
 

ਪਮਭਰੀ ਮਯਰਸ਼ਨਮਸ਼ ੇਂਟਯ (ਮਯਵਾਯਕ ੰਫੰਧ 

ਕੇਂਦਯ) 
ਮਯਵਾਯਾਾਂ ਦੀ ਮਫਸਤਯ ੰਫੰਧ ਫਣਾਉਣ ਮਵਿੱਚ ਭਦਦ ਕਯਦ ਸ  

• ਮਯਵਾਯਕ ੰਫੰਧਾਾਂ ਨੂੰ ਭਜ਼ਫੂਤ ਫਣਾਉਣਾ 

• ਮਯਵਾਯਾਾਂ ਨੂੰ ਮਭਰਜੁਰ ਕ ਯਮਸਣ ਮਵਿੱਚ ਭਦਦ ਕਯਨਾ 

• ਵਿੱਖਯ ਸਣ ਦ (ਯਸ਼ਨ) ਭੇਂ ਮਯਵਾਯਾਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਕਯਨਾ 

ਪਮਭਰੀ ਮਯਰਸ਼ਨਮਸ਼ ੇਂਟਯ ਮਕਵੇਂ ਭਦਦ ਕਯ ਕਦਾ ਸ? 

ਪਮਭਰੀ ਮਯਰਸ਼ਨਮਸ਼ ੇਂਟਯ ੰਫਧੰਾਾਂ ਦ ਾਯ ੜਾਵਾਾਂ ਦਯਾਨ ਮਯਵਾਯਕ ੰਫੰਧਾਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਦਾਨ ਕਯਕ ਤੁਸਾਡੀ ਭਦਦ ਕਯ 

ਕਦਾ ਸ – ੰਫੰਧਾਾਂ ਦ ਇਸਨਾਾਂ ੜਾਵਾਾਂ ਮਵਿੱਚ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ ਨਵੇਂ ੰਫਧੰ ਫਣਾਉਣਾ, ੰਫੰਧਾਾਂ ਮਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵਾਰੀਆਾਂ ਭਸ਼ੁਕਰਾਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਰ 

ਕਯਨਾ ਜਾਾਂ ਵਿੱਖ ਸਣ ਦੀ ਮਥਤੀ (ਯਸ਼ਨ) ਨਾਰ ਨਮਜਿੱਠਣਾ। ੇਂਟਯ ਦ ਕਯਭਚਾਯੀ ਤੁਸਾਨੰੂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੂਮਜਆਾਂ ਵਾਵਾਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਦ 

ਕਦ ਸਨ ਮਜਸੜੀਆਾਂ ਭਦਦ ਕਯ ਕਦੀਆਾਂ ਸਨ। 

ਜਕਯ ਤੁੀਂ ਵਿੱਖ ਸ ਯਸ/ਯਸੀ ਸ, ਤਾਾਂ ੇਂਟਯ ਦ ਕਯਭਚਾਯੀ ਤੁਸਾਡ ਨਾਰ ਇ ਫਾਯ ਗਿੱਰਫਾਤ ਕਯਣਗ ਤਾਾਂਜ ਤੁਸਾਡ ਫਿੱਮਚਆਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਜ਼ਯੂਯਤਾਾਂ ਤ ਮਧਆਨ ਦਣ ਮਵਿੱਚ ਅਤ ਅਿੱਗ ਕੀ ਕਯਨਾ ਸ ਇ ਮਵਿੱਚ ਭਦਦ ਕਯਨ ‘ਚ ਤੁਸਾਡੀ ਸਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕ। 

ੇਂਟਯ ਦੂਜ ਭਾਮਆਾਂ ਜਾਾਂ ਮਯਵਾਯ ਦ ਦਿੱਾਾਂ ਨਾਰ ੰਮੁਕਤ ਸ਼ਨ ਰਦਾਨ ਕਯ ਕਦ ਸਨ ਤਾਾਂਜ ਤੁਸਾਨੰੂ ਯਵਮਯਸ਼ ਦ ਰਫੰਧਾਾਂ ਫਾਯ 

ਮਸਭਤ ਸਣ ਮਵਿੱਚ ਭਦਦ ਮਦਿੱਤੀ ਜਾ ਕ। 

ੇਂਟਯ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਤਯ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਈ ਦੂਮਜਆਾਂ ਵਾਵਾਾਂ ਅਤ ਰਗਰਾਭ ਵੀ ਉਰਫਧ ਕਯਾਉਂਦ ਸਨ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ੂਚਨਾ ਸ਼ਨ ਅਤ ਭੀਨਾਯ। 

ਕੀ ਵਾਵਾਾਂ ਭਪੁਤ ਸਨ? 

ਪਮਭਰੀ ਮਯਰਸ਼ਨਮਸ਼ ੇਂਟਯ ੂਚਨਾ, ਯਪਯਰ ਅਤ ਮਨਜੀ ਸ਼ਨ ਭਪੁਤ ਰਦਾਨ ਕਯਦ ਸਨ। ੇਂਟਯ ਇਿੱਕ ਘੰਟ ਤਕ ਦ ੰਮੁਕਤ ਸ਼ਨ ਵੀ 

ਭੁਪਤ ਰਦਾਨ ਕਯਦ ਸਨ। ੇਂਟਯ $50,000 ਜਾਾਂ ਇਤੋਂ ਵਿੱਧ ਕੁਿੱਰ ਾਰਾਨਾ ਆਭਦਨ ਕਭਾਉਣ ਵਾਰ  ਗਾਸਕਾਾਂ ਤੋਂ ਮਯਵਾਯਕ 

ਝਗਮੜਆਾਂ ਦ ਭਾਧਾਨ ਦ ਦੂਜ ਅਤ ਤੀਜ ਘੰਟ ਰਈ ਰਤੀ ਘੰਟ $30 ਦ ਮਸਾਫ ਨਾਰ ਪੀ ਵਰੂਣਗ। ੇਂਟਯ $50,000 ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਦੀ 

ਕੁਿੱਰ ਾਰਾਨਾ ਆਭਦਨ ਕਭਾਉਣ ਵਾਰ  ਜਾਾਂ ਕਾਭਨਵਰਥ ਸਰਥ ਅਤ ਸ਼ਰ ਮਕਮਮਯਟੀ ਫਨ ਮਪਟ ਰਾਤ ਕਯਨ ਵਾਰ  ਗਾਸਕਾਾਂ ਨੂੰ 

ਮਯਵਾਯਕ ਝਗਮੜਆਾਂ ਦ ਭਾਧਾਨ ਦ ਦੂਜ ਅਤ ਤੀਜ ਘੰਟ ਦ ੰਮਕੁਤ ਸ਼ਨ ਭੁਪਤ ਰਦਾਨ ਕਯਣਗ। ਜਕਯ ਸਯ ੰਮੁਕਤ ਸ਼ਨਾਾਂ ਦੀ 

ਰੜ ੈਂਦੀ ਸ ਤਾਾਂ ਸ ਕਦਾ ਸ ਮਕ ੇਂਟਯ ਆਣੀ ਪੀ ਨੀਤੀ ਦ ਭਤੁਾਫਕ ਪੀ ਵੂਰਣ। ੇਂਟਯ ਦ ਕਯਭਚਾਯੀ ਝਗਮੜਆਾਂ ਦ ਭਾਧਾਨਾਾਂ 

ਦ ੰਮੁਕਤ ਸ਼ਨਾਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਯੂ ਕਯਨ ਤੋਂ ਮਸਰਾਾਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਪੀਾਾਂ ਦੀ ਚਯਚਾ ਤੁਸਾਡ ਨਾਰ ਕਯਣਗ। 



 

ਕੀ ਭਨੂ ੰਫਮੁਕੰਗ ਦੀ ਰੜ ਸ? 

ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਾਤ ਕਯਨ ਰਈ ਤੁਸਾਨੰੂ ਫੁਮਕੰਗ ਦੀ ਰੜ ਨਸੀਂ ਸ, ਇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਮਵਿੱਚ ਤੁਸਾਡ ਥਾਨਕ ਖਤਯ ਮਵਿੱਚ ਭਜੂਦ ਅਮਜਸ 

ਰਗਰਾਭ ਜਾਾਂ ਵਾਵਾਾਂ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ ਮਜਸੜ ਮਯਵਾਯਕ ੰਫੰਧਾਾਂ ਨੂੰ ਭਜ਼ਫੂਤ ਕਯਨ ਮਵਿੱਚ ਤੁਸਾਡੀ ਭਦਦ ਕਯ ਕਦ ਸਨ। 

ਜਕਯ ਤੁੀਂ ਵਿੱਖ ਸ ਯਸ/ਯਸੀ ਸ, ਤਾਾਂ ਤੁੀਂ ਰਾਈਵਟ ਇੰਟਯਮਵਊ ਰਈ ਅਇੰਟਭੇਂਟ ਫੁਕ ਕਯ ਕਦ/ਕਦੀ ਸ। ਅਇੰਟਭੇਂਟ ਫੁਕ 

ਕਯਨ ਰਈ ਪਮਭਰੀ ਮਯਰਸ਼ਨਮਸ਼ ੇਂਟਯ ਨੰੂ ਪਨ ਕਯ ਜਾਾਂ ੇਂਟਯ ਆਉ। 

ਭਯ ਨਾਰ ਸਯ ਕਣ ਆ ਕਦਾ/ਕਦੀ ਸ? 

ਜਕਯ ਉਮਚਤ ਸਵ, ਤਾਾਂ ਤੁੀਂ ਆਣ ਨਾਰ ਮਯਵਾਯ ਦ ਦਿੱਾਾਂ ਜਾਾਂ ਆਣ ਵਕੀਰ ਭਤ ਮਕ ਸਾਇਕ ਮਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਮਰਆ 

ਕਦ/ਕਦੀ ਸ। ਯ, ੇਂਟਯ ਮਵਿੱਚ ਵਕੀਰਾਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਭਨਜ਼ਯੂੀ ਦਣਾ ਜਾਾਂ ਨਾ ਦਣਾ ਵਾ ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਭਯਜ਼ੀ ਸ। ਜਕਯ ਤੁੀਂ 

ਆਣ ਵਕੀਰ ਨੂੰ ਆਣ ਨਾਰ ਮਰਆਣ ਦੀ ਮਜਨਾ ਫਣਾ ਯਸ/ਯਸੀ ਸ, ਤਾਾਂ ਤੁਸਾਨੰੂ ਮਜਨ੍ੀ ਛਤੀ ਸ ਕ ਇ ਫਾਯ ਆਣ ੇਂਟਯ ਨਾਰ 

ਗਿੱਰਫਾਤ ਕਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। 

ਜਕਯ ਭਨੂੰ ਦੁਬਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰੜ ਸਵ ਤਾਾਂ ਕੀ ਰਫਧੰ ਸਨ? 

ਰੜ ਣ ‘ਤ ੇਂਟਯ ਦੁਬਾਸ਼ੀ ਦਾ ਰਫੰਧ ਕਯਗਾ। 

ਕੀ ਭਯ ਵਯਵ ਗੁਤ ਯਿੱਖ ਜਾਣਗ? 

ਤੁਸਾਡੀ ਗਨੀਮਤਾ ਾਡ ਰਈ ਭਸਿੱਵਤੂਯਣ ਸ ਅਤ ਇਦੀ ਯੁਿੱਮਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ। ੇਂਟਯ ਕਵਰ ਉ ਮਯਮਥਤੀ ਮਵਿੱਚ ਮਨਜੀ 

ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਾ ਖੁਰਾਾ ਕਯਣਗ ਜਦੋਂ ਤੁੀਂ ਇਦੀ ਭਨਜ਼ੂਯੀ ਮਦਿੱਤੀ ਸਵ ਜਾਾਂ ਅਮਜਸਾ ਕਯਨਾ ਕਨੰੂਨੀ ਤਯ ‘ਤ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸਵ ਜਾਾਂ ਅਮਜਸਾ 

ਕਯਨ ਦਾ ਅਮਧਕਾਯ ਕਨੰੂਨੀ ਤਯ ‘ਤ ਮਦਿੱਤਾ ਮਗਆ ਸਵ, ਉਦਾਸਯਨ ਵਜੋਂ ਮਕ ਨੂੰ ਨੁਕਾਨ ਤੋਂ ਫਚਾਉਣ ਰਈ। 

ੁਯਿੱਮਖਆ 

ੇਂਟਯ ਇਿੱਕ ੁਯਿੱਮਖਅਤ ਮਯਵਸ਼ ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਰਈ ਵਚਨਫਿੱਧ ਸਨ ਅਤ ਤੁਸਾਡੀ ਜਾਾਂ ਤੁਸਾਡ ਫਿੱਮਚਆਾਂ ਦੀ ੁਯਿੱਮਖਆ ਮਵਿੱਚ ਭਦਦ ਕਯਨ 

ਰਈ ਰਫੰਧ ਕਯ ਕਦ ਸਨ। ਜਕਯ ਤੁਸਾਡੀਆਾਂ ਕਈ ਮਚੰਤਾਵਾਾਂ ਸਣ ਤਾਾਂ ਤੁਸਾਨੰੂ ਮਜਨ੍ੀ ਛਤੀ ੰਬਵ ਸ ਕ ੇਂਟਯ ਦ ਕਯਭਚਾਯੀਆਾਂ ਨੂੰ 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਫਾਯ ਦਿੱਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। 

ਭੈਂ ਵਧਯੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਮਕਥੋਂ ਰਾਤ ਕਯ ਕਦਾ/ਕਦੀ ਸਾਾਂ? 

ਪਮਭਰੀ ਮਯਰਸ਼ਨਮਸ਼ ਡਵਾਈ ਰਾਈਨ ਪਮਭਰੀ ਮਯਰਸ਼ਨਮਸ਼ ੇਂਟਯਾਾਂ ਫਾਯ ਅਤ ਤੁਸਾਡ ਬ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ੇਂਟਯ ਦੀ ਥਾਾਂ ਫਾਯ ੂਚਨਾ 

ਰਦਾਨ ਕਯ ਕਦੀ ਸ। ਜਕਯ ਤੁਸਾਡੀ ਥਾਾਂ ਤ ਕਈ ੇਂਟਯ ਨਾ ਸਣ, ਤਾਾਂ ਡਵਾਈ ਰਾਈਨ ੂਚਨਾ ਅਤ ਰਾਸ ਰਦਾਨ ਕਯ ਕਦੀ ਸ 

ਅਤ ਤੁਸਾਨੰੂ ਅਮਜਸੀਆਾਂ ਦੂਮਜਆਾਂ ਵਾਵਾਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਦ ਕਦੀ ਸ ਜ ਭਦਦ ਕਯ ਕਦੀਆਾਂ ਸਨ। 

ਤੁੀਂ ਭਵਾਯ ਤੋਂ ਸ਼ਕੁਯਵਾਯ ਵਯ 8 ਵਜ ਤੋਂ ਰ  ਕ ਯਾਤੀ 8 ਵਜ ਤਕ ਅਤ ਸ਼ਨੀਵਾਯ ਵਯ 10 ਵਜ ਤੋਂ ਰ  ਕ ਸ਼ਾਭੀ 4 ਵਜ ਤਕ 

ਪਮਭਰੀ ਮਯਰਸ਼ਨਮਸ਼ ਡਵਾਈ ਰਾਈਨ ਨੰੂ 1800 050 321 ਤ ਪਨ ਕਯ ਕਦ/ਕਦੀ ਸ। ਡਵਾਈ ਰਾਈਨ ਰੜ ਭੁਤਾਫਕ 

ਦੁਬਾਸ਼ੀਆਵਾਾਂ ਦਾ ਰਮਗ ਕਯਦੀ ਸ। 



 

ਪਮਭਰੀ ਮਯਰਸ਼ਨਮਸ਼ ਆਨਰਾਈਨ ਮਯਵਾਯਕ ਕਨੰੂਨ ਮਵਵਥਾ ਮਵਿੱਚ ਸਣ ਵਾਰ  ਫਦਰਾਵਾਾਂ ਅਤ ਮਯਵਾਯਕ ੰਫੰਧਾਾਂ ਦ ਭਾਭਮਰਆਾਂ 

ਅਤ ਮਯਵਾਯਾਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਕਯਨ ਰਈ ਉਰਫਧ ਵਾਵਾਾਂ ਫਾਯ ਚੂਨਾ ਤਕ ਸੁੰਚ ਉਰਫਧ ਕਯਾਉਂਦੀ ਸ। ਤੁੀਂ ਪਮਭਰੀ 

ਮਯਰਸ਼ਨਮਸ਼ ਆਨਰਾਈਨ ਦੁਆਯਾ ਆਣ ਬ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਮਭਰੀ ਮਯਰਸ਼ਨਮਸ਼ ੇਂਟਯਾਾਂ ਦੀ ਥਾਾਂ ਫਾਯ ਵੀ ਤਾ ਰਗਾ 

ਕਦ/ਕਦੀ ਸ। 

ਪਮਭਰੀ ਮਯਰਸ਼ਨਮਸ਼ ਆਨਰਾਈਨ ਦੀ ਵੈੱਫ-ਾਈਟ www.familyrelationships.gov.au ਵਖ। 

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

