਕ)

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਿਾਨੰੂ 
ਇਿ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕਿਾ ਜਾਵੇਗਾ:
• ਵੀਜਾ ਸਹਥਤੀ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਤੁਿਾਡਾ ਪਾਸਪਰੋਰਟ ਨੰਬਰ ਜਾਂ 

ਇਮੀਕਾਰਡ ਨੰਬਰ। ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਯਕੀਨ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 
ਤੁਿਾਡੇ ਕਰੋਲ ਵੀਜਾ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਰਜੀ ਦੇਣ 
ਦੇ ਯਰੋਗ ਿਰੋ, ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਤੁਿਾਨੰੂ ਤੁਿਾਡੀ ਸਹਥਤੀ ਬਾਰੇ 
ਹਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰੋਨ ਕਰੇਗਾ।

• ਬੈਂਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 
ਕਰੋਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਜਰੋ ਤੁਿਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯਰੋਗ ਿਰੋ।

ਕੀ ਮੇਰੀ ਹਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਰਿੇਗੀ?
• ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਤੁਿਾਡੀ ਹਨੱਜੀ ਜਾਂ ਵੀਜੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰ 

ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਰੋ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਿਰੋ ਉਿ ਗੁਪਤ ਿੈ। ਜਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 
ਅਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਦੰਦੇ ਿਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਿਰ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਹਖਅਤ 
ਰੱਖਦੇ ਿਾਂ।

• ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਰਾਿੀਂ ਆਪਣੀ ਹਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਕਰੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਾ ਭੇਜਰੋ।

ਮੈਨੰੂ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲਰੋੜ ਿੈ
• ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਮਦਦ ਲਈ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲਰੋੜ ਿੈ ਤਾਂ TIS ਨਾਲ 

131 450 ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ, ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਰੋ 
ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ, 1800 733 276 ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਲਈ ਕਿਰੋ।

• ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲਰੋੜ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ 
ਕਰੋਲ ਕਰੋਈ ਅਹਜਿਾ ਹਵਅਕਤੀ ਨਿੀਂ ਿੈ ਜਰੋ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕੇ, ਤਾਂ 1800 733 276 ਉੱਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਰੋ, ਜਾਂ nat_fdv_pilot@redcross.org.au ਨੰੂ ਈਮੇਲ 
ਕਰਰੋ।

 
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ  
www.redcross.org.au/familyviolencerelief

ਆਸਟ੍ੇਲੀਅਨ ਿੈੱਡ ਕਿਾਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਿਕ ਅਤੇ ਘਿੇਲੂ ਰਿੰਸਾ (FDV) ਰਵੱਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ, ਿੁਣ 
ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪਦ੍ਾਰਤਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸਫਾਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖੁੱ ਲਾ੍ ਿੈ।

ਇਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਹਨਸ਼ਹਚਤ ਵੀਜੇ ਵਾਲੇ, ਪਹਰਵਾਰਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ 
ਰਿੇ ਅਤੇ ਹਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਹਵੱਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਲਰੋੜ ਿੈ, ਉਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲਰੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਿੈ।

Punjabi
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