
       Punjabi 

 

ਰ ੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਾ ਪਰਰਵਾਰਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰ ਿੰ ਸਾ ਰਵਿੱ ਤੀ 
ਸ ਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ  
 
ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਅਨ ਰ ੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਾ ਪਰਰਵਾਰਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲ ੂਰ ਿੰ ਸਾ (FDV) ਰਵਿੱ ਤੀ ਸ ਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਅਸਥਾਈ ਵੀਜੇ ਵਾਲੇ 
ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਾਂ ਅਰਨਸ਼ਰਿਤ ਵੀਜੇ ਵਾਲੇ, ਪਰਰਵਾਰਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲ ੂਰ ਿੰ ਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰ ੇ, ਅਤੇ ਰਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ 
ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਰਵਿੱ ਤੀ ਸ ਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਰਲਆਂ ਰਵਿੱਿ ਸ ਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ  ੇਠ ਰਲਖੇ ਮਾਪਦਿੰ ਡਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ  ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ  ੋ ਸਕਦੇ  ੋ:  
• ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਰਕ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਨ ੀਂ  ੋ, ਅਤੇ 
• ਤੁਸੀਂ ਪਰਰਵਾਰਕ ਅਤ ੇਘਰੇਲ ੂਰ ਿੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰ ੇ  ੋ ਜਾਂ ਖਤਰੇ ਰਵਿੱਿ  ੋ, ਅਤੇ  
• ਤੁਸੀਂ ਰਵਿੱ ਤੀ ਤਿੰਗੀ ਦਾ ਸਾ ਮਣਾ ਕਰ ਰ ੇ  ੋ  
 
ਮ ਨੂਿੰ  ਸ ਾਇਤਾ ਰਕਵੇਂ ਰਮਲੇਗੀ?  
ਤੁਸੀਂ ਸ ਾਇਤਾ ਵਾਸਤ ੇwww.redcross.org.au/familyviolencerelief ਰਵਖੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ  ੋ। 
ਜੇ ਤੁ ਾਨੂਿੰ  ਅਰਜੀ ਦਣੇ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ   , ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਿੰ ਰਟ੍ਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ 1800 RED 

CROSS (1800 733 276) ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ NAT_FDV_PILOT@redcross.org.au ਰਾ ੀਂ ਰ ੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨਾਲ 
ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।  
ਰ ੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ ੋਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰਦੇ  ੋ ਉ  ਗੁਪਤ   । ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਦ ੇਨਾਲ ਰਦਿੰ ਦ ੇ ੋ, ਅਸੀਂ 
ਉਸ ਨੂਿੰ   ਰ ਸਮੇਂ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰਿੱ ਖਦੇ  ਾਂ। 
ਜੇ ਤੁ ਾਨੂਿੰ  ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ   , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਨਾਲ 131 450 ਉੱਤੇ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ 
 ੋ, ਆਪਣੀ ਤਰਜੀ ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱ ਸ ਸਕਦੇ  ੋ ਅਤੇ 1800 733 276 ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਲਈ ਕਰ  ਸਕਦ ੇ ੋ।  
ਗਾ ਕ ਨੂਿੰ  ਅਗਲੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਸਫਾਰਸ਼ ਰਕਵੇਂ ਦੇਣੀ     
ਜੇ ਰਕਸੇ ਰਵਅਕਤੀ ਨੂਿੰ  ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਰਕਸੇ ਮਾ ਰ FDV ਏਜਿੰਸੀ ਜਾਂ  ੋਰ ਸੇਵਾ ਦਆੁਰਾ ਸ ਾਇਤਾ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਰ ੀ   , ਤਾਂ 
ਏਜਿੰਸੀ ਲਈ ਰਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ ਅਤ ੇਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਤਰੀਕਾ ਵ ੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਰਸਫਾਰਸ਼ ਫਾਰਮ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ 
ਕਰਨਾ, ਅਤ ੇਗਾ ਕ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਰਜਸਟ੍ਰ ਕਰਨ ਰਵਿੱਿ ਸ ਾਇਤਾ ਕਰਨਾ   ।  
ਵਾਧੂ ਸ ਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ     
 ੇਠ ਰਲਖੀਆ ਂਮੁਫ਼ਤ ਸਵੇਾਵਾਂ ਰਾ ੀਂ ਵਾਧੂ ਸ ਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ     
1800 737 732 1800 RESPECT - ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਰਜਨਸੀ  ਮਲਾ ਅਤ ੇਘਰੇਲ ੂਰ ਿੰ ਸਾ ਸ ਾਇਤਾ ਲਾਈਨ 

13 11 14  ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਸਿੰਕਟ੍ ਸ ਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮ ਿੱ ਰਤਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ  
1800 55 1800 ਰਕਡਜ   ਲਪਲਾਈਨ  
 

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

 

http://www.redcross.org.au/familyviolencerelief

