
ਜੇ ਤੁਸ� ਸ�ਟਰਿਲੰਕ ਭੁਗਤਾਨਾ ਂਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰਤ ਸਮੀਿਖਆ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਧਾਉਣ
ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸ� ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ
ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾ� ਅਪਰਾਿਧਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 
ਜੇ ਤੁਸ� ਅਿਧਕਾਰਤ ਸਮੀਿਖਆ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸ� ਇਸ ਫੈਸਲੇ � ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਅਪੀਲ ਿਟ�ਿਬਉਨਲ
(AAT) ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਤੁਹਾ� ਕਾ�ਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੋਿਵਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
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ਉਦ� ਕੀ ਜੇ ਮ� ਸ�ਟਰਿਲੰਕ ਭੁਗਤਾਨਾ ਂਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹਾ?ਂ
ਜੇ ਤੁਸ� ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸ� ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਹਤ ਅਦਾਇਗੀਆ ਂਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਇੱਥ ੇਦੇਖੋ) ਜਾ ਂਤੁਹਾਡਾ
ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਤਾ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾ� ਆਪਣੇ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਤਾ ਜਾ ਂਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)।
 
ਜੇ ਤੁਸ� ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸ� ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾ,ਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਅਸਾਇਲਮ ਸੀਕਰ ਿਰਸੋਰਸ ਸ�ਟਰ (03 9326 6066) ਰਾਹ� ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਮ� ਸ�ਟਰਿਲੰਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਤਾ ਂਮ� ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ\ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ
 
ਜੇ ਸ�ਟਰਿਲੰਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਇਕ ਅਿਧਕਾਰਤ ਸਮੀਿਖਆ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਿਜਸ ਕੋਲ ਫ਼ੈਸਲੇ � ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾ� ਉਨ�ਾਂ
ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਿਵਸਥਾਰਤ ਕਾਰਨਾ ਂਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਧਕਾਰਤ
ਸਮੀਿਖਆ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹ� ਜਾ ਂ ਿਲਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮ� ਿਕਸ ਸ�ਟਰਿਲੰਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾ?ਂ
 
ਸ�ਟਰਿਲੰਕ ਨੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਉਨ�ਾ ਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾ ਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਿਨੱਜੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ
ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਪਿਹਲਾ ਂ ਯੋਗ ਨਹ� ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸ� ਪਿਹਲਾ ਂ ਹੀ
ਸ�ਟਰਿਲੰਕ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂ ਤੁਸ� ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀਆ ਂ ਦੇ
ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 
ਤੁਸ� ਇਸ ਗਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਹੜੇ
ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ।
 
ਸ�ਟਰਿਲੰਕ ਭੁਗਤਾਨਾ ਂਿਵੱਚ ਬਦਲਾਆ ਂਦਾ ਸਾਰ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ।
 
ਸ�ਟਰਿਲੰਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮ�, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ
ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ
ਭੁਗਤਾਨਾ ਂਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਿਧਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
 
 

ਕੋਿਵਡ-19 ਕਰਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਟੈਕਸੀ
ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਬੈਠਾ
ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਆਪਣਾ ਿਕਰਾਇਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ
ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। 
 
ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਸ�ਟਰਿਲੰਕ ਨਾਲ ਜੌਬਸੀਕਰ
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 
ਉਹ ਕਨਜ਼ਯੂਮਰ ਅਫੈਰਸ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ-
ਮਾਲਕ ਤ� ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵੀ
ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤ�
ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ
ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

https://www.studymelbourne.vic.gov.au/
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/affected-coronavirus-covid-19/if-you-need-payment#guide
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/affected-coronavirus-covid-19/changes-claims-and-your-obligations


ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ: 
   
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸੇਵਾਵਾ:ਂ
servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/affected-
coronavirus-covid-19 
 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਬਟ ਹੈਲਪਲਾਈਨ: 
ndh.org.au/debt-problems/covid19/
 
 
ਮੁਫਤ ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾ:ਂ
 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਬਟ ਹੈਲਪਲਾਈਨ: 
1800 007 007
 
ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਲ�ਟੇਰਾ (ਮੋਰਲ�ਡ ਅਤੇ ਿਹਓਮ ਿਸਟੀ ਕ�ਸਲਾ)ਂ:
(03) 9351 3600
 
ਨੇਕਸਸ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ (ਿਮਸ਼ੇਲ ਸ਼ਾਇਰ): 
1300 77 33 52
 
ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਿਕਲਡੋਨਨ (�ਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ): 
1800 002 992
 

ਜੇ ਤੁਸ� ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਕਰਾਇਆ ਰਾਹਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸ� ਿਕਰਾਇਆ ਰਾਹਤ ਅਦਾਇਗੀਆ ਂਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਕਰਾਏ
ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਇੱਥ ੇਵੇਖੋ। 
 
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸ� ਜੌਬਿਕੱਪਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੌਬਿਕੱਪਰ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥ ੇਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਮ ਲੋਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆ ਂਿਕਸ਼ਤਾ ਂਨਹ� ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤਾ ਂਤੁਸ� ਮੁਲਤਵੀ ਭੁਗਤਾਨਾ ਂ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ
ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 
ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸੂਪਰਰੈਨੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥ ੇਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ
ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਤੁਹਾ� ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤ� ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 
ਤੁਹਾਡੇ ਿਨੱਜੀ ਸਿਥਤੀਆ ਂਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਿਵੱਤੀ ਤਣਾਅ ਿਵਚ ਹੋ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾ� ਆਪਣੇ ਿਵੱਤ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸ� ਹੋਰ ਿਕਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਲਈ ਤੁਹਾ� ਿਕਸੇ ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਹੋਰ ਿਕਹੜੀਆ ਂਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾ�ਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹ� ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 1 ਮਈ 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।

ਮੁਫਤ ਕਾ�ਨੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ!
 

ਨੌਰਦਨ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਲੀਗਲ ਸ�ਟਰ
(03) 9310 4376 

admin@northernclc.org.au
 

ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਿਧਕਾਰ
ਿਵਕਟੋਰੀਆ

(Monday – Thursday,
9.30AM – 12.30PM): 

0419 793 652
 

ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਲੀਗਲ ਏਡ: 
1300 792 387  

 
 

http://servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/affected-coronavirus-covid-19
http://servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/affected-coronavirus-covid-19
http://ndh.org.au/debt-problems/covid19/
https://www.northernclc.org.au/covid-19-facts-and-info
https://www.ato.gov.au/general/jobkeeper-payment/employees/
https://www.ato.gov.au/Individuals/Super/In-detail/Withdrawing-and-using-your-super/COVID-19-early-release-of-super/

