PUNJABI

ਨਵ� ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮ�
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮ� ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ

ਆਮਦਨ ਸਹਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ।

ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮ�
ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮ� ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਭ�ਵ� ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਜੀਅ ਇਥੇ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮ� ਉਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਨੂੰ ਿਗਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ

ਤੁਸ� ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵਾਸੀ ਵਜ� ਸਥਾਈ (ਪਰਮਾਨ�ਟ) ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਉਡੀਕ ਦੇ ਸਮ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸ� jobactive ਜ�

Community Development Programme ਕੋਲ ਕੰ ਮ ਲੱਭਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ

ਕ�ਦਰ� ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਹੂਲਤ� ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸ� ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਉਡੀਕ ਦੇ ਸਮ� ਿਵੱ ਚ ਛੋਟ�
Newly Arrived Resident’s Waiting Period ਸ਼ਾਇਦ ਹਮੇਸ਼� ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਦੇ

Humanitarian Programme ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜ� ਆ�ਦੇ ਹੋ।

ਵਧੇਰ ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ


ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ humanservices.gov.au/newresidentswaiting ਉਪਰ ਜਾਓ



humanservices.gov.au/yourlanguage ਉਪਰ ਜਾਓ ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਸ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਪੜ�, ਸੁਣ ਜ� ਵੇਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ



Centrelink ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 131 202 ਉਪਰ ਫੋਨ ਕਰੋ



ਸਾਡੇ ਨਾਲ Medicare ਅਤੇ Child Support ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ� ਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ Translating
and Interpreting Service (TIS National) ਨੂੰ 131 450 ਉਪਰ ਫੋਨ ਕਰੋ



ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ ਉਪਰ ਜਾਓ।

ਨ� ਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਫੋਨ ਤ� ‘13’ ਨੂੰ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵੱ ਚ� ਕੀਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ� ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਿਮਥੇ ਭਾਅ ਉਪਰ ਹੀ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗਤ

ਸਥਾਿਨਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤ� ਵੱ ਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਫੋਨ ਤ�
‘1800’ ਨੰਬਰ� ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਫੋਨ ਮੁਫਤ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ� ਤ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੋਨ� ਦੇ ਸਮ� ਨੂੰ ਮਾਿਪਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗਤ �ਚੇ ਦਰ

ਉਪਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ
ਇਸ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਿਸਰਫ ਭੁਗਤਾਨ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸ� ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।
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ENGLISH

Waiting periods for newly arrived residents
If you recently arrived in Australia, you will generally have to wait some time before you can get
most of our income support payments and most family payments.

Waiting period
A waiting period will apply to you even if you have a family member living here. This waiting period
will consider any time you have spent in Australia as a resident with a permanent visa. During this
waiting period, you can register with jobactive or the Community Development Programme to help
find work. You can also use the employment self-help facilities available in our service centres.

Exemptions to the waiting period
The Newly Arrived Resident’s Waiting Period may not always apply. For example, if you arrive as a
refugee under Australia’s Humanitarian Programme.

For more information


go to humanservices.gov.au/newresidentswaiting for more information in English



go to humanservices.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
information in your language



call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services



call the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 to speak with us in
your language about Medicare and Child Support payments and services



visit a service centre.

Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and
mobile phones may be timed and charged at a higher rate.

Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.
It is your responsibility to decide if you wish to apply for a payment and to make an application with
regard to your particular circumstances.
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