ਯਵਰਯਸ਼ ੰਫੰਧੀ ਮਜਨਾਵਾਾਂ
ਯਵਰਯਸ਼ ਮ ਜ ਨਾ ਫਣਾਉਂਦ ਭੇਂ ਭਾਰਆਾਂ ਦੁ ਆਯਾ ਚ ਰਵਚਾਯ ਾੀਈ ਜਾਣ ਰਈ ਜਾਣਾਾਯੀ ਵੱਖ ਸਣਾ (ਯਸ਼ਨ) ਇ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਭਰ ਸਯ ਰਾ ਰਈ ਦੁ ਖਦਾਈ ਸ ਾਦਾ ਸ – ਖਾ ਾਯਾ ਫੱਰਚਆਾਂ ਰਈ। ਇ ਚੁਨਈੀਜਨਾ ਭੇਂ
ਦਯਾਨ ਫੱਰਚਆਾਂ ਨੂ ੰ ਭਦਦ, ਰਆਯ ਅਈ ਦਵੇਂ ਭਾਰਆਾਂ ਅਈ ਸਯ ਭਸੱਈਵੂਯਣ ਰ ਾਾਾਂ ਰਜਵੇਂ ਰਾ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਅਈ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਨਾਰ
ੰਯਾ ਦੀ ਰ ੜ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਸਯ ਰਾ ਰਈ ਬਰਵਖ ਨੂ ੰ ਰ ਾ ਰਿਯਈਾ ਵੀ ਭਸੱਈਵੂਯਣ ਸੁੰਦੀ ਸ।
ਰਯਵਾਯਾ ਾਨੂ ੰਨ ਰਵਵਿਾ ਵੱਖ ਸਣ ਵਾਰ ਭਾਰਆਾਂ ਨੂ ੰ ਅਦਾਰਈ ਜਾਣ ਦੀ ਰ ੜ ਈੋਂ ਫਗਯ ਆਣ ਰਵੱਚ ਸੀ ਫੱਰਚਆਾਂ ਰਈ ਰਫੰਧਾਾਂ ਨੂ ੰ
ਨਰਜੱਠਣ ਰਈ ਰਈਾਰਸਈ ਾਯਦੀ ਸ। ਭਾ ਆਣ ਫੱਰਚਆਾਂ ਰਈ ਜ ਰਫੰਧ ਾਯਨਾ ਚਾਸੁੰਦ ਸਨ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਰਨਯਧਾਯਈ ਾਯਨ ਦਾ ਇੱਾ
ਈਯੀਾਾ ਯਵਰਯਸ਼ ਮਜਨਾ ਫਣਾਉਣੀ ਸ।
ਜਦੋਂ ਈੁ ੀਂ ਆਣੀ ਯਵਰਯਸ਼ ਮਜਨਾ ਰਈਆਯ ਾਯਦ/ਾਯਦੀ ਸ ਈਾਾਂ ਈੁ ਸਾਡ ਰਈ ਚ-ਰਵਚਾਯ ਾਯਨ ਰਈ ਬ ਈੋਂ ਭਸੱਈਵੂਯਣ ਗਰ
ਇਸ ਸੁੰਦੀ ਸ ਰਾ ਈੁ ਸਾਡ ਫੱਚ/ਈੁ ਸਾਡੀ ਫੱਚੀ ਰਈ ਬ ਈੋਂ ਚੰਗਾ ਾੀ ਸ?

ਯਵਰਯਸ਼ ਮਜਨਾ (ਯਰੰ ੰਗ ਰ ਨ) ਾੀ ਸੁਦ
ੰ ੀ ਸ?
ਯਵਰਯਸ਼ ਮਜਨਾ ਇੱਾ ਇੱਾਛ ਭਝਈਾ ਸ ਰਜ ਰਵੱਚ ਸਯਾ ਭਾ ਦੀਆਾਂ ਯਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਾਂ ਰਜ਼ੰਭਵਾਯੀਆਾਂ, ਫੱਚ/ਫੱਚੀ ਦ ਯਜ਼ਾਨਾ ਦ
ਜੀਵਨ ਨੂ ੰ ਰ ਾ ਰਵਸਾਯਾ ਚ-ਰਵਚਾਯ ਅਈ ਨਾਰ ਸੀ ਇਸ ਗਰ ਸ਼ਾਭਰ ਾੀਈੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਰਾ ਭਾ ਆਣ ਫੱਰਚਆਾਂ ਫਾਯ ਰੰਭੀ ਰਭਆਦ
ਦ ਭਸੱਈਵੂਯਣ ਭਾਭਰਰਆਾਂ ‘ਈ ਰਾਵੇਂ ਰਭਸਈ ਸਣਗ ਅਈ ਰਾਸ-ਭਸ਼ਵਯਾ ਾਯਣਗ। ਇਨੂ ੰ ਰਾ ਵਰ ਫਦਰਰਆ ਜਾ ਾਦਾ ਸ
ਫਸ਼ਯਈ ਰਾ ਦਵੇਂ ਭਾ ਇਨੂ ੰ ਰ ਾ ਰਸਭਈ ਸਣ।

ਯਵਰਯਸ਼ ਮਜਨਾ ਾਣ ਫਣਾ ਾਦਾ/ਾਦੀ ਸ?
ਰਯਵਾਯਾ ਾਨੂ ੰਨ ਅਰਧਰਨਮਭ 1975 (Family Law Act 1975) ਅਧੀਨ ਯਵਰਯਸ਼ ਮਜਨਾ ਸਣ ਰਈ, ਇਸ ਰਾਜ਼ਭੀ ਸ ਰਾ
ਮਜਨਾ ਫਣਾਈ ਜਾਵ ਅਈ ਇਈ ਫੱਚ/ਫੱਚੀ ਦ ਭਾਈਾ-ਰਈਾ ਦਵੇਂ ਸਈਾਖਯ ਾਯਨ। ਯ, ਦੂ ਜ ਰ ਾਾਾਂ ਰਜਵੇਂ ਰਾ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾਨਾਨੀ ਜਾਾਂ ਈਰ
  ਭਾਰਆਾਂ ਨੂ ੰ ਇ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਭਰ ਾੀਈਾ ਜਾ ਾਦਾ ਸ।

ਯਵਰਯਸ਼ ਮਜਨਾਵਾਾਂ ਅਈ ਾਨੂ ਨ
ੰ
ਯਵਰਯਸ਼ ਮਜਨਾ ਰਾ ਵੀ ਈਯ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸ ਾਦੀ ਸ, ਯ ਯਵਰਯਸ਼ ਮਜਨਾ ਦ ਰਯਵਾਯਾ ਾਨੂ ੰਨ ਅਰਧਰਨਮਭ 1975 (Family
Law Act 1975) ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਰਈ ਇਸ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ ਰਾ ਇਸ ਰਰਖਈੀ ਸਵ ਅਈ ਇਈ ਭਾਈਾ-ਰਈਾ ਦਵਾਾਂ ਦ ਸਈਾਖਯ ਸਣ

ਅਈ ਸਈਾਖਯ ਾਯਨ ਦੀ ਈਾਯੀਖ ਰਰਖੀ ਗਈ ਸਵ। ਇਨੂ ੰ ਰਾ ਧਭਾੀ, ਦਫਾਅ ਜਾਾਂ ਜ਼ਫਯਦਈੀ ਦ ਅਧੀਨ ਰਈਆਯ ਨਸੀਂ ਾੀਈਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।
ਯਵਰਯਸ਼ ਮਜਨਾ ਨੂ ੰ ਾਨੂ ੰਨੀ ਈਯ ‘ਈ ਰਾਗੂ ਨਸੀਂ ਾੀਈਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਅਈ ਇਸ ਯਵਰਯਸ਼ ਦ ਆਦਸ਼ ਈੋਂ ਅਰਗ ਸ, ਜ ਅਦਾਰਈ ਵਰੋਂ
ਰਦੱਈਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਯਵਰਯਸ਼ ਮਜਨਾ ਰਈਆਯ ਾਯਨ ਵਾਰ ਭਾਈਾ-ਰਈਾ ਇ ਮਜਨਾ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਯਈਾਾਂ ਦ ਭੁਈਾਫਾ ਅਦਾਰਈ ਨੂ ੰ ਇੱਾ
ਆਦਸ਼ ਦਣ ਰਈ ਾਰਸ ਾਦ ਸਨ। ਇਸਨਾਾਂ ਦ ਫਣਾਏ ਜਾਣ ਫਾਅਦ, ਇਸ ਆਦਸ਼ ਾਨੂ ੰਨੀ ਈਯ ‘ਈ ਰਾਗੂ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ – ਇਸਨਾਾਂ ਦਾ
ਅਯ ਅਦਾਰਈ ਦੁ ਆਯਾ ਰਗਾਏ ਰਾ ਸਯ ਯਵਰਯਸ਼ ਆਦਸ਼ ਦ ਭਾਨ ਸੀ ਸੁੰਦਾ ਸ।

ਜਾਯ ਭਾ ਫਾਅਦ ਰਵੱਚ ਰਾ ਸਯ ਰਦਨ ਅਦਾਰਈ ਰਵੱਚ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਈਾਾਂ ਅਦਾਰਈ ਨੂ ੰ ਫੱਚ/ਫੱਚੀ ਦ ੰਫੰਧ ਰਵੱਚ ਯਵਰਯਸ਼ ਆਦਸ਼ਾਾਂ ਨੂ ੰ
ਰਈਆਯ ਾਯਦ ਭੇਂ ਬ ਈੋਂ ਸਾਰ ਸੀ ਦੀ ਯਵਰਯਸ਼ ਮਜਨਾ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਯਈਾਾਂ ਫਾਯ ਚ-ਰਵਚਾਯ ਾਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, ਜਾਯ ਅਰਜਸਾ
ਾਯਨਾ ਫੱਚ/ਫੱਚੀ ਦ ਯਫਈਭ ਰਸਈਾਾਂ ਰਵੱਚ ਸਵ। ਅਦਾਰਈ ਭਾਈਾ-ਰਈਾ ਦਵਾਾਂ ਦੁ ਆਯਾ ਫੱਚ/ਫੱਚੀ ਦ ੰਫੰਧ ਰਵੱਚ ਆਣੀਆਾਂ
ਜੁੰਭਵਾਯੀਆਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਾਯਨ ਦੀ ੀਭਾ ‘ਈ ਵੀ ਚ-ਰਵਚਾਯ ਾਯਗੀ, ਇ ਰਵੱਚ ਯਵਰਯਸ਼ ਮਜਨਾ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਯਈਾਾਂ ਸ਼ਾਭਰ ਸ
ਾਦੀਆਾਂ ਸਨ।
ਜਾਯ ਯਵਰਯਸ਼ ਦ ਰਫੰਧਾਾਂ ਨੂ ੰ ਰਨਯਧਾਯਈ ਾਯਦਾ 1 ਜੁਰਾਈ 2006 ਦ ਫਾਅਦ ਾਈ ਅਦਾਰਈੀ ਆਦਸ਼ ਫਣਾਇਆ ਰਗਆ ਸਵ, ਈਾਾਂ
ਭਾ ਰਾ ਯਵਰਯਸ਼ ਮਜਨਾ ਦੁ ਆਯਾ ਇਸਨਾਾਂ ਰਫੰਧਾਾਂ ਰਵੱਚ ਈਫਦੀਰੀਆਾਂ ਾਯਨ ਰਈ ਰਸਭਈ ਸ ਾਦ ਸਨ (ਫਸ਼ਯਈ ਰਾ ਅਦਾਰਈੀ
ਆਦਸ਼ ਰਵੱਚ ਾੁ ਝ ਸਯ ਦੱਰਆ ਰਗਆ ਸਵ)। ਇ ਨਾਰ ਭਾਰਆਾਂ ਰਈ ਅਦਾਈਰ ਜਾਣ ਦੀ ਰ ੜ ਈੋਂ ਰਫਨਾਾਂ ਈਫਦੀਰੀਆਾਂ ਈ ਰਸਭਈ
ਸਣਾ ਆਾਨ ਫਣਦਾ ਸ।
ਜਾਯ ਈੁ ਸਾਡੀ ਯਵਰਯਸ਼ ਮਜਨਾ ਰਾ ਭਜੂਦਾ ਯਵਰਯਸ਼ ਆਦਸ਼ ਨੂ ੰ ਫਦਰਦੀ ਸ, ਈਾਾਂ ਸ ਾਦਾ ਸ ਰਾ ਈੁ ੀਂ ਆਣ ੁਯਾਣ
ਯਵਰਯਸ਼ ਆਦਸ਼ ਦ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਬਾਗਾਾਂ ਨੂ ੰ ਰਾਗੂ ਨਾ ਾਯਾ ਾ ਰਜਸੜ ਈੁ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਯਵਰਯਸ਼ ਮਜਨਾ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਯਈਾਾਂ ਨਾਰ ਅੰਗਈ ਸਣ।

ਯਵਰਯਸ਼ ਮਜਨਾ ਰਵੱਚ ਾੀ ਸ਼ਾਭਰ ਾੀਈਾ ਜਾ ਾਦਾ ਸ?
ਈੁ ਸਾਡੀ ਮਜਨਾ ਈੁ ਸਾਡੀਆਾਂ ਰਯਰਿਈੀਆਾਂ ਭੁਈਾਫਾ ਰਵਰੱਖਣ ਸਵਗ
 ੀ। ਇਸ ਰਵਸਾਯਾ, ਧਾਯਨ ਅਈ ਰਜਨ੍ ੀ ੰਬਵ ਸ ਾ ਉਨ੍ ੀ ਾਾਾਯ
ਸਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ।
ਯਵਰਯਸ਼ ਮਜਨਾ ਰਾ ਫੱਚ/ਫੱਚੀ ਦੀ ਦਖਬਾਰ, ਰਫਸਈਯੀ ਅਈ ਉਦ ਰਵਾਾ ਦ ਰਾ ਵੀ ਰਸਰੂ ਨਾਰ ਨਰਜੱਠ ਾਦੀ ਸ। ਰਾ
ਮਜਨਾ ਰਵੱਚ ਰਜ ਈਯ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਗੱਰਫਾਈਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸ਼ਾਭਰ ਾੀਈਾ ਜਾ ਾਦਾ ਸ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਰਵੱਚ ਇਸ ਸ਼ਾਭਰ ਸ ਾਦੀਆਾਂ ਸਨ:


ਭਾ ਭਾਰਆਾਂ ਦੀ ਜੁੰਭਵਾਯੀ ਨੂ ੰ ਰਾਵੇਂ ਾਾਂਝਾ ਾਯਣਗ ਅਈ ਪਰਰਆਾਂ ਫਾਯ ਰਾਵੇਂ ਰਾਸ-ਭਸ਼ਵਯਾ ਾਯਣਗ (ਰਜਵੇਂ ਰਾ
ਫੱਚਾ/ਫੱਚੀ ਰਾਸੜ ਾੂ ਰ ਜਾਵਗਾ/ਜਾਵਗੀ)



ਫੱਚਾ/ਫੱਚੀ ਰਾ ਨਾਰ ਯਸਗਾ/ਯਸਗੀ



ਫੱਚਾ/ਫੱਚੀ ਭਾਈਾ ਅਈ ਰਈਾ ਨਾਰ ਰਾਨ੍ ਾਾਂ-ਰਾਨ੍ ਾਾਂ ਭਾਾਂ ਫਈੀਈ ਾਯਗਾ/ਾਯਗੀ



ਫੱਚਾ/ਫੱਚੀ ਦੂ ਜ ਰ ਾਾਾਂ, ਰਜਵੇਂ ਰਾ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਅਈ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ, ਨਾਰ ਰਾਨ੍ ਾ-ਾਂ ਰਾਨ੍ ਾਾਂ ਭਾਾਂ ਫਈੀਈ ਾਯਗਾ/ਾਯਗੀ



ਫੱਚਾ/ਫੱਚੀ ਭਾਈਾ ਅਈ ਰਈਾ ਅਈ ਸਯ ਰ ਾਾਾਂ ਨਾਰ ਰਾਵੇਂ ੰਚਾਯ ਾਯਗਾ/ਾਯਗੀ (ਉਦਾਸਯਨ ਵਜੋਂ ਪਨ, ਈ-ਭਰ ਜਾਾਂ
ਰਚੱਠੀਆਾਂ ਦੁ ਆਯਾ)



ਜਨਭਰਦਨ ਅਈ ਛੁ ੱਰ ਆਾਂ ਵਯਗ ਖਾ ਰਦਨਾਾਂ ਰਈ ਰਾਸੜ ਰਫੰਧ ਾੀਈ ਜਾਣ ਦੀ ਰ ੜ ਸ



ਮਜਨਾ ਨੂ ੰ ਫਦਰਣ ਜਾਾਂ ਮਜਨਾ ਫਾਯ ਰਾ ਭਈਬਦ ਦਾ ਭਾਧਾਨ ਾਯਨ ਰਈ ਰਾਸੜੀ ਰਰਿਆ ਦੀ ਵਯਈੋਂ ਾੀਈੀ ਜਾ
ਾਦੀ ਸ



ਫੱਚ/ਫੱਚੀ ਦੀ ਾਾਂਬ*, ਅਈ



ਭਾਈਾ-ਰਈਾ ਦੀ ਜੁੰਭਵਾਯੀ ਜਾਾਂ ਫੱਚ/ਫੱਚੀ ਦੀ ਦਖਬਾਰ, ਰਫਸਈਯੀ ਅਈ ਉਦ ਰਵਾਾ ਨੂ ੰ ਰ ਾ ਾਈ ਸਯ ਭੱਰਆ

* ਆਣੀ ਯਵਰਯਸ਼ ਮਜਨਾ ਰਵੱਚ ਚਾਇਰਡ  (ਫਾਰ ਸਾਇਈਾ) ਨੂ ੰ ਸ਼ਾਭਰ ਾਯਨ ਰਈ ਖਾ ਰਨਮਭ ਰਾਗੂ ਸੁੰਦ ਸਨ (ਸਠਾਾਂ ਯੰਰ ੰਗ ਰ ਨ,
ਚਾਇਰਗ  ਐਂਡ Centrelink ਵਖ)

ਾੀ ਭੈਂ ਆਣੀ ਯਵਰਯਸ਼ ਮਜਨਾ ਰਵੱਚ ਸਯ ਗੱਰਾਾਂ ਸ਼ਾਭਰ ਾਯ ਾਦਾ/ਾਦੀ ਸਾਾਂ?
ਰਯਵਾਯਾ ਾਨੂ ੰਨ ਅਰਧਰਨਮਭ 1975 (Family Law Act 1975) ਅਧੀਨ ਯਵਰਯਸ਼ ਮਜਨਾ ਸਣ ਰਈ, ਇਸ ਰਾਜ਼ਭੀ ਸ ਰਾ
ਈੁ ਸਾਡਾ ਭਝਈਾ ਫੱਚ/ਫੱਚੀ ਦੀ ਦਖਬਾਰ, ਰਫਸਈਯੀ ਅਈ ਉਦ ਰਵਾਾ ਦ ਰਾ ਰਸਰੂ ਨਾਰ ਨਰਜੱਠ।
ਯ, ਈੁ ਸਾਡ ਭਝਈ ਨੂ ੰ ਰਯਵਾਯਾ ਾਨੂ ੰਨ ਅਰਧਰਨਮਭ ਦ ਅਧੀਨ ਰਪਯ ਵੀ ਇੱਾ ਯਵਰਯਸ਼ ਮਜਨਾ ਦ ਈਯ ‘ਈ ਭੰਰਨਆ ਜਾ ਾਦਾ ਸ
ਜਾਯ ਇਸ ਰਵੱਚ ਦੂ ਰਜਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਸ਼ਾਭਰ ਸਣ (ਰਜਵੇਂ ਰਾ ਈੀ ਜਾਾਂ ਈਨੀ ਾਾਂਬ ਜਾਾਂ ਰਾਯ ੀ) ਯ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਰਫੰਧਾਾਂ ਨੂ ੰ ਾਨੂ ੰਨੀ ਈਯ ‘ਈ ਰਾਗੂ
ਨਸੀਂ ਾੀਈਾ ਜਾਵਗਾ। ਅਰਜਸ ਈਯੀਾ ਸੁੰਦ ਸਨ ਰਜਨ੍ ਾਾਂ ਦੁ ਆਯਾ ਇਸਨਾਾਂ ਭੱਰਆਵਾਾਂ ਫਾਯ ਾਨੂ ੰਨੀ ਈਯ ‘ਈ ਇੱਾ ਭਝਈਾ ਰਾਗੂ ਾੀਈਾ ਜਾ
ਾਦਾ ਸ, ਰਜਵੇਂ ਰਾ ਰਸਭਈੀ ਦੁ ਆਯਾ ਅਦਾਰਈੀ ਆਦਸ਼ ਰ ਣ ਦੀ ਾਰਸ਼ਸ਼ ਾਯਨੀ।

ਯਵਰਯਸ਼ ਮਜਨਾਵਾਾਂ, ਫਾਰ ਸਾਇਈਾ ਅਈ ੇਂ ਯਰਰੰਾ (ਯਰੰ ਗ
ੰ ਰ ਨ, ਚਾਇਰਗ  ਐਂਡ
Centrelink)
ਈੁ ਸਾਡ ਫੱਰਚਆਾਂ ਦ ਦਖਬਾਰ ਰਫਧ
ੰ ਾਾਂ ਰਵੱਚ ਸਣ ਵਾਰੀਆਾਂ ਾਈ ਵੀ ਈਫਦੀਰੀਆਾਂ ਚਾਇਰਡ  , ਇਨਾਭ  ਅਈ ਪਰਭਰੀ
ਅਰ ੇਂ ਬੁ ਗਈਾਨਾਾਂ ‘ਈ ਅਯ ਾ ਾਦੀਆਾਂ ਸਨ।
ਜਾਯ ਈੁ ਸਾਡੀ ਯਵਰਯਸ਼ ਮਜਨਾ ਸ ਅਈ ਚਾਇਰਡ  (CS) ਾਰ ਇਦੀ ਾਾੀ ਸ, ਈਾਾਂ CS ਇ ਮਜਨਾ ਰਵੱਚ ਦਯਾਏ
ਦਖਬਾਰ ਦ ੱਧਯਾਾਂ ‘ਈ ਈੁ ਸਾਡ ਚਾਇਰਡ  ਭੁਰਾਾਂਾਣ ਰਵੱਚ ਈੁ ਸਾਡ ਦਖਬਾਰ ਦ ੱਧਯਾਾਂ ਨੂ ੰ ਆਧਾਯਈ ਾਯ ਾਦੀ ਸ।
ਜਾਯ ਈੁ ਸਾਡੀ ਯਵਰਯਸ਼ ਮਜਨਾ ਚਾਇਰਡ  ਬੁ ਗਈਾਨਾਾਂ ਰਈ ਯਾਸ਼ੀ ਰਨਯਧਾਯਈ ਾਯਦੀ ਸ, ਈਾਾਂ CS ਇਨੂ ੰ ਰਾਗੂ ਨਸੀਂ ਾਯ
ਾਦਾ ਸ ਫਸ਼ਯਈ ਰਾ ਇਸ ਇੱਾ ਜਾਇਜ ਚਾਇਰਡ  ਭਝਈਾ ਸਵ ਅਈ ਈੁ ੀਂ ਜਾਾਂ CS ਦੂ ਜ ਭਾਈਾ ਜਾਾਂ ਰਈਾ ਨੂ ੰ ਇਨੁ ੰ ਵੀਾਾਯ
ਾਯਨ ਰਈ ਾਰਸਣ।
CS ਦੁ ਆਯਾ ਚਾਇਰਡ  ਭਝਈ ਨੂ ੰ ਵੀਾਾਯ ਾੀਈ ਜਾਣ ਈੋਂ ਰਸਰਾਾਂ ਾੁ ਝ ਸ਼ਯਈਾਾਂ ਸਨ ਰਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ੂਯਾ ਾੀਈਾ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।
ਉਦਾਸਯਨ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਭਾ ਜ ਚਾਇਰਡ  ਪਾਯਭੂਰ ਦ ਈਰਸਈ ਭੁਰਾਾਂਾਣ ਾੀਈੀ ਗਈ ਯਾਸ਼ੀ ਈੋਂ ਘੱ ਚਾਇਰਡ  ਰ ਣ ਰਈ
ਰਸਭਈ ਸੁੰਦ ਸਨ, ਉਸ ਈਦੋਂ ਈਾ ਅਰਜਸਾ ਾਯ ਾਦ ਸਨ ਜਦ ਈਾ ਉਸ ਇ ਫਾਯ ਾਨੂ ੰਨੀ ਰਾਸ ਰੈਂ ਦ ਸਨ।
ਰਜ ਰਾਾਯ ਦਾ ਭਝਈਾ ਈੁ ੀਂ ਾਯਦ/ਾਯਦੀ ਸ, ਅਈ ਚਾਇਰਡ  ਰਈ ਰਜਨ੍ ੀ ਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬੁ ਗਈਾਨ ਾਯਨ ਜਾਾਂ ਰਾਈ ਾਯਨ ਰਈ
ਈੁ ੀਂ ਰਸਭਈ ਸੁੰਦ/ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਉਸ ਚਾਇਰਡ  ਪਰਭਰੀ ਾ ਫਨਰਪ ਾਯ A ਦੀ ਈੁ ਸਾਡੀ ਾਈਯਈਾ ਈ ਅਯ ਾ ਾਦੀ ਸ।
ਈੁ ਸਾਨੂ ੰ ਰਭਰਣ ਵਾਰਾ ਪਰਭਰੀ ਾ
  ਫਨਰਪ ਾਯ A CS ਦੀ ਯਾਸ਼ੀ ਦ ਪਾਯਭੂਰਾ ਭੁਰਾਾਂਾਣ ਈ ਆਧਾਯਈ ਸ, ਨਾ ਰਾ ਚਾਇਰਡ 
ਭਝਈ ‘ਈ।
ਸਾਇਈਾ ਅਈ ੂਚਨਾ ਰਈ ੰਯਾ ਾਯ:
• 131 272 ਈ ਚਾਇਰਡ  ਨੂ ੰ ਜਾਾਂ www.humanservices.gov.au/customer/dhs/childsupport ਵਖ
•

136 150 ਈ Centrelink (ਰਯਵਾਯਾਾਂ ਅਈ ਭਾਰਆਾਂ ਰਈ ਵਾ) ਨੂ ੰ ਜਾਾਂ
www.humanservices.gov.au/customer/themes/families ਵਖ

ਆਣੀ ਮਜਨਾ ਨੂ ੰ ਰਈਆਯ ਾਯਦ ਭੇਂ ਦੂ ਜ ਭੁੱਦ
ਆਣੀ ਮਜਨਾ ਨੂ ੰ ਰਈਆਯ ਾਯਦ ਭੇਂ, ਈੁ ਸਾਨੂ ੰ ਇ ਪਰਾਇਯ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਭਰ ੂਚਨਾ ‘ਈ ਚ-ਰਵਚਾਯ ਾਯਨ ਦੀ ਰ ੜ ਸ, ਇ ਰਵੱਚ
ਯਵਰਯਸ਼ ਮਜਨਾ ਫਣਾਉਣ ਦ ਾਨੂ ੰਨੀ ਰਬਾਵ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ। ਸ ਾਦਾ ਸ ਰਾ ਈੁ ਸਾਨੂ ੰ ਉੱਈ ਰਦੱਈ ਗਏ ਰਫੰਧਾਾਂ (ਵਖ - ਯਵਰਯਸ਼ ਮਜਨਾ
ਰਵੱਚ ਾੀ ਸ਼ਾਭਰ ਾੀਈਾ ਜਾ ਾਦਾ ਸ?) ਨੂ ੰ ਆਣੀ ਯਵਰਯਸ਼ ਮਜਨਾ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਭਰ ਾਯਨਾ ਰਾਬਾਾਯੀ ਰਗ।
ਈੁ ਸਾਨੂ ੰ ਆਣੀ ਮਜਨਾ ਰਵੱਚ ਇਨੂ ੰ ਸ਼ਾਭਰ ਾਯਨਾ ਰਾਬਾਾਯੀ ਰਗ ਾਦਾ ਸ ਈਾਾਂਜ ਈੁ ਸਾਡੀ ਮਜਨਾ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਯਈਾਾਂ ਫਾਯ ਰਾ ਝਗਰੜਆਾਂ
ਦਾ ਭਾਧਾਨ ਾੀਈਾ ਜਾ ਾ, ਜਾਾਂ ਜਾਯ ਈੁ ਸਾਡ ਫੱਚ/ਈੁ ਸਾਡੀ ਫੱਚੀ ਦੀ ਉਭਯ ਵੱਧਣ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਉਦੀਆਾਂ ਜ਼ਯੂਯਈਾਾਂ ਜਾਾਂ
ਰਯਰਿਈੀਆਾਂ ਫਦਰਦੀਆਾਂ ਸਨ ਈਾਾਂ ਮਜਨਾ ਰਵੱਚ ਈਫਦੀਰੀ ਾੀਈੀ ਜਾ ਾ।
ਇ ਫਾਯ ਪਰਾ ਰ ਣ ਰਈ ਰਾ ਆਣੀ ਮਜਨਾ ਰਵੱਚ ਾੀ ਸ਼ਾਭਰ ਾੀਈਾ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, ਾਈ ਦੂ ਜ ਭਸੱਈਵੂਯਣ ਭੁੱਦ ਸਨ ਰਜਨ੍ ਾਾਂ
ਫਾਯ ਈੁ ਸਾਨੂ ੰ ਚ-ਰਵਚਾਯ ਾਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਜਾਯ ਭਾ ਆਣ ਫੱਰਚਆਾਂ ਫਾਯ ਰਸਭਈ ਨਸੀਂ ਸ ਾਦ ਸਨ, ਅਈ ਅਦਾਰਈ ਜਾਉਣ
ਦਾ ਪਰਾ ਰੈਂ ਦ ਸਨ, ਈਾਾਂ ਅਦਾਰਈ ਰਈ ਵੀ ਯਵਰਯਸ਼ ਆਦਸ਼ ਫਣਾਉਂਦ ਭੇਂ ਇਸਨਾਾਂ ਭੁੱਰਦਆਾਂ ‘ਈ ਚ-ਰਵਚਾਯ ਾਯਨਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸਵਗਾ।
ਇਨ੍ ਾਾਂ ਭੁੱਰਦਆਾਂ ਨੂ ੰ ਸਠਾਾਂ ਰਨਯਧਾਯਈ ਾੀਈਾ ਰਗਆ ਸ।

ਫੱਚ/ ਫੱਚੀ ਦ ਯਫਈਭ ਰਸਈ
ਜਦੋਂ ਈੁ ੀਂ ਆਣ ਫੱਚ/ਆਣੀ ਫੱਚੀ ਫਾਯ ਪਰ ਰੈਂ ਦ ਸ ਈਾਾਂ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਯੂਯਈਾਾਂ ਬ ਈੋਂ ਰਸਰਾਾਂ ਆਉਣੀਆਾਂ ਚਾਸੀਦੀਆਾਂ ਸਨ ਅਈ
ਈੁ ਸਾਡ ਰਈ ਚ-ਰਵਚਾਯ ਾਯਨ ਦੀ ਬ ਈੋਂ ਭਸੱਵਈੂਯਣ ਗੱਰ ਇਸ ਸ ਰਾ ਈੁ ਸਾਡ ਫੱਚ/ਈੁ ਸਾਡੀ ਫੱਚੀ ਰਈ ਬ ਈੋਂ ਚੰਗਾ ਾੀ ਸ।
ਫੱਰਚਆਾਂ ਨੂ ੰ ਆਣ ਭਾਈਾ-ਰਈਾ ਦਵਾਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਰਧਾਾਯ ਸ ਅਈ ਨਾਰ ਸੀ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਨੁ ਾਾਨ ਈੋਂ ੁਯੱਰਖਅਈ ਯਰਸਣ ਦਾ ਵੀ
ਅਰਧਾਾਯ ਸ। ਯ, ਈੁ ਸਾਡ ਫੱਚ/ਈੁ ਸਾਡੀ ਫੱਚੀ ਦ ਯਫਈਭ ਰਸਈ ਫਾਯ ਚ-ਰਵਚਾਯ ਾਯਨ ਵਰ ਈੁ ਸਾਡ ਫੱਚ(ਫੱਰਚਆਾਂ) ਦੀ ੁਯੱਰਖਆ
ਫਾਯ ਬ ਈੋਂ ਰਸਰਾਾਂ ਚ-ਰਵਚਾਯ ਾੀਈਾ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਇਸ ਚ-ਰਵਚਾਯ ਾਯਨ ਫਾਯ ਭਸੱਈਵੂਯਣ ਗੱਰਾਾਂ ਸਨ। ਸਯ ਗੱਰਾਾਂ ਰਜਨ੍ ਾਾਂ
ਫਾਯ ਈੁ ੀਂ ਚ-ਰਵਚਾਯ ਾਯ ਾਦ/ਾਦੀ ਸ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ – ਈੁ ਸਾਡ ਫੱਚ/ਈੁ ਸਾਡੀ ਫੱਚੀ ਦੁ ਆਯਾ ਦੱ ਗਏ ਾਈ ਰਵਚਾਯ,
ਆਣ ਭਾਈਾ-ਰਈਾ ਦਵਾਾਂ ਅਈ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਰਈ ਭਸੱਈਵੂਯਣ ਸਯ ਰ ਾਾਾਂ (ਰਜਵੇਂ ਰਾ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਅਈ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ) ਨਾਰ ਫੱਚ/ਫੱਚੀ ਦਾ
ੰਫੰਧ ਅਈ ਾਈ ਰਵਸਾਯਾ ਭੁਸ਼ਾਰਾਾਂ।

ਭਾਈਾ-ਰਈਾ ਦੀ ਭਾਨ ਾਾਂਝੀ ਜੁਭ
ੰ ਵ
 ਾਯੀ
ਉਸਨਾਾਂ ਰਯਰਿਈੀਆਾਂ ਦ ਇਰਾਵਾ ਰਜੱਿ ਰਸੰਾ ਜਾਾਂ ਦੁ ਯਾਚਾਯ ਦ ਭਾਭਰ ਸਣ, ਾਨੂ ੰਨ ਇਸ ਭੰਨਦਾ ਸ ਰਾ ਭਾਈਾ-ਰਈਾ ਾਰ ਭਾ ਦੀ
ਭਾਨ ਾਾਂਝੀ ਜੁੰਭਵਾਯੀ ਦਾ ਸਣਾ ਫੱਚ/ਫੱਚੀ ਦ ਯਫਈਭ ਰਸਈ ਰਵੱਚ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਇਦਾ ਇਸ ਭਈਰਫ ਨਸੀਂ ਸ ਰਾ ਫੱਚ/ਫੱਚੀ ਨੂ ੰ ਭਾਈਾ ਅਈ
ਰਈਾ ਦਵਾਾਂ ਨਾਰ ਫਯਾਫਯ ਭਾਾਂ ਫਈੀਈ ਾਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਗੋਂ, ਭਾਈਾ-ਰਈਾ ਦੀ ਭਾਨ ਾਾਂਝੀ ਜੁੰਭਵਾਯੀ ਦਾ ਭਈਰਫ ਸ ਰਾ ਭਾਈਾ
ਅਈ ਰਈਾ ਦੀ ਅਰਜਸ ਰੰਭ ਭੇਂ ਦ ਭਾਭਰਰਆਾਂ ਫਾਯ ਪਰ ਰ ਣ ਰਵੱਚ ਫਯਾਫਯ ਦੀ ਬੂ ਰਭਾਾ ਸੁੰਦੀ ਸ ਰਜਸੜ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦ ਫੱਰਚਆਾਂ ‘ਈ ਅਯ
ਾਉਂਦ ਸਨ, ਰਜਵੇਂ ਰਾ ਾੂ ਰੀ ਰੱਰਖਆ ਅਈ ਰਸਈ ਦਖਬਾਰ ਦ ਭਾਭਰ ।
ਜਾਯ ਈੁ ੀਂ ਭਾਈਾ-ਰਈਾ ਦੀ ਾਾਂਝੀ ਜੁੰਭਵਾਯੀ ਦੀ ਰਸਭਈੀ ਰਦੰਦ/ਰਦੰਦੀ ਸ, ਈਾਾਂ ਈੁ ਸਾਨੂ ੰ ਇੱਾ ਦੂ ਜ ਨਾਰ ਰਾਸ-ਭਸ਼ਵਯਾ ਾਯਾ ਰੰਭ- ਭੇਂ
ਦ ਭਾਭਰਰਆਾਂ ਫਾਯ ੰਮੁਾਈ ਪਰ ਰ ਣ ਦੀ ਾਰਸ਼ਸ਼ ਾਯਨ ਦੀ ਰ ੜ ਸਵਗੀ। ਯ, ਜਾਯ ਫੱਚਾ/ਫੱਚੀ ਈੁ ਸਾਡ ਨਾਰ ਭਾਾਂ ਫਈੀਈ ਾਯ
ਰਯਸਾ/ਯਸੀ ਸਵ, ਈਾਾਂ ਈੁ ਸਾਨੂ ੰ ਆਭ-ਈਯ ‘ਈ ਅਰਜਸ ਾੰਭਾਾਂ ਫਾਯ ਰਾਸ-ਭਸ਼ਵਯਾ ਾਯਨ ਦੀ ਰ ੜ ਨਸੀਂ ਸਵਗੀ ਰਾ ਈੁ ਸਾਡਾ ਫੱਚਾ/ਈੁ ਸਾਡੀ
ਫੱਚੀ ਾੀ ਖਾਾਂਦਾ/ਖਾਾਂਦੀ ਸ ਜਾਾਂ ਰਸਣਦਾ/ਰਸਣਦੀ ਸ ਰਾਉਂਰਾ ਆਭ-ਈਯ ‘ਈ ਇਸ ਰੰਭ-ਭੇਂ ਦ ਭੁੱਖ ਭਾਭਰ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦ ਸਨ।
ਈੁ ਸਾਨੂ ੰ ਆਣੀ ਮਜਨਾ ਰਵੱਚ ਇੱਾ ਅਰਜਸੀ ਰਰਿਆ ਨੂ ੰ ਸ਼ਾਭਰ ਾਯਨਾ ਰਾਬਾਾਯੀ ਰਗ ਾਦਾ ਸ ਰਾ ਰੰਭ-ਭੇਂ ਦ ਭਾਭਰਰਆਾਂ ਫਾਯ
ਪਰ ਰੈਂ ਣ ਦੀ ਰ ੜ ਵਰ ਈੁ ੀਂ ਇੱਾ ਦੂ ਜ ਨਾਰ ਰਾਵੇਂ ਰਾਸ-ਭਸ਼ਵਯਾ ਾਯਗ।

ਫਯਾਫਯ ਭਾਾਂ
ਜਾਯ ਫੱਚ/ਫੱਚੀ ਦਾ ਈੁ ਸਾਡ ਦਵਾਾਂ ਨਾਰ ਫਈੀਈ ਾੀਈਾ ਜਾਣ ਵਾਰਾ ਭਾਾਂ ਭੁਨਾਫ ਈਯ ‘ਈ ਭੁਭਰਾਨ ਸਵ, ਅਈ ਫੱਚ/ਫੱਚੀ ਦ ਯਫਈਭ
ਰਸਈਾਾਂ ਰਵੱਚ ਸਵ, ਈਾਾਂ ਈੁ ੀਂ ਇ ਈਯ੍ਾਾਂ ਦ ਰਫੰਧ ਉੱਈ ਚ-ਰਵਚਾਯ ਾਯ ਾਦ ਸ (ਉਦਾਸਯਨ ਵਜੋਂ ਫੱਚਾ/ਫੱਚੀ ਇੱਾ ਸਪਈਾ ਈੁ ਸਾਡ ਨਾਰ
ਫਈੀਈ ਾਯਦਾ ਸ ਅਈ ਅਗਰਾ ਸਪਈਾ ਦੂ ਜ ਭਾਈਾ ਜਾਾਂ ਰਈਾ ਨਾਰ)।

‘ਭੁਨਾਫ ਈਯ ‘ਈ ਭੁਭਰਾਨ’ ਦਾ ਾੀ ਭਈਰਫ ਸ?
ਈੁ ਸਾਨੂ ੰ ਇਸ ਚ-ਰਵਚਾਯ ਾਯਨ ਦੀ ਰ ੜ ਸ ਰਾ ਆਣੀਆਾਂ ਰਯਰਿਈੀਆਾਂ ਦ ਆਧਾਯ ‘ਈ ਆਣ ਫੱਚ/ਆਣੀ ਫੱਚੀ ਰਈ ਇ ਈਯ੍ਾਾਂ
ਦ ਰਫੰਧ ਨੂ ੰ ਾਯਨਾ ਭੁਭਰਾਨ ਸ ਜਾਾਂ ਨਸੀਂ। ਉਸ ਗੱਰਾਾਂ ਰਜਨ੍ ਾਾਂ ਫਾਯ ਈੁ ੀਂ ਚ-ਰਵਚਾਯ ਾਯ ਾਦ/ਾਦੀ ਸ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ:


ਈੁ ੀਂ ਅਈ ਦੂ ਜ ਭਾਈਾ ਜਾਾਂ ਰਈਾ ਇੱਾ ਦੂ ਜ ਈੋਂ ਰਾਨ੍ ੀ ਦੂ ਯ ਯਰਸੰਦ ਸ



ਇ ਈਯ੍ਾਾਂ ਦ ਰਫੰਧ ਨੂ ੰ ਰਾਗੂ ਾਯਨ ਦੀ ਈੁ ਸਾਡੀ ਅਈ ਦੂ ਜ ਭਾਈਾ ਜਾਾਂ ਰਈਾ ਦੀ ਭਯੱਿਾ (ਉਦਾਸਯਨ ਵਜੋਂ ਈੁ ਸਾਡ ਾੰਭ
ਾਯਨ ਦ ਭੇਂ ਰਾਸੜ ਸਨ ਅਈ ਈੁ ੀਂ ਆਣ ਫੱਚ/ਆਣੀ ਫੱਚੀ ਦ ਾੂ ਰ ਦ ਰਾਨ੍ ੀ ਨ ੜ ਯਰਸੰਦ ਸ)



ਈੁ ੀਂ ਅਈ ਦੂ ਜ ਭਾਈਾ ਜਾਾਂ ਰਈਾ ਇੱਾ ਦੂ ਜ ਨਾਰ ਰਾਨ੍ ੀ ਚੰਗੀ ਈਯ੍ਾਾਂ ਗੱਰਫਾਈ ਾਯਦ ਸ ਅਈ ਇ ਰਫੰਧ ਨੂ ੰ ਰ ਾ ਾਭ੍ਣ
ਆਉਣ ਵਾਰੀਆਾਂ ਭੱਰਆਵਾਾਂ ਨੂ ੰ ਰਾਨ੍ ੀ ਚੰਗੀ ਈਯ੍ਾਾਂ ਸੱਰ ਾਯ ਾਦ ਸ, ਅਈ



ਈੁ ਸਾਡ ਫੱਚ/ਈੁ ਸਾਡੀ ਫੱਚੀ ਈ ਰਫਧ
ੰ ਦਾ ਣ ਵਾਰਾ ਅਯ

ਾਯਿਾ ਅਈ ਭਸੱਵਈੂਯਣ ਭਾਾਂ
ਜਾਯ ਫੱਚ/ਫੱਚੀ ਦਾ ਈੁ ਸਾਡ ਦਵਾਾਂ ਨਾਰ ਫਯਾਫਯ ਭਾਾਂ ਫਈੀਈ ਾਯਨਾ ਉਰਚਈ ਨਾ ਸਵ, ਈਾਾਂ ਈੁ ਸਾਨੂ ੰ ਅਰਜਸ ਰਫੰਧ ‘ਈ ਚ-ਰਵਚਾਯ ਾਯਨਾ
ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਰਜਸੜਾ ਭਾਈਾ ਅਈ ਰਈਾ ਦਵਾਾਂ ਨੂ ੰ ਫੱਚ/ਫੱਚੀ ਨਾਰ ਾਯਿਾ ਅਈ ਭਸੱਵਈੂਯਣ ਭਾਾਂ ਫਈੀਈ ਾਯਨ ਜਗ ਫਣਾਉਂਦਾ ਸ,
ਫਸ਼ਯਈ ਰਾ ਅਰਜਸਾ ਾਯਨਾ ਭੁਨਾਫ ਈਯ ‘ਈ ਭੁਭਰਾਨ ਸਵ ਅਈ ਫੱਚ/ਫੱਚੀ ਦ ਯਫਈਭ ਰਸਈਾਾਂ ਰਵੱਚ ਸਵ।

ਾਯਿਾ ਅਈ ਭਸੱਵਈੂਯਣ ਭਾਾਂ ਾੀ ਸੁੰਦਾ ਸ?
ਇਦਾ ਭਈਰਫ ਫੱਚ/ਫੱਚੀ ਦੁ ਆਯਾ ਵੀਾੇਂਡ (ਸ਼ਨੀਵਾਯ-ਐਈਵਾਯ), ਛੁ ੱ ੀਆਾਂ ਰਵੱਚ ਅਈ ਯਗੁਰਯ ਰਦਨਾਾਂ ਅਈ ਯਾਈਾਾਂ ਦ ਯਰ-ਰਭਰ ਭੇਂ
ਰਵੱਚ ਭਾਈਾ ਅਈ ਰਈਾ ਦਵਾਾਂ ਨਾਰ ਭਾਾਂ ਫਈੀਈ ਾਯਨਾ ਸ। ਇਦਾ ਭਈਰਫ ਇਸ ਸ ਰਾ ਭਾਈਾ ਅਈ ਰਈਾ ਦਵੇਂ ਫੱਚ ਦ ਯਜ਼ਾਨਾ ਦ
ਰਨਈਨ ਭਾਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ, ਅਈ ਨਾਰ ਸੀ ਖਾ ਰਦਨਾਾਂ (ਰਜਵੇਂ ਰਾ ਜਨਭਰਦਨ) ਅਈ ਦੂ ਜ ਭਸੱਈਵੂਯਣ ਭਾਯਸਾਾਂ (ਰਜਵੇਂ ਰਾ ਸ਼ਾਦੀਰਵਆਸ) ਨੂ ੰ ਇੱਾਠ ਭਨਾਉਂਦ ਸਨ।

ਾੀ ਈੁ ਸਾਨੂ ੰ ਯਵਰਯਸ਼ ਮਜਨਾ ਦਾ ਾਰਣ ਾਯਨ ਰਵੱਚ ਭੁਸ਼ਾਰ ਆ ਯਸੀ ਸ?
ਜਾਯ ਭਾਈਾ ਅਈ ਰਈਾ ਰਵਚੋਂ ਰਾ ਨੂ ੰ ਵੀ ਯਵਰਯਸ਼ ਮਜਨਾ ਦੀ ਾਰਣਾ ਾਯਨ ਰਵੱਚ ਭੁਸ਼ਾਰਾਾਂ ਆਉਂਦੀਆਾਂ ਸਣ ਰਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉਸ ਦੂ ਜ
ਭਾ ਨਾਰ ਭਝਈਾ ਾਯਾ ਸਰ ਨਾ ਾਯ ਾਦ ਸਣ, ਈਾਾਂ ਭਦਦ ਰਈ ਾਈ ਈਯ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਾਵਾਾਂ ਉਰਫਧ ਸਨ, ਰਜਵੇਂ ਰਾ ਰਾਸਭਸ਼ਵਯਾ ਅਈ ਝਗਰੜਆਾਂ ਦਾ ਭਾਧਾਨ। ਉਦਾਸਯਨ ਵਜੋਂ, ਸ ਾਦਾ ਸ ਰਾ ਰਾ ਸ਼ਵਯ ਦੀ ਭਦਦ ਨਾਰ ਈੁ ੀਂ ਆਣ ਭਜੂਦਾ ਭਝਈ
ਰਵੱਚ ਈਫਦੀਰੀ ਾਯ ਾ ਜਾਾਂ ਇੱਾ ਨਵੀਂ ਯਵਰਯਸ਼ ਮਜਨਾ ਫਣਾ ਾ।
ੂਚਨਾ ਅਈ ਰਾਸ ਰਈ ਪਰਭਰੀ ਰਯਰ ਸ਼ਨਰਸ਼ ਐਡਵਾਈ ਰਾਈਨ ਨੂ ੰ 1800 050 321 ਈ ੰਯਾ ਾਯ, ਇ ਰਵੱਚ ਈੁ ਸਾਡ
ਿਾਨਾ ਖਈਯ ਰਵੱਚ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਵਾਵਾਾਂ ਰਈ ਸਵਾਰਾ ਰਦੱਈਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਭਰ ਸ ਰਜਸੜੀਆਾਂ ਭਦਦ ਾਯ ਾਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਰਜਵੇਂ ਰਾ ਪਰਭਰੀ
ਰਯਰ ਸ਼ਨਰਸ਼ ੇਂ ਯ।

ਾੀ ਈੁ ਸਾਨੂ ੰ ਯਵਰਯਸ਼ ਮਜਨਾ ਰਈਆਯ ਾਯਨ ਰਈ ਭਦਦ ਦੀ ਰ ੜ ਸ?
ਆਣ ਫੱਰਚਆਾਂ ਫਾਯ ਰਾ ਭਝਈ ‘ਈ ੁੱਜਣ ਰਈ ਭਾਰਆਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਾਯਨ ਵਾਈ ਾਈ ਈਯ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਾਵਾਾਂ ਉਰਫਧ ਸਨ, ਰਜਵੇਂ
ਰਾ ਰਾਸ-ਭਸ਼ਵਯਾ ਅਈ ਝਗੜ ਦਾ ਭਾਧਾਨ। ਇਸ ਵਾਵਾਾਂ ਪਰਭਰੀ ਰਯਰ ਸ਼ਨਰਸ਼ ੇਂ ਯਾਾਂ ਭਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈਯ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ੰਿਾਵਾਾਂ
ਦੁ ਆਯਾ ਰਦਾਨ ਾੀਈੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਨ। ਪਰਭਰੀ ਰਯਰ ਸ਼ਨਰਸ਼ ਐਡਵਾਈ ਰਾਈਨ ੂਚਨਾ, ਰਾਸ ਅਈ ਈੁ ਸਾਡ ਿਾਨਾ ਖਈਯ ਰਵੱਚ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈਯ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਾਵਾਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਦ ਾਦੀ ਸ। ਪਰਭਰੀ ਰਯਰ ਸ਼ਨਰਸ਼ ਆਨਰਾਈਨ ਉਰਚਈ ਜਾਣਾਾਯੀ ਵੀ ਰਦਾਨ ਾਯ
ਾਦੀ ਸ।

ਵਧਯੀ ਜਾਣਾਾਯੀ ਦੀ ਰ ੜ ਸ?
ਯਵਰਯਸ਼ ਮਜਨਾ ਨੂ ੰ ਰਈਆਯ ਾਯਨ ਫਾਯ ਜਾਣਾਾਯੀ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਈੋਂ ਰਈ ਜਾ ਾਦੀ ਸ:
•
•
•

ਪਰਭਰੀ ਰਯਰ ਸ਼ਨਰਸ਼ ਐਡਵਾਈ ਰਾਈਨ 1800 050 321
ਪਰਭਰੀ ਰਯਰ ਸ਼ਨਰਸ਼ ੇਂ ਯ ਅਈ ਰਯਵਾਯਾ ਝਗਰੜਆਾਂ ਦਾ ਭਾਧਾਨ ਾਯਨ ਵਾਰੀਆਾਂ ਦੂ ਰਜਆਾਂ ਵਾਵਾਾਂ (ਆਣ
ਨਜਦੀਾੀ ਵਾਵਾਾਂ ਦਾ ਈਾ ਰਗਾਉਣ ਰਈ 1800 050 321 ਈ ਪਨ ਾਯ), ਅਈ
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