
 

 

ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲੇਸ਼ਨਮਸ਼ਪ ਆਨਲਾਈਨ 
ਪਮਿਵਾਿਾਂ ਦੀ ਮਬਸਤਿ ਮਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਮਵਿੱ ਚ ਿਦਦ ਕਿਦੇ ਸਏ 

• ਰਯਵਾਯਕ ਰਯਸ਼ਰਤਆਂ ਨ ੂੰ  ਭਜ਼ਫ ਤ ਕਯਨਾ 
• ਰਯਵਾਯਾਂ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਜ ੱ ਟ ਯੱਖਣ ਰਵੱਚ ਭਦਦ ਕਯਨਾ 
• ਵੱਖਯੇ ਸ ਜਾਣ ਤੇ ਰਯਵਾਯਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਸਮਗ ਦੇਣਾ 

ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲੇਸ਼ਨਮਸ਼ਪ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀ ਸੈ? 
ਪੈਰਭਰੀ ਰਯਰੇਸ਼ਨਰਸ਼ ਆਨਰਾਈਨ,                                                          (     
ਉਸ       ਸਣ       )                     ੂੰ                                              
                           

ਇਸ ਾਈਟ ਰਯਵਾਯਕ ਰਯਸ਼ਰਤਆਂ ਫਾਯੇ ਸਾਇਤਾ ੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਦਾ ਇੱਕ ਭ ੱ ਖ ਯਤ ਸੈ। 

ਿੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲੇਸ਼ਨਮਸ਼ਪ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਮਕਸੜੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕਿ ਕਦਾ/ਕਦੀ ਸਾਂ? 
ਤ ੀਂ ਰਯਵਾਯਕ ਰਯਸ਼ਰਤਆਂ ੂੰਫੂੰ ਧੀ ਭਰਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਰਨਟਾਉਣ ਰਵੱਚ ਆਣੀ ਅਤੇ ਆਣੇ ਰਯਵਾਯ ਦੀ ਭਦਦ ਕਯਨ ਰਈ 
ੇਵਾਵਾਂ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਾਤ ਕਯ ਕਦੇ/ਕਦੀ ਸ, ਇ ਰਵੱਚ ਭਾਰਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਸਣ ਫਾਅਦ ਫੱਰਚਆਂ ਰਈ ਉਰਚਤ 
ਰਫੂੰ ਧਾਂ ਤੇ ਰਸਭਤ ਸਣਾ ਸ਼ਾਭਰ ਸੈ। ਤ ੀਂ ਰਯਸ਼ਰਤਆਂ ਨ ੂੰ  ਰਫਸਤਯ ਫਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੈ ਕੇ ਰਯਵਾਕ ਝਗਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਧਾਨ 
ਤਕ ਾਯੇ ਰਵਰਸ਼ਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਾਤ ਕਯ ਕਦੇ/ਕਦੀ ਸ। 

ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲੇਸ਼ਨਮਸ਼ਪ ਆਨਲਾਈਨ ਮਵਿੱ ਚ ਇ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਸੈ: 
• ਭਜਫ ਤ ਰਯਸ਼ਤ ੇਫਣਾਉਣਾ ਅਤ ੇਕਾਇਭ ਯੱਖਣਾ 
• ਰਯਵਾਯ ਦੇ ਾਯੇ ਜੀਆ ਂਨਾਰ ਰਬਾਵੀ ਤਯੀਕੇ ਨਾਰ ਗੱਰਫਾਤ ਕਯਨਾ 
• ਵੱਖ ਸਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਫੱਰਚਆਂ ਰਈ ਰਫੂੰ ਧ ਕਯਨੇ 
• ਰਯਵਾਯਕ ਰਸੂੰ ਾ ਦੇ ਭਾਭਰੇ ਰਵੱਚ ਤ ਸਾਡੀ ਭਦਦ ਕਯਨ ਰਈ ਯਤ 
• ਰਯਵਾਯਕ ਝਗਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਧਾਨ 
• ਰਯਵਾਯਕ ਝਗਰਿਆਂ ਦੇ ੂੰਜੀਰਕਰਤ ਭਾਧਾਨ ਰਦਾਤੇ ਨਾਰ ਰਕਵੇਂ ੂੰ ਯਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 
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• ਰਯਵਾਯਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਸ ਜਾਣ ਤੇ ਫੱਰਚਆਂ ਅਤ ੇਨ ਜਵਾਨ ਰਕਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਕਯਨਾ 
• ਤ ਸਾਡ ੇਇਰਾਕੇ ਰਵੱਚ ਰਾਸਕਾਯੀ ੇਵਾਵਾਂ 
• ਰਯਵਾਯਕ ਕਨ ੂੰ ਨ 

ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲੇਸ਼ਨਮਸ਼ਪ ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਜਾਂ ੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿੈਂ ਮਕਵੇਂ ਿਚ ਕਿਾਂ? 
ਪੈਰਭਰੀ ਰਯਰੇਸ਼ਨਰਸ਼ ਆਨਰਾਈਨ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਾਂ ੇਵਾਵਾਂ ਰਾਤ ਕਯਨਾ ਆਾਨ ਸੈ। ਜੇ ਤ ਸਾਨ ੂੰ  ਉ ਰਵਸ਼ੇ ਫਾਯੇ 
ਤਾ ਸੈ ਰਜ ਰਵੱਚ ਤ ਸਾਨ ੂੰ  ਰਦਰਚੀ ਸੈ,                ਯਚ ਫਾਕ ਰਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਭ ੱ ਖ ਸ਼ਫਦ ਟਾਈ ਕਯ ਜਾਂ 
ਢ ਕਵਾਂ ਰਵਸ਼ਾ ਚ ਣ। ਦਵੇਂ ਤਯੀਰਕਆਂ ਨਾਰ,             -                                                 
                       

ਤ ੀਂ ਆਣੀ ਰਯਸਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੇਿੇ ਢ ਕਵੀਆਂ ੇਵਾਵਾਂ ਰਈ ਵੀ ਖਜ ਕਯ ਕਦੇ ਸ। 

ਿੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲੇਸ਼ਨਮਸ਼ਪ ਆਨਲਾਈਨ ਤਕ ਪਸ ੁੰ ਣ ਮਕਵੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਾਂ? 
ਰਜ ਰਕੇ ਰਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਇੂੰ ਟਯਨ ੈੱਟ ਤਕ ਸ ੂੰ ਣ ਰਾਤ ਸੈ ਉਸ ਪੈਰਭਰੀ ਰਯਰੇਸ਼ਨਰਸ਼ ਆਨਰਾਈਨ ਦਾ ਇਤੇਭਾਰ ਕਯ 
ਕਦਾ ਸੈ। ਜੇ ਤ ਸਾਡੇ ਕਰ ਘਯ ਰਵੱਚ ਇੂੰ ਟਯਨ ੈੱਟ ਕਨ ਕਸ਼ਨ ਨਸੀਂ ਸੈ,                           ,         
                                                  ਫਰਾਉਜ਼ਯ ਰਵੱਚ www.familyrelationships.gov.au 
                     ੂੰ                                                  

ਨਸੀਂ ਤਾਂ,                                       1800 050 321                             8     
       8     ਤਕ                  10            4     ਤਕ (            ਛ ੱ ਟੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ)     
            

ਪੈਰਭਰੀ ਰਯਰੇਸ਼ਨਰਸ਼ ਅਤੇ ੇਵਾਵਾਂ ਫਾਯੇ ਸਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਾਤ ਕਯਨ ਰਈ। 

ਇਿੱ ਥੇ ਜਾ 
ਪੈਰਭਰੀ ਰਯਰੇਸ਼ਨਰਸ਼ ਆਨਰਾਈਨ ਦੀ ਵੈੈੱਫਾਈਟ ਤੇ www.familyrelationships.gov.au 

ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਿ 
ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲੇਸ਼ਨਮਸ਼ਪ ਐਡਵਾਈ ਲਾਈਨ 

1800 050 321 

ਭਵਾਯ ਤੋਂ ਸ਼ ੱ ਕਯਵਾਯ ਵੇਯੇ 8            8     ਤਕ 
ਸ਼ਨੀਵਾਯ (        )       10            4     ਤਕ 
ਨ ਸ਼ਨਰ ਫਰਰਕ ਛ ੱ ਟੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ 

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

