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Assurance of Support
केही भिसा आवेदकहरू Assurance of Support प्राप्त गरिसकेपछि मात्र अष्ट्रे भिया बस्ने भिसा प्राप्त गनन सक्िन ् ।

Assurance of Support भनेको के हो ?
Assurance of Support िनेको अष्ट्रे भिया छनवासी वा अष्ट्रे भियािी संगठन (the assurer) ि हामी बीच िएको
कानन
ु ी सम्झौता हो ।
AoS ददने व्यक्क्त वा संगठनिे AoS अन्तगनत िहे को भिसाको िागग आवेदन ददने व्यक्क्त (the assuree) िाई
ववत्तीय सहयोग गनन िाजी हुन्ि । यसो गनानिे भिसा आवेदकिे Centrelink िक्
ु तानीहरूमा छनिनि हुनु पने िै न ।
भिसाको प्रकािको आधािमा AoS 1, 2, 4 वा 10 वर्नको िागग उपिब्ध हुन सक्ि ।
भिसा आवेदक अष्ट्रे भियामा ि िने AoS नयााँ भिसा ददइएको भमछतबाट शरू
ु हुनेि । भिसा आवेदक अष्ट्रे भियामा
िै न िने AoS छनज अष्ट्रे भियामा आइपग
ु ेको भमछतबाट सरु
ु हुनेि ।

Assurance of Support कसलाई चाहहन्छ ?
कसैिे भिसाको िागग आवेदन ददइसकेपछि Department of Home Affairs िे छनजसाँग AoS हुनु पिन वा पदै न

िन्ने बािे मा जानकािी ददनेि ।

AoS कसरी हिने ?
अनिाइन आवेदन गनह
ुन ोस ् वा हाम्रो वेबसाइटमा िहे को फािम प्रयोग गनह
ुन ोस ् । हामी तपाईंिाई फोन अन्तवानतानको
िागग सम्पकन गनेिौं:
•

AoS ददने तपाईंिे के गनुन पिन ?

•

तपाईंसाँग ववत्तीय सहयोग प्रदान गने क्षमता हुनु पिन ि तपाईंिे कानन
ू ी ि अन्य ववत्तीय दाछयत्वहरू पिू ा गनन
सक्नु पिन ।

तपाईंिे AoS ददइसकेपछि तपाईं त्यसिाई िद्द गनन पाउनु हुन्न ।

बैंक ग्यारे न्टी के हो ?
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AoS का केही सम्झौताहरूमा Commonwealth Bank of Australia िे जािी गिे को बैंक ग्यािे न्टी चादहन्ि ।
यसको अर्न, तपाईंिे AoS दौिान आफ्नो बैंकमा पैसा जम्मा गनुन पिन । हामीिे भिसा आवेदकिाई AoS को
अवगधिि कुनै भक्
ु तानी ददएमा उक्त बैंक ग्यािे न्टीको प्रयोग गिे ि हामी सो िकम फफतान प्राप्त गनेिौं ।
बैंक ग्यािे न्टी िकम छनम्न कुिामा छनिनि हुनेि:
•

तपाईं व्यक्क्त वा एक संगठन केको रूपमा आवेदन गदै हुनह
ु ु न्ि

•

तपाईंिे क्जम्मा भिन चाहे को व्यक्क्तको संख्या, ि

•

उनीहरूिे आवेदन ददएको भिसाको प्रकाि ।

हामीलाई भुक्तानी फिताा हिने तररका
हामी AoS अवगधमा आप्रवासीिाई ववत्तीय सहायता ददन सक्िौं । AoS प्रदान गने व्यक्क्त वा संस्र्ा सहयोग गनन
नसक्दा यस्तो अवस्र्ा आउाँ न सक्ि । वा आप्रावसीिे सहयोग भिन उगचत नहुने अवस्र्ामा पछन यो अवस्र्ा आउन
सक्ि । िक्
ै ानासाँग ििफि गनेिौं ।
ु तानी ददनअगाडि हामी सामान्यतया तपाईंहरू दब
ु ज

AoS व्यक्क्त वा संगठनििे हामीिे भिसा आवेदकिाई ददएका केही िक्
ु तानीहरू हामीिाई फफतान ददनु पिन ।
उनीहरूिे हामीिे भिसा आवेदकका िोिािोिीिाई ददएका सहयोग िकम पछन फफतान गनुन पने हुन सक्ि ।
Assuree िाई ददइएको िकम assurer िे फफतान गनुन पने हुन्ि । यसिे छनम्न कुिाहरू समावेश गिन :
•

Austudy Payment

•

Newstart Allowance

•

Parenting Payment (Partnered)

•

Parenting Payment (Single)

•

Sickness Allowance

•

Special Benefit

•

Widow Allowance

•

Youth Allowance।

Rent Assistance ि Crisis Payment जस्ता अछतरिक्त िक्
ु तानी पछन फफतान ददनु पने हुन सक्ि ।

अधिक जानकारीको लाधि
•

जाने humanservices.gov.au/assurance अंग्रेजी मा र्प जानकािीको िागग
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•

आफ्नो िार्ामा सच
ू ना पढ्न, सन्
ु न ि हे नन humanservices.gov.au/yourlanguage मा जानह
ु ोस ्

•

Centrelink िक्
ु तानी तर्ा सेवाको बािे मा आफ्नो िार्ामा हामीसाँग गफ गनन 131 202 मा टे भिफोन

गनह
ुन ोस ् ।
•

Translating and Interpreting Service (TIS National) को टे भिफोन 131 450 मा टे भिफोन गिे ि

Medicare ि Child Support िक्
ु तानी तर्ा सेवाहरूको बािे मा हामीसाँग आफ्नो िार्ामा बात मानह
ुन ोस ्
•

सेवा केन्रको भ्रमण गनह
ुन ोस ्

हटपोट: अष्ट्रे लियाको तपाईंको घिको टे भिफोनबाट ‘13’ मा टे भिफोन गनन छनक्चचत शल्
ु क िाग्ि । यो दि स्र्ानीय
टे भिफोनको दििन्दा फिक हुनसक्ि ि टे भिफोन सेवा प्रदायक वपच्िे फिक पनन सक्ि । तपाईंको घिको फोनबाट

‘1800’ मा गरिने टे भिफोनको शल्
ु क िाग्दै न । फोन तर्ा सावनजछनक फोनबाट टे भिफोन गदान टे भिफोन गिे को समय
अनस
ु ाि िकम बढी िाग्न सक्ि ।

अस्वीकृतत
यो प्रकाशनमा समावेश सच
ू ना िक्
ु तानी तर्ा सेवाहरूको ददशा छनदे शको प्रयोजनको िागग मात्र हो । तपाईं कुनै

िक्
ु तानीको िागग आवेदन ददन चाहनह
ु ु न्ि वा हुन्न वा कुनै ववशेर् परिक्स्र्छत सम्बन्धमा आवेदन ददन चाहनह
ु ु न्ि वा
हुन्न िन्ने कुिाको छनणनय गने उत्तिदाछयत्व तपाईंको हो ।
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