PUNJABI

Assurance of Support
ਆਸਟ੍ਰਲ
ੇ ੀਆ ਵਿਚ ਰਵਿਣ ਲਈ ਿੀਜ਼ਾ ਵਿਲਣ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਕੁੱ ਝ ਿੀਜ਼ਾ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੂੰ Assurance of Support ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੂੰ ਦੀ
ਿੈ।

Assurance of Support ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
Assurance of Support (AoS) ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਨਿਾਸੀ ਜਾਂ ਸੂੰ ਸਥਾ (the assurer) ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਚਕਾਰ ਇੁੱ ਕ ਕਾਨੂੰ ਨੀ
ਇਕਰਾਰ ਿੂੰ ਦਾ ਿੈ।
AoS ਦੇ ਵਰਿਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੂੰ ਸਥਾ ਿੀਜ਼ਾ ਦਰਖਾਸਤਕਾਰ (the assuree) ਨੂੰ ਵਿੁੱ ਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਦਦ ਵਦੂੰ ਦਾ ਿੈ ਜੋ AoS ਤਵਿਤ
ਵਿਅਕਤੀ ਿੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਿੀਜ਼ਾ ਦਰਖਾਸਤਕਾਰ ਨੂੰ Centrelink ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਿੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਿੀਂ ਿੈ।
ਿੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵਕਸਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ AOS 1, 2, 4 ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।
ਜੇ ਿੀਜ਼ਾ ਦਰਖਾਸਤਕਾਰ ਆਸਟ੍ਰਲ
ੇ ੀਆ ਵਿਚ ਿੈ, ਤਾਂ AoS ਉਸ ਵਿਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰ ਿੂੰ ਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਨਿਾਂ ਿੀਜ਼ਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜੇ
ਿੀਜ਼ਾ ਦਰਖਾਸਤਕਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਿੈ, ਤਾਂ AoS ਉਸ ਵਿਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰ ਿੂੰ ਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਉਿ ਆਸਟ੍ਰਲ
ੇ ੀਆ ਵਿੁੱ ਚ ਪਿੂੰ ਚੇ ਿਨ।

Assurance of Support ਦੀ ਲੋ ੜ ਕਕਸ ਨੁੰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਵਕਸੇ ਦਆਰਾ ਿੀਜ਼ੇ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Department of Home Affairs ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱ ਸੇਗਾ ਵਕ ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ AoSਦੀ
ਲੋ ੜ ਿੈ ਵਕ ਨਿੀਂ।

ਕੋਈ AoS ਕਕਵੇਂ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਿੈਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਫਾਰਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਾਡੇ ਲਈ ਇ`ਕ
ਫੋਨ ਇੂੰ ਟ੍ਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ:
•

ਇੁੱ ਕ AoS ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਿੈ

•

ਜੇ ਤਿਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੁੱ ਤੀ ਸਿਰੁੱ ਥਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਅਤੇ ਿੋਰ ਵਿੁੱ ਤੀ ਵਜ਼ੂੰ ਿੇਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਇਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ AoS, ਵਦੂੰ ਦੇ ਿੋ, ਤਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁੱ ਦ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਬੈਂਕ ਗਰੁੰ ਟੀ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
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ਕੁੱ ਝ AoS ਸਿਝੌਵਤਆਂ ਨੂੰ Commonwealth Bank of Australiaਦਆਰਾ ਜਾਰੀ ਗਰੂੰ ਟ੍ੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਿਤਲਬ
ਇਿ ਿੈ ਵਕ ਤਿਾਨੂੰ AoS ਦੀ ਵਿਆਦ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਿੋਰ ਪੈਸਾ ਰੁੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਇੁੱ ਕ ਬੈਂਕ ਗਰੂੰ ਟ੍ੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਿਾਪਸ
ਭਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਿੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਰਖਾਸਤਕਾਰ ਨੂੰ AoS ਦੀ ਵਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱ ਝ ਵਕਸਿ ਦੇ
ਭਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਿਾਂ।
ਬੈਂਕ ਗਰੂੰ ਟ੍ੀ ਦੀ ਿਾਤਰਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਿੈ:
•

ਵਕ ਤਸੀਂ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੂੰ ਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿੇ ਿੋ

•

ਤਿਾਡੇ ਦਆਰਾ ਅਵਸ਼ਔਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ, ਅਤੇ

•

ਉਿਨਾਂ ਿੁੱ ਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਿੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵਕਸਿ।

ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਨ
AoS ਦੀ ਵਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਪਰਿਾਸੀ ਨੂੰ ਵਿੁੱ ਤੀ ਿਦਦ ਿੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ। ਅਵਜਿਾ ਇਸ ਲਈ ਿੂੰ ਦਾ ਿੈ ਵਕਉਂ ਵਕ ਜੋ
ਸੂੰ ਸਥਾ AoS ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਿੈ ਉਿ ਿਦਦ ਿਿੁੱ ਈਆ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਾਂ ਵਫਰ ਪਰਿਾਸੀ ਲਈ ਿਦਦ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼
ਨਿੀਂ ਿੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਿ ਕਰਕੇ ਤਿਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱ ਲ ਕਰਦੇ ਿਾਂ।
ਿੀਜ਼ਾ ਦਰਖਾਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਝ ਭਗਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਆਕਤੀ ਜਾਂ ਸੂੰ ਸਥਾ ਦਆਰਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ ਜੋ AoS ਵਦੂੰ ਦੇ ਿਨ।
ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉਿਨਾਂ ਸਿਰਥਨ ਭਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਿੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੂੰ ਦੀ ਿੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਿੀਜ਼ਾ ਦਰਖਾਸਤਕਾਰ ਦੇ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਨੂੰ ਵਦੂੰ ਦੇ
ਿਾਂ।
assuree ਨੂੰ ਵਦੁੱ ਤੇ ਵਰਕਿਰਯੋਗ ਭਗਤਾਨ ਸਾਨੂੰ assurer ਦਆਰਾ ਭਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। ਇਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਵਿਲ ਿਨ:
•

Austudy Payment

•

Newstart Allowance

•

Parenting Payment (Partnered)

•

Parenting Payment (Single)

•

Sickness Allowance

•

Special Benefit

•

Widow Allowance

•

Youth Allowance.

ਿਾਧ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ Rent Assistance ਅਤੇ Crisis Payment ਨੂੰ ਿੀ ਰੀਕਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।
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ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
•

ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੁੱ ਚ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ humanservices.gov.au/assurance ‘ਤੇ ਜਾਓ

•

humanservices.gov.au/yourlanguage ਵਜੁੱ ਥੇ ਤਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜਹ, ਸਣ ਜਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ
ਿੋ

•

Centrelink ਭਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ 131 202 ‘ਤੇ ਗੁੱ ਲ ਕਰੋ

•

Translating and Interpreting Service (TIS National) ਨੂੰ 131 450 ‘ਤੇ Medicare ਅਤੇ Child
Support payments and services ਬਾਰੇ ਗੁੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ

•

ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟ੍ਰ ਵਿਖੇ ਜਾਓ।

ਕਧਆਨ ਕਦਓ: ਤਿਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ‘13’ ਨੂੰਬਰਾਂ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰਲ
ੇ ੀਆ ਵਿਚੋਂ ਵਕਤੋਂ ਿੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਵਨਰਧਾਰਤ ਦਰਦ ‘ਤੇ

ਖਰਚਾ ਲੁੱਗਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਦਰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਲ ਦੀ ਕੀਿਤ ਤੋਂ ਿੁੱ ਖ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾਿਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਿੀ ਿੁੱ ਖ
ਿੁੱ ਖ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਤਿਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ‘1800’ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਿਫਤ ਿਨ। ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਿੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਾਂ ਤੈਅ ਿੋ
ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਦਰ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਲੁੱਗ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਖੁੰ ਡਣ
ਇਸ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੁੱ ਚ ਸਾਿਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਿਲ ਭਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਗਾਈਡ ਿਜੋਂ ਿੀ ਪਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਿ
ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤਿਾਡੀ ਜ਼ੂੰ ਿੇਿਾਰੀ ਿੈ ਵਕ ਕੀ ਤਸੀਂ ਭਗਤਾਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਿੂੰ ਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਿਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਵਿਚ
ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣਾ ਚਾਿੂੰ ਦੇ ਿੋ।
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