
ਜੇ ਮ� ਆਪਣਾ ਿਕਰਾਇਆ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦਾ\ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਮ� ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ\ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ � ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ;
ਤੁਹਾ� ਿਵਚੋਲਗੀ (ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ) ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣਾ; ਜਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ � ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਝਗੜਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ
ਅਿਧਕਾਰੀ � ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਿਕਰਾਇਆ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਕ�ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵੱਤੀ ਸਿਥਤੀ 'ਤੇ
ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾ ਂਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਤ� ਿਕਰਾਏ ਦੀ
ਰਾਹਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 
ਜੇ ਤੁਸ� ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਆ�ਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾ� ਸਮਝੌਤਾ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸ � ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਫ਼ੈਰਸ (ਕਿਨਜ਼ੂਉਮਰ ਅਫ਼ੈਰਸ) ਕੋਲ ਇੱਥ ੇਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 
ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾ ਂਕਿਨਜ਼ੂਉਮਰ ਅਫ਼ੈਰਸ
ਇਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 
ਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥ ੇਉਪਲਬੱਧ ਹੈ।
 
ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨਾਲ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਥ ੇਉਪਲਬੱਧ ਹੈ। 
 
ਜੇ ਤੁਹਾ� ਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਰਾਹ� ਿਕਰਾਏ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਆ�ਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸ� ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ
ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾ ਂਭੁਗਤਾਨਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ
ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸ� ਕੋਿਵਡ-19 ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ�ਭਾਵਤ ਹੋ, ਤੁਹਾ� 29 ਮਾਰਚ 2020 ਅਤੇ 26
ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਕਰਾਏ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਣ ਬੇਦਖਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
 
ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਜਦ� ਬੇਦਖਲੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਫਰ ਉਹ
ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾ� ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਿਕਰਾਇਆ ਰਾਹਤ ਲਈ
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਿਂਕ ਤੁਸ� ਿਕਰਾਇਆ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਹੋ
ਜਾਵੋ, ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਿਕਰਾਇਆ ਨਹ� ਸਿਹ ਸਕਦੇ।
 
ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾ ਂਿਵੱਚ
ਤੁਹਾ� ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਤੁਹਾ� ਬੇਦਖਲ
ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾ� ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਕੋਈ ਕਾ�ਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਂਜੇ ਤੁਹਾ� ਵੀਕੈਟ ਜਾਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾ� ਤੁਰੰਤ ਕਾ�ਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

                          ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਘਰ:
         ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ ਘਰ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ

ਕੀ ਮੈ� ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਘਰ� ਕੱਿਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

 ਸੈਮ ਕੋਿਵਡ-19,ਕਾਰਨ ਵੇਟਰ ਵਜ�
ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ
ਿਕਰਾਇਆ $800 ਪ�ਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ
ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ � ਆਪਣੀ
ਆਰਿਥਕ ਤੰਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ
ਲਈ ਉਸਦਾ ਿਕਰਾਇਆ $ 100
ਪ�ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।
 
ਸੈਮ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ � ਉਪਭੋਗਤਾ
ਅਫ਼ੈਰਸ (ਕਿਨਜ਼ੂਉਮਰ ਅਫ਼ੈਰਸ)
ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਿਕਰਾਇਆ ਰਾਹਤ ਅਦਾਇਗੀਆ ਂਦੇ
ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ
ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ
� ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਣਗੇ।

N O R T H E R N  C O M M U N I T Y  L E G A L  C E N T R E :  A P R I L  2 0 2 0

http://online.justice.vic.gov.au/cav-forms/covidcomplaint.doj
https://www.consumer.vic.gov.au/resources-and-tools/advice-in-a-disaster/coronavirus-covid19-and-your-rights/rent-relief-tenants/work-out-how-much-rent-you-can-afford-to-pay-tenants
https://www.tenantsvic.org.au/advice/coronavirus-covid-19/#rent
https://www.housing.vic.gov.au/help-renting/rentrelief


ਨੌਰਦਨ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਲੀਗਲ ਸ�ਟਰ:
northernclc.org.au/covid-19-facts-and-info
 
ਟੈਨ� ਟਸ ਿਵਕਟੋਰੀਆ:
 tenantsvic.org.au/advice/coronavirus-covid-19
 
ਕਿਨਜ਼ੂਉਮਰ ਅਫ਼ੈਰਸ:
consumer.vic.gov.au/resources-and-tools/advice-in-a-disaster/coronavirus-covid19-and-
your-rights

N O R T H E R N  C O M M U N I T Y  L E G A L  C E N T R E :  A P R I L  2 0 2 0

ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਮੈ� ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸੁਪਰਰੈਨ� ਏਸ਼ਨ ਕੱਢਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨਹ�। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾ ਂਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟਾ ਂ� ਿਬਨਾ ਂਲਾਇਸ�ਸ ਤ� ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਰਾਿਧਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਤੁਹਾ� ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰਰੈਨ� ਏਸ਼ਨ ਕੱਢਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸ� ਉਨ�ਾ ਂਦੀ
ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਿਸਕਉਰਟੀਜ਼ �ਡ ਇਨਵੈਸਟਮ�ਟ ਕਿਮਸ਼ਨ (ASIC) � ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ (1300 935 075) ਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ।
ਮੈ� ਮੁਫਤ ਕਾ�ਨੀ ਸਲਾਹ ਿਕੱਥ� ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾ�ਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹ� ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 28 ਅਪ�ੈਲ 2020 ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਿਂਕ ਇਸ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਜ਼ਾ ਂਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ
ਰਹੀਆ ਂਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾ� ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ  ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਕਾ�ਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨੌਰਦਨ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਲੀਗਲ ਸ�ਟਰ
Ph: (03) 9310 4376  Email: admin@northernclc.org.au
 
ਟੈਨ� ਟਸ ਿਵਕਟੋਰੀਆ:
Email: tenantsvic.org.au/contact/ 
 
ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਲੀਗਲ ਏਡ
Ph: 1300 792 387 

ਮੈ� ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱਥ� ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਮੈ� ਬਲੈਕਿਲਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮ� ਆਪਣਾ
ਿਕਰਾਇਆ ਨਹ� ਦੇ ਸਿਕਆ?
ਨਹ�,ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾ ਂ� ਤੁਹਾ� 'ਬਲੈਕਿਲਸਟ' ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੈ ਜੇ
ਤੁਸ� ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਿਪੱਛੇ ਪੈ ਜਾਦਂੇ ਹੋ।
ਜੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਤੁਸ� 'ਬਲੈਕਿਲਸਟ' ਸੂਚੀ � ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥ ੇਵੇਖੋ। 

ਕੀ ਮੇਰਾ ਿਕਰਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨਹ�, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾ ਂ � ਤੁਹਾਡਾ ਿਕਰਾਇਆ 29 ਮਾਰਚ 2020 ਤ� 6
ਮਹੀਿਨਆ ਂਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾ� ਇਸ ਿਮਆਦ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਿਕਰਾਏ ਿਵੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨ� ਿਟਸ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹ� ਹੈ।

ਮੁਫਤ ਕਾ�ਨੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ:
ਨੌਰਦਨ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਲੀਗਲ

ਸ�ਟਰ
(03) 9310 4376

admin@northernclc.org
.au

www.northernclc.org.au
 

http://northernclc.org.au/covid-19-facts-and-info
http://tenantsvic.org.au/advice/coronavirus-covid-19
http://tenantsvic.org.au/advice/coronavirus-covid-19
http://consumer.vic.gov.au/resources-and-tools/advice-in-a-disaster/coronavirus-covid19-and-your-rights
https://www.tenantsvic.org.au/advice/tenant-databases-blacklists/
https://www.tenantsvic.org.au/advice/tenant-databases-blacklists/

