PUNJABI

ਕੀ ਤੁ ੀਂ ਆਟ੍ਰ ਰੀਆ ਤੋਂ ਫਾਸਯ ਮਾਤਯਾ ਕਯ ਯਸ ਸ?
ਆਟ੍ਰ ਰ
 ੀਆ ਤੋਂ ਫਾਸਯ ਯਹਸਣ ਦਯਾਨ ਅਦਾਇਗੀਆਂ
ਆਟ੍ਰ ਰ
 ੀਆ ਤੋਂ ਫਾਸਯ ਯਹਸਣ ਦਯਾਨ ਆਣੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹਯਆਇਤ ਕਾਯਡ ਰ ਣ ਰਈ, ਤੁ ਸਾਨੂ ੂੰ ਸਯ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ
ਹਯਆਇਤ ਕਾਯਡ ਰਈ ਮਗਤਾ ਜ਼ਯੂਯਤਾਂ ਨੂ ੂੰ ੂਯਾ ਕਯਨ ਨੂ ੂੰ ਜਾਯੀ ਯੱਖਣਾ ਰਾਜ਼ਭੀ ਸੁੂੰਦਾ ਸ।
ਤੁ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹਯਆਇਤ ਕਾਯਡ ਤ ਹਨਯਬਯ ਕਯਦ ਸਏ, ਇ ਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨਮਭ ਸਨ ਹਕ ਆਟ੍ਰ ਰ
 ੀਆ ਤੋਂ ਫਾਸਯ
ਮਾਤਯਾ ਤੁ ਸਾਨੂ ੂੰ ਹਕਵੇਂ ਰਬਾਹਵਤ ਕਯ ਕਦੀ ਸ। ਜਦੋਂ ਤੁ ੀਂ ਆਟ੍ਰ ਰ
 ੀਆ ਛੱਡਦ ਸ, ਤਾਂ ਇਨ੍ ਾਂ ਹਨਮਭਾਂ ਦ ਆਧਾਯ ਤ ਤੁ ਸਾਡੀਆਂ
ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹਯਆਇਤ ਕਾਯਡ ਫਦਰ ਕਦ ਸਨ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਹਕ ਫੂੰਦ ਵੀ ਸ ਕਦ ਸਨ। ਤੁ ਸਾਡ ਹਵਦਸ਼ ਹਵੱਚ ਯਹਸਣ ਦਯਾਨ
ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹਯਆਇਤ ਕਾਯਡ ਫਾਯ ਨਵੀਨਤਭ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਈ
humanservices.gov.au/paymentsoverseas ਤ ਜਾਓ।
ਆਣੀ ਮਾਤਯਾ ਤੋਂ ਹਸਰਾਂ ਵਫਾਈਟ੍ ਤ ਜਾਂਚ ਕਯ ਜਾਂ ਆਣ ਹਵਸ਼ਸ਼ ਸਾਰਾਤਾਂ ਫਾਯ ਆਣੀ ਬਾਸ਼ਾ ਹਵੱਚ ਹਕ ਨਾਰ ਗੱਰ
ਕਯਨ ਰਈ ਾਨੂ ੂੰ 131 202 ਤ ਕਾਰ ਕਯ।

ਆਣ ਸਾਰਾਤਾਂ ਹਵੱਚ ਫਦਰਾਵਾਂ ਫਾਯ ਾਨੂ ੂੰ ਦੱ
ਇਸ ਭਸੱਤਵੂਯਨ ਸ ਹਕ ਤੁ ੀਂ ਆਣ ਉਨ੍ ਾਂ ਸਾਰਾਤਾਂ ਹਵੱਚ ਹਕ ਵੀ ਫਦਰਾਵਾਂ ਫਾਯ ਾਨੂ ੂੰ ਦੱ ਜ ਤੁ ਸਾਡ ਹਵਦਸ਼ ਹਵੱਚ ਸਣ
ਦਯਾਨ ਆਭ ਤਯ ਤ ਤੁ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹਯਆਇਤ ਕਾਯਡ ਨੂ ੂੰ ਰਬਾਹਵਤ ਕਯਨਗ, ਜ ਤੁ ੀਂ ਆਟ੍ਰ ਰ
 ੀਆ ਹਵੱਚ ਸੁੂੰਦ।
ਉਦਾਸਯਨ ਰਈ, ਤੁ ਸਾਨੂ ੂੰ ਾਨੂ ੂੰ ਦੱਣ ਦੀ ਰ ੜ ਸੁੂੰਦੀ ਸ ਜ ਤੁ ਸਾਡੀ ਹਯਸ਼ਤ ਦੀ ਹਥਤੀ ਹਵੱਚ ਫਦਰਾਅ ਸੁੂੰਦ ਸਨ।

ਾਨੂ ੂੰ ਆਣੀ ਮਾਤਯਾ ਫਾਯ ਹਕਵੇਂ ਦੱ
ਆਣੀਆਂ ਮਾਤਯਾ ਮਜਨਾਵਾਂ ਫਾਯ ਾਨੂ ੂੰ ਦੱਣ ਦਾ ਬ ਤੋਂ ਆਾਨ ਤਯੀਕਾ ਸ myGov ਯਾਸੀਂ ਆਣ Centrelink
ਔਨਰਾਇਨ ਖਾਤ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯਕ। ਤੁ ੀਂ ਹਕ ਵੀ ਭੇਂ ਆਣ ਹਵਦਸ਼ ਮਾਤਯਾ ਦ ਵਯਹਵਆਂ ਨੂ ੂੰ ਔਨਰਾਇਨ ਜਾ ਕ ਜੜ, ਦਖ,
ਅੱਡਟ੍ ਅਤ ਸਟ੍ਾ ਕਦ ਸ।
ਆਟ੍ਰ ਰ
 ੀਆ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਹਸਰਾਂ myGov ਯਾਸੀਂ ਆਣ Centrelink ਔਨਰਾਇਨ ਖਾਤ ਰਈ ਯਹਜਟ੍ਯ ਕਯ ਤਾਂ ਜ ਤੁ ੀਂ
ਆਣੀਆਂ ਮਾਤਯਾ ਮਜਨਾਵਾਂ ਫਾਯ ਾਨੂ ੂੰ ਆਾਨੀ ਨਾਰ ਦੱ ਕਦ ਸ ਅਤ ਜਦੋਂ ਤੁ ੀਂ ਦੂ ਯ ਸੁੂੰਦ ਸ ਤਾਂ ਆਣੀਆਂ ਹਚੱਠੀਆਂ ਅਤ
ਸਯ ਵਾਵਾਂ ਤ ਔਨਰਾਇਨ ਸੁੂੰਚ ਫਣਾ ਕਦ ਸ।
ਆਟ੍ਰ ਰ
 ੀਆ ਦਾ ਇਭੀਗਰਸ਼ਨ ਹਵਬਾਗ ਵੀ ਤੁ ਸਾਨੂ ੂੰ ਰਾਸ ਦਵਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁ ੀਂ ਆਟ੍ਰ ਰ
 ੀਆ ਛੱਡਦ ਸ।
ਜ ਤੁ ਸਾਡ ਕਰ ਹਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀ myGov ਖਾਤਾ ਨਸੀਂ ਸ, ਤਾਂ my.gov.au ਹਵਖ myGov ਖਾਤਾ ਫਣਾਓ ਅਤ ‘Services’ ਅਤ
ਪਯ Centrelink ਦ ਅੱਗ link ਆਈਕਨ ਨੂ ੂੰ ਚੁਣਦ ਸਏ Centrelink ਨੂ ੂੰ ਆਣ myGov ਖਾਤ ਨਾਰ ਜੜ। ਤੁ ਸਾਨੂ ੂੰ ਕੁ ਝ
ਵਾਰਾਂ ਦ ਜਵਾਫ ਦਣ ਦੀ ਰ ੜ  ਕਦੀ ਸ ਤਾਂ ਜ ਅੀਂ ਤੁ ਸਾਡ myGov ਖਾਤ ਨਾਰ ਸੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਨੂ ੂੰ ਜੜ ਕੀਏ।
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ਜ ਤੁ ੀਂ myGov ਨਾਰ ਆਣ ਭਫਾਇਰ ਨੂੰਫਯ ਨੂ ੂੰ ਯਹਜਟ੍ਯ ਕਯਨ ਨੂ ੂੰ ਚੁਣਦ ਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਓ ਹਕ ਤੁ ੀਂ ਹਵਦਸ਼ ਹਵੱਚ
ਯਹਸਣ ਦਯਾਨ ਇ ਨੂੰਫਯ ਤੋਂ ੂੰਦਸ਼ਾਂ ਨੂ ੂੰ ਰਾਤ ਕਯ ਕ।

ਆਟ੍ਰ ਰ
 ੀਆ ਤੋਂ ਫਾਸਯ ਯਹਸਣ ਦਯਾਨ Medicare ਤ ਸੁਚ
ੂੰ ਫਣਾਉਣਾ
ਤੁ ੀਂ ਹਵਦਸ਼ ਹਵੱਚ ਯਹਸਣ ਦਯਾਨ Medicare ਵਾਵਾਂ ਤ ਸੁੂੰਚ ਫਣਾਉਣ ਦ ਮਗ ਨਸੀਂ ਸਵਗ। ਜ ਤੁ ੀਂ ਹਫਭਾਯ ਸ ਜਾਂਦ ਸ, ਤਾਂ
ਤੁ ਸਾਨੂ ੂੰ ਤੁ ਸਾਡ ਾਯ ਭਡੀਕਰ ਖਯਹਚਆਂ ਰਈ ਬੁ ਗਤਾਨ ਕਯਨ ਦੀ ਰ ੜ  ਕਦੀ ਸ। ਜ ਉ ਦਸ਼ ਨਾਰ Reciprocal Health
Care Agreement ਸੁੂੰਦਾ ਸ ਹਜੱਥ ਤੁ ੀਂ ਜਾ ਯਸ ਸ, ਤਾਂ ਤੁ ਸਾਨੂ ੂੰ ਕੁ ਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਈ ਬੁ ਗਤਾਨ ਨਸੀਂ ਕਯਨਾ ਵਗਾ। ਇਸ
ਇਕਯਾਯਨਾਭ ਕੁ ਝ ਦਸ਼ਾਂ ਹਵੱਚ ਮਾਤਯਾ ਕਯ ਯਸ ਆਟ੍ਰ ਰ
 ੀਆ ਦ ਵਨੀਕਾਂ ਰਈ ਜ਼ਯੂਯੀ ਭਡੀਕਰ ਇਰਾਜ ਦ ਖਯਹਚਆਂ ਨੂ ੂੰ ਸ਼ਾਭਰ
ਕਯਦ ਸਨ, ਅਤ ਹਵਦਸ਼ ਮਾਤਯਾ ਰਈ ਹਨੱਜੀ ਮਾਤਯਾ ਹਸਤ ਫੀਭ ਨੂ ੂੰ ਫਦਰਣ ਰਈ ਹਤਆਯ ਨਸੀਂ ਕੀਤ ਗਏ ਸਨ।
ਜ ਤੁ ੀਂ ਇਕਯਾਯਨਾਭ ਵਾਰ ਦਸ਼ ਹਵੱਚ ਜਾ ਯਸ ਸ, ਤਾਂ ਆਣਾ ਭਜੂਦਾ Medicare ਕਾਯਡ ਆਣ ਨਾਰ ਹਰਜਾਓ। ਪਯ, ਜ ਤੁ ਸਾਨੂ ੂੰ
ਭਡੀਕਰ ਇਰਾਜ ਦੀ ਰ ੜ ਸੁੂੰਦੀ ਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਰਹਕਹਯਆ ਨੂ ੂੰ ਆਾਨ ਫਣਾ ਕਦਾ ਸ।
Reciprocal Health Care Agreements ਫਾਯ ਸਯ ਵਧਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਈ, ਇ ਦ ਭਤ ਹਕ ਕੀ ਆਟ੍ਰ ਰ
 ੀਆ ਦ ਉ
ਦਸ਼ ਨਾਰ ੂੰਫੂੰਧ ਸਨ ਹਕ ਨਸੀਂ ਹਜੱਥ ਤੁ ੀਂ ਮਾਤਯਾ ਕਯ ਯਸ ਸ, ਤਾਂ humanservices.gov.au/rhca ਤ ਜਾਓ।

ਆਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂ ੂੰ ਹਵਦਸ਼ ਹਵੱਚ ਹਰਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬਜਣਾ
ਉਨ੍ ਾਂ Pharmaceutical Benefits Scheme ਦਵਾਈਆਂ ਨੂ ੂੰ ਆਟ੍ਰ ਰ
 ੀਆ ਤੋਂ ਫਾਸਯ ਰ ਹਕ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬਜਣਾ ਗਯਕਨੂ ੂੰਨੀ ਸ
ਜ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁ ਸਾਡੀ ਹਨੱਜੀ ਵਯਤੋਂ ਰਈ ਸਨ ਅਤ ਨਾ ਸੀ ਤੁ ਸਾਡ ਨਾਰ ਜਾ ਯਸ ਹਕ ਸਯ ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਰਈ ਸਨ।
ਹਵਦਸ਼ ਹਵੱਚ ਯਹਸਣ ਦਯਾਨ Medicare ਭਤ ਆਣੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤ ਵਾਵਾਂ ਫਾਯ ਨਵੀਨਤਭ ਜਾਣਕਾਯੀ ਨੂ ੂੰ ਤੁ ੀਂ
humanservices.gov.au/australiansoverseas ਤ ਦਖ ਕਦ ਸ।
ਆਣੀ ਮਾਤਯਾ ਤੋਂ ਹਸਰਾਂ ਵੈੱਫਾਇਟ੍ ਤ ਜਾਂਚ ਕਯ ਜਾਂ Medicare ਅਤ ਹਵਦਸ਼ ਹਵੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਰ ਕ ਜਾਣ ਫਾਯ ਆਣੀ
ਬਾਸ਼ਾ ਹਵੱਚ ਾਡ ਨਾਰ ਗੱਰ ਕਯਨ ਰਈ 131 450 (TIS National) ਤ ਕਾਰ ਕਯ।

ਸਯ ਵਧਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਈ:


humanservices.gov.au/yourlanguage ਤ ਜਾਓ ਹਜੱਥ ਤੁ ੀਂ ੂੰਜਾਫੀ ਹਵੱਚ ਜਾਣਕਾਯੀ ੜ੍ ਕਦ ਸ,
ਜਾਣਕਾਯੀ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂ ੂੰ ੁਣ ਜਾਂ ਦਖ ਕਦ ਸ



Centrelink ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤ ਵਾਵਾਂ ਫਾਯ ਆਣੀ ਬਾਸ਼ਾ ਹਵੱਚ ਾਡ ਨਾਰ ਗੱਰ ਕਯਨ ਰਈ 131 202 ਤ
ਕਾਰ ਕਯ
Medicare ਅਤ Child Support ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤ ਵਾਵਾਂ ਫਾਯ ਆਣੀ ਬਾਸ਼ਾ ਹਵੱਚ ਾਡ ਨਾਰ ਗੱਰ ਕਯਨ
ਰਈ 131 450 (TIS National) ਤ ਕਾਰ ਕਯ।
ਹਕ ਯਹਵ ੈਂਟ੍ਯ ਤ ਜਾਓ।




ਨ ਟ੍: ਆਟ੍ਰ ਰ
 ੀਆ ਹਵੱਚ ਹਕ ਵੀ ਜਗ੍ਾ ਤੋਂ ਤੁ ਸਾਡ ਘਯ ਦ ਪਨ ਤੋਂ 13 ਨੂੰਫਯ ਤ ਕਾਰ ਦ ਖਯਚ ਥਾਨਕ ਕਾਰ ਕਯਨ ਹਜੂੰਨ
ਸਨ। ਟ੍ਰੀਪਨ ਵਾ ਰਦਾਤਾ ਤ ਹਨਯਬਯ ਕਯਦ ਸਏ ਖਯਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ ਕਦ ਸਨ, ਅਤ ਭਫਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰ ਕਯਨ ਦ ਹਜ਼ਆਦਾ
ਖਯਚ ਸ ਕਦ ਸਨ।
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ARE YOU TRAVELLING OUTSIDE AUSTRALIA?
Department of Human Services

ਅਹਧਕਾਯ-ਹਤਆਗ (ਹਡਕਰ ਭਯ)
ਇ ਤੱਥ-ਸ਼ੀਟ੍ ਹਵੱਚਰੀ ਜਾਣਕਾਯੀ April 2016 ਤਕ ਹਫਰਕੁ ਰ ਸੀ ਸ।
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ENGLISH

Are you travelling outside Australia?
Payments while outside Australia
To get your payments or concession card while outside Australia, you must continue to meet the
eligibility requirements for each payment or concession card.
Depending on your payments or concession card, there are different rules on how travelling outside
Australia may affect you. When you leave Australia, your payments or concession cards may
change or even stop based on these rules. For the most up-to-date information about payments and
concession cards while you are overseas visit humanservices.gov.au/paymentsoverseas
Check the website before you travel or call us on 131 202 to speak to someone in your language
about your specific circumstances.

Tell us about changes to your circumstances
It is important that you advise us of any change to your circumstances that would normally affect
your payments or concession card while you are overseas, as you would if you were in Australia.
For example, you need to tell us if there are changes to your relationship status.

How to tell us about your travel
The easiest way to tell us about your travel plans is to use your Centrelink online account through
myGov. You can add, view, update and remove your overseas travel details online at any time.
Register for a Centrelink online account through myGov before you leave Australia so you can
easily tell us about your travel plans and access your letters and other services online while you are
away.
Australia’s immigration department will also advise us when you leave Australia.
If you don’t have a myGov account already, create a myGov account at my.gov.au and link
Centrelink to your myGov account by selecting ‘Services’ and then the link icon next to Centrelink.
You may need to answer some questions so we link the correct record to your myGov account.
If you choose to register your mobile number with myGov, make sure you can receive messages
from this number while overseas.

Accessing Medicare while outside Australia
You will not be able to access Medicare services while overseas. If you get sick, you may have to
pay for all your medical treatment. If there is a Reciprocal Health Care Agreement in place with the
country you’re going to, you might not have to pay for some things. These agreements cover the
cost of essential medical treatment for Australian residents travelling in some countries, and are not
designed to replace private travel health insurance for overseas travel.
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If you are going to a country with an agreement, take your current Medicare card with you. Then, if
you need medical treatment, it can make the process easier.
For more information about Reciprocal Health Care Agreements, including if Australia has one
with the country you are travelling to, visit humanservices.gov.au/rhca

Taking or sending your medicines overseas
It is illegal to take or send Pharmaceutical Benefits Scheme medicines out of Australia that are not
either for your personal use or the use of someone travelling with you.
You will find the most up-to-date information about our payments and services while overseas,
including Medicare, on humanservices.gov.au/australiansoverseas
Check the website before you travel or call 131 450 (TIS National) to speak to us in your language
about Medicare and taking medicines overseas.

For more information:





go to humanservices.gov.au/yourlanguage where you can read about, listen to or watch
videos with information in your language
call 131 202 to speak to us in your language about Centrelink payments and services
call 131 450 (TIS National) to speak with us in your language about Medicare and Child
Support payments and services
visit a service centre.

Note: call costs from your home phone to a 13 number from anywhere in Australia are the cost of a
local call. Charges may vary depending on the telephone service provider, and mobiles may incur a
higher charge.

Disclaimer
Information in this factsheet is accurate as at April 2016.
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