
 

ਪਮਿਲੀ ਕਾਉਂਮਲਿੰ ਗ (ਮਿਵਾਿ-ਿੰ ਫਿੰ ਧੀ 
ਲਾਸ-ਿਸ਼ਵਿਾ) 
ਜਜਿੱ ਥੇ ਜਯਵਾਯ ਇਿੱ ਕ ਦੂਜੇ ਨਾਰ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਫਿੱ ਜਿਆਂ ਨਾਰ ਜਫਸਤਯ ਜਯਸ਼ਤੇ ਫਣਾਉਣਾ ਿਾਸ ੁੰ ਦੇ ਸਨ,               

                                      ਕਯਨ ਰਈ ਪੈਜਭਰੀ ਜਯਰੇਸ਼ਨਜਸ਼ ਕਾਉਂਜਰੁੰ ਗ ਯਜਵਜਜ਼ 
(                              )     ਧਨ-ਯਾਸ਼ੀ ਜਦਿੱ ਤੀ     

ਪਮਿਲੀ ਕਾਉਂਮਲਿੰ ਗ ਯਾਨੀ ਮਿਵਾਿ-          -           ? 

ਪੈਜਭਰੀ ਕਾਉਂਜਰੁੰ ਗ ਅਜਜਸੀ ਕਾਉਂਜਰੁੰ ਗ ਦਾ ਨਾਂ ਸੈ ਜ ਜਯਵਾਯਕ ਕਨੂੁੰ ਨ ਅਜਧਜਨਮਭ ਦੇ ਤਜਸਤ ਆਉਂਦੀ ਸੈ। ਇਸ 

ਜਵਆਸ,             ਤਰਾਕ ਦੇ ਦਯਾਨ ਫਿੱ ਜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਯਵਾਯ ਦੇ ਨਾਰ ਜਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਯਯ ਭ ਿੱ ਜਦਆਂ ਦਾ ਰਫੁੰ ਧ 

ਜਫਸਤਯ ਤਯੀਕੇ ਨਾਰ ਕਯਨ ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਰਕਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਕਯਦੇ ਸਨ ਜਜਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਜਯਸ਼ਤੇ ਜਨਬਾਉਣ ਜਵਿੱ ਿ ਭ ਸ਼ਕਰਾਂ 
ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। 

ਪੈਜਭਰੀ ਕਾਉਂਜਰੁੰ ਗ ਦ ਖ ਸ ੁੰ ਿਣ ਦੇ ਅਜਸਾ ਫਾਯੇ,                   ਾਯਟਨਯ                     ਸਯ 
ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜਵਿੱ ਿ ਭਿੱ ਜਆਵਾਂ ਫਾਯੇ,                                                              
                           ਕਦੀ     

ਮਿਵਾਿ-ਿੰ ਫਿੰ                     ? 

ਜਯਸ਼ਤੇ ਜਨਬਾਉਣ ਜਵਿੱ ਿ ਭ ਸ਼ਕਰਾਂ ਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱ ਖ-                                            ਫਣਾ ਕੇ 

ਯਿੱ ਖਣਾ ਸਭੇਸ਼ਾ ਖਾ ਨਸੀਂ ਸ ੁੰ ਦਾ। ਜਯਸ਼ਜਤਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾ ਜਜਸਾ ਡਾਵਾਂਡਰ ਸਣ ਦਾ ਭਤਰਫ ਇਸ ਨਸੀਂ ਜਕ ਤ ਸਾਡਾ ਜਯਸ਼ਤਾ 
ਨਾਜ਼ ਕ ੜਾਅ ਤੇ ਸੈ ਯ ਇਦਾ ਭਤਰਫ ਇਸ ਵੀ ਸ ਕਦਾ ਸੈ ਜਕ ਤ ੀਂ ਥੜਹੀ ਜਜਸੀ ਭਦਦ ਦੇ ਨਾਰ ਇਨੂੁੰ  ਦ ਫਾਯਾ 



ਟੜੀ ਤੇ ਜਰਆ ਕਦੇ ਸ। ਪੈਜਭਰੀ ਕਾਉਂਜਰੁੰ ਗ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ ਦਾ ਜਜੜਆਂ ਨੂੁੰ  ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਿ ਣਤੀਆਂ ਦਾ ਾਭਹਣਾ ਕਯਨ ਰਈ 
ਯਾਸਨ ਭਾਈ ਅਤੇ ਭਦਦ ਰਦਾਨ ਕਯ ਕਦੀ ਸੈ। 

ਪੈਜਭਰੀ ਕਾਉਂਜਰੁੰ ਗ ਵਿੱ ਖਯੇ ਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਵੀ ਕੀਭਤੀ ਜਯਵਾਯਕ ਜਯਸ਼ਜਤਆਂ ਨੂੁੰ  ਫਣਾਏ ਯਿੱ ਖਣ ਜਵਿੱ ਿ ਭਦਦ ਕਯ 

ਕਦੀ ਸੈ। ਇ ਭੇਂ ਤੇ,   -                                                                   ਬ ਤੋਂ 
  ਗਾ ਯਸੇਗਾ। ਫਿੱ ਜਿਆਂ ਜਵਿੱ ਿ ਅਜਜਸੀਆਂ ਬਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਫਾਤ ਉਬਯਣਗੇ ਜਜਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਭਝਣਾ ਜਾਂ ਜਨਫੇੜਣਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਵਿੱ  ਜਵਿੱ ਿ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦਾ ਸੈ। 

ਮਿਵਾਿ-ਿੰ         -                    ? 

ਪੈਜਭਰੀ ਕਾਉਂਰਯ (      -ੁੰ            )        ,            ,                              

ਭਦਦ ਕਯ ਕਦਾ ਸੈ। ਤ ੀਂ ਇਿੱ ਕ ਜਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜੜੇ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਜਯਵਾਯ ਦੇ ਯੂ ਜਵਿੱ ਿ ਜਯਵਾਯ-ੁੰ         -      
            

ਜ ਤੁੀਂ ਅੁਿੱਮਿਅਤ ਿਮਸੂ ਕਿ ਿਸ ਸ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ? 

ਪੈਜਭਰੀ ਜਯਰੇਸ਼ਨਜਸ਼ ਕਾਉਂਜਰੁੰ ਗ ਯਜਵਜਜ਼ ਨੇ ਗਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਕਯਭਿਾਯੀਆਂ ਦੀ  ਯਿੱ ਜਖਆ ਰਈ ਖਾੇ ਰਫੁੰ ਧ ਕੀਤੇ ਸਏ 

ਸਨ। ਜੇ ਤ ੀਂ ਆਣੀ ਜਾਂ ਆਣੇ ਫਿੱ ਜਿਆਂ ਦੀ  ਯਿੱ ਜਖਆ ਨੂੁੰ  ਰੈ ਕੇ ਜਪਕਯਭੁੰਦ ਸ,                               
                                     

ਜ ਤੁੀਂ ਵਾ ਇੱਕ ਨਸੀਂ ਸਣਾ ਚਾਸੁਿੰ ਦ ਤਾਂ ਮਪਿ ਕਾਉਂਮਲਿੰ ਗ ਦਾ ਕੀ ਿਤਲਫ ਸ? 

ਪੈਜਭਰੀ ਕਾਉਂਜਰੁੰ ਗ ਉਨਹ ਾਂ ਜਜੜਆਂ ਦੀ ਭਦਦ ਕਯ ਕਦੀ ਸੈ ਜ ਜਯਸ਼ਤਾ ਟ ਿੱ ਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਰੇ ਫਦਰਾਵਾਂ 

ਨਾਰ ਭਝਤਾ ਕਯਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਭਾਂ-      ,                                                            
                               ,                                                          -
                      ਜਸਤ ਕਯਦਾ ਸੈ ਜਕ ਉਸ ਅਦਾਰਤ ਜਾਣ ਦੀ ਫਜਾਏ ਆਣੇ ਫਿੱ ਜਿਆਂ ਨੂੁੰ  ਰੈ ਕੇ ਸਣ ਵਾਰੀ ਅਣਫਣ 
ਨੂੁੰ  ਆੇ ਸੀ  ਰਝਾ ਰੈਣ।  

ਪੈਜਭਰੀ ਕਾਉਂਜਰੁੰ ਗ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਫਟਵਾਯੇ ਨੂੁੰ  ਰੈਕੇ ਸਣ ਵਾਰੇ ਭਤਬੇਦ ਜਵਿੱ ਿ ਵੀ ਭਦਦ ਰਦਾਨ ਕਯ ਕਦੀ ਸੈ। 



ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤ ਪਮਿਲੀ ਕਾਉਂਮਲਿੰ ਗ 

ਜੇ ਤ ੀਂ ਆਣੇ ਫਿੱ ਜਿਆਂ ਫਾਯੇ ਪੈਰਾ ਰੈਣ ਰਈ ਅਦਾਰਤ ਜਾਣ ਦਾ ਜਨਯਣਾ ਕਯਦੇ ਸ,    ਸ ਕਦਾ ਸੈ ਜਕ          

          ਸਾਨੂੁੰ  ਜਕੇ                      ਣਾ ਵੇ।      ,                        ਤ ਸਾਡੇ           
      ,                                                                                  
      /      /        ਾਯਟਨਯ             ਭੇਂ ਪੈਜਭਰੀ ਕਾਉਂਰਯ ਨਾਰ ਜਭਰਣ ਦਾ ਸ ਕਭ ਦੇ ਕਦੀ ਸੈ। ਆਭ 

ਤਯ ਤੇ,                    -ੁੰ                                                     

                                                                        (                        
    )  

ਕੀ ਫੱਮਚਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਉਂਮਲਿੰ ਗ ਉਲਫਧ ਸ? 

ਸਾਂ,                                  ,                       ਸਨ  

ਜਯਵਾਯਕ ਕਨੂੁੰ ਨ ਅਜਧਜਨਮਭ ਉਨਹ ਾਂ ਫਿੱ ਜਿਆਂ ਨੂੁੰ  ਪੈਜਭਰੀ ਕਾਉਂਰਯ ਤੋਂ ਭਦਦ ਰੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਦੁੰ ਦਾ ਸੈ ਜਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭਾਂ-
                                                              ਨਾਰ ਰਾਸ-                    
                                 

ਿੈਂ ਪਮਿਲੀ ਕਾਉਂਲਿ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਿੁਲਾਕਾਤ ਕਿਾਂ? 

ਤ ੀਂ ਜਕੇ ਵੀ ਭੇਂ ਪੈਜਭਰੀ ਕਾਉਂਜਰੁੰ ਗ ਰਈ ਜਾ ਕਦੇ ਸ। ਜਜੁੰ ਨੀ ਜਰਦੀ ਤ ੀਂ ਪੈਜਭਰੀ ਕਾਉਂਰਯ ਨੂੁੰ  ਜਭਰਦੇ ਸ, 

                                                  ਵਿੱ ਧ ਸ ੁੰ ਦੀ ਸੈ। 

ਇਸ ਜਵਆਸ ਤੋਂ ਜਸਰਾਂ,                  ਜਡਪਕਟ ੁੰ ਫੁੰ ਧ         ,                                     

ਤਦੋਂ                                                                                               
                             ,             ਜਵਆਸ ਸਇਆ ਸੈ ਜਾਂ ਨਸੀਂ,                               , 
                                            ,                                                        

                          ,                                  (               )     /   



ਤੀ/        ਾਯਟਨਯ                                                        -      
                                                        ਸਨ  

ਪਮਿਲੀ ਕਾਉਂਮਲਿੰ ਗ ਮਵੱਚ ਕੀ ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ? 

ਪੈਜਭਰੀ ਕਾਉਂਰਯ (               )                                       ਗਾ ਅਤੇ ਆਣੇ ਜਵਾਫ ਆੇ 
ਸੀ ਰਿੱ ਬਣ ਜਵਿੱ ਿ ਤ ਸਾਡੀ ਭਦਦ ਕਯੇਗਾ। 

ਪਮਿਲੀ ਕਾਉਂਲਿ ਿਨੂਿੰ  ਮਕਸੜੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਰਦਾਨ ਕਿਦਾ ਸ? 

ਤ ੀਂ ਅਜਜਸੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਾਂ ੇਵਾਵਾਂ ਰਈ ਸਵਾਰੇ ਰਾਤ ਕਯ ਕਦੇ ਸ ਜ ਤ ਸਾਡੀ ਜਥਤੀ ਜਵਿੱ ਿ ਭਦਦਗਾਯ ਸ ਕਦੀਆਂ 

ਸਨ। ਇਸ ਉ ਗਿੱਰ ਤੇ ਜਨਯਬਯ ਸਵੇਗਾ ਜਕ ਤ ੀਂ ਜਯਸ਼ਤੇ ਦੇ ਜਕ ੜਾਅ ਤੇ ਸ—                             ; 

                                      ;    -                      ਸਣ                        
                                         ,                                         -      
            ਭਦਦ ਕਯਨ ਰਈ ਉਰਫਧ ੇਵਾਵਾਂ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਵੇਗਾ (                               
   -                                   )   

ਜੇ ਤ ੀਂ ਵਿੱ ਖ ਸ ਿ ਿੱ ਕੇ ਸ ਅਤੇ ਤ ਸਾਡੇ ਫਿੱ ਿੇ ਸਨ,                                            -ੁੰ     

                                             (  ਵੇਂ ਜਕ ਜਯਵਾਯਕ ਝਗਜੜਆਂ ਨੂੁੰ   ਰਝਾਉਣ ੁੰਫੁੰ ਧੀ) 
             ਦਵੇਗਾ  

ਕੀ ਪਮਿਲੀ ਕਾਉਂਮਲਿੰ ਗ ਗੁਤ ਸ? 

ਆਭ ਤਯ ਤੇ,               (    )     ,                                                       

            ,                    –                       ,                                           
                ਸਣ       ਣ ਰਈ।        ,                 ਸਕਾਯ ਨਾਰ ਗ ਤਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ ਸ਼ਟ 
ਤਯ ਤੇ  ਿੱ ਛ ਰੈਣੀਆਂ ਿਾਸੀਦੀਆਂ ਸਨ।   

 



ਇਦਾ ਮਕਿੰ ਨਾ ਿਿਚਾ ਆਵਗਾ? 

ਪੈਜਭਰੀ ਜਯਰੇਸ਼ਨਜਸ਼ ਕਾਉਂਜਰੁੰ ਗ ਯਜਵਜਜ਼,                                                           

                                  ਤ ੀਂ                                     ਯਜਵ ਨੇ ਇਸ ਮਕੀਨੀ 
ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਾਯੇ ਇੁੰ ਤਜਾਭ ਕੀਤੇ ਸਏ ਸਨ ਜਕ ਤ ੀਂ ਪੈਜਭਰੀ ਕਾਉਂਜਰੁੰ ਗ ਰਾਤ ਕਯ ਕ। 

ਿੈਂ ਪਮਿਲੀ ਕਾਉਂਲਿ ਨਾਲ ਮਕਵੇਂ ਿੰ ਿਕ ਕਿਾਂ? 

ਇਨਹ ਾਂ ੇਵਾਵਾਂ ਫਾਯੇ ਸਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਅਤੇ ੁੰ ਯਕ ਵੇਯਵੇ ਰਾਤ ਕਯਨ ਰਈ, ਪੈਜਭਰੀ ਜਯਰੇਸ਼ਨਜਸ਼ ਐਡਵਾਈ ਰਾਈਨ ਨੂੁੰ  

ਿਵਾਿ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਿਵਾਿ ਵਿ 8 ਵਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 8 ਵਜ ਤਕ ਅਤ ੇਸ਼ਨੀਵਾਿ ਵਾਲ  ਮਦਨ ਵਿ 10 ਵਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 4 ਵਜ 
ਤਕ (ਨੈਸ਼ਨਰ ਫਜਰਕ ਛ ਿੱ ਟੀਆ ਂਨੂੁੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ) 1800 050 321 ਤੇ ਕਾਰ ਕਯ। ਤ ੀਂ ਪੈਜਭਰੀ ਜਯਰੇਸ਼ਨਜਸ਼ ਦੀ ਵੈਿੱਫਾਈਟ 
ਤੇ ਆਨਰਾਈਨ ਵੀ ਜਾ ਕਦ ੇਸ www.familyrelationships.gov.au 

http://www.familyrelationships.gov.au/

