
 

 

ਪੈਮਭਰੀ ਮਡਮਊਟ ਯੇਜ਼ਰੂਸ਼ਨ 
ਔਟਰ ੇਰੀਆਈ ਯਕਾਯ ਪਮੈਭਰੀ ਮਡਮਊਟ ਯੇਜ਼ਰੂਸ਼ਨ ੇਵਾਵਾਾਂ ਨੂੂੰ ਧਨ-ਯਾਸ਼ੀ ਰਦਾਨ ਕਯਦੀ ਸੈ ਤਾਾਂਜ ਔਟਰ ੇਰੀਆਈ ਮਯਵਾਯਾਾਂ ਨੂੂੰ 

ਅਦਾਰਤ ਜਾਉਣ ਦੀ ਰੜ ਤੋਂ ਮਫਨਾਾਂ ਆਣੇ ਫੱਮਿਆਾਂ ਦੇ ਯਫਤਭ ਮਸਤਾਾਂ ਨੂੂੰ ੂਯਾ ਕਯਨ ਵਾਰੇ ਭਝਮਤਆਾਂ ਫਾਯੇ ਿਯਿਾ ਕਯਨ ਅਤੇ 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਤੇ ਮਸਭਤ ਸਣ ਮਵੱਿ ਭਦਦ ਮਭਰ ਕੇ। 

ਪਮੈਭਰੀ ਮਡਮਊਟ ਯਜ਼ੇਰੂਸ਼ਨ (FDR) ਕੀ ਸ?ੈ 

ਪੈਮਭਰੀ ਮਡਮਊਟ ਯੇਜ਼ਰੂਸ਼ਨ (FDR) ਉਨ੍ਾਾਂ ੇਵਾਵਾਾਂ (ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਮਵਿਰਗੀ) ਰਈ ਇੱਕ ਕਨੂੂੰਨੀ ਸ਼ਫਦ ਸੈ ਮਜਸੜੀਆਾਂ ੇਯੇਸ਼ਨ ਜਾਾਂ 

ਤਰਾਕ ਨਾਰ ਰਬਾਵਤ ਰਕਾਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਕਯਦੀਆਾਂ ਸਨ ਤਾਾਂਜ ਉਸ ਆਣੇ ਮਯਵਾਯਕ ਝਗਮੜਆਾਂ ਨੂੂੰ ਮਨਟਾ ਕਣ। FDR ਰਕਾਾਂ ਨੂੂੰ 

ਰਾਯਟੀ, ੈੇ ਤੋਂ ਰੈ ਕੇ ਬ ਤੋਂ ਭਸੱਤਵੂਯਣ – ਆਣੇ ਫੱਮਿਆਾਂ – ਨਾਰ ੂੰਫੂੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭ ੱਮਦਆਾਂ ‘ਤੇ ਮਸਭਤ ਸਣ ਮਵੱਿ ਭਦਦ ਕਯ 

ਕਦੀ ਸੈ। 

FDR ੇਵਾਵਾਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਵਅਕਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ੂੰਥਾਵਾਾਂ ਵਰੋਂ  ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਉਦਾਯਸਨ ਦੇ ਤਯ ਤੇ, ਪੈਮਭਰੀ 

ਮਯਰੇਸ਼ਨਮਸ਼ ੇਂਟਯ, ਭ ਦਾਇਕ ੂੰਥਾਵਾਾਂ, ਰੀਗਰ ਡ ਕਭੀਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਵਕੀਰਾਾਂ, ਭਾਜਕ ਕਾਯਜਕਯਤਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਭਨ ਮਵਮਗਆਨਕਾਾਂ 

ਵਯਗੇ ੇਸ਼ੇਵਯ। ਜੇਕਯ ਤ ੀਂ ਇੱਕ ਦੂਯ-ਦ ਯੇਡੇ ਦੇ ਖੇਤਯ ਮਵੱਿ ਯਮਸੂੰਦੇ/ਯਮਸੂੰਦੀ ਸ, ਤਾਾਂ ਸ ਕਦਾ ਸ ੈਮਕ ਤ ੀਂ ਟੇਰੀਪਨ ਵਯਗੇ ਭਾਮਧਅਭ 

ਯਾਸੀਂ FDR ੇਵਾਵਾਾਂ ਤਕ ਸ ੂੰਿ ਰਾਤ ਕਯ ਕ। 

ਕੀ FDR ਰਾਜ਼ਭੀ ਸ?ੈ 

ਯਵਮਯਸ਼ ਆਦੇਸ਼ (ੇਯੂੰਮਟੂੰਗ ਆਯਡਯ) ਰਈ ਪੈਮਭਰੀ ਰਾ ਕਯਟ ਮਵੱਿ ਅਯਜ਼ੀ ਾਉਣ ਰਈ, ਤ ਸਾਡੇ ਕਰ FDR ੇਸ਼ੇਵਯ ਦ ਆਯਾ 

ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਯਟੀਮਪਕੇਟ ਸਣਾ ਿਾਸੀਦਾ ਸ,ੈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਮਯਮਥਤੀਆਾਂ ਦੇ ਇਰਾਵਾ ਮਜੱਥੇ ਸੇਠਾਾਂ ਮਦੱਤ ੇਅਵਾਦਾਾਂ ਮਵਿੋਂ ਇੱਕ ਜਾਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਅਵਾਦ ਰਾਗੂ ਸ ੂੰਦੇ ਸਣ: 

• ਤ ੀਂ ਮਸਭਤੀ ਆਦੇਸ਼ (ਕੂੰੇਨਟ ਆਯਡਯ) ਰਈ ਅਯਜ਼ੀ ਾ ਯਸੇ/ਯਸੀ ਸ 

• ਤ ੀਂ ਅਯਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਫ ਦੇ ਯਸੇ/ਯਸੀ ਸ 

• ਭਾਭਰੇ ਉੱਤੇ ਤ ਯੂੰਤ ਕਾਯਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰੜ ਸੈ 

• ਾਮਯਵਾਯਕ ਮਸੂੰਾ ਜਾਾਂ ਫਾਰ ਦ ਯਾਿਾਯ ਸਇਆ ਸੇਵੇ ਜਾਾਂ ਇਦਾ ਖਤਯਾ ਸਵੇ 

• ਇੱਕ ੱਖ ਰਬਾਵੀ ਤਯ ‘ਤੇ ਬਾਰ ਰੈਣ ਮਵੱਿ ਅਭੱਯਥ ਸਵੇ (ਉਦਾਯਸਨ ਦੇ ਤਯ ‘ਤੇ: ਮਗਤਾ ਦੀ ਕਭੀ ਕਯਕੇ), ਜਾਾਂ 

• ਮਕੇ ਮਵਅਕਤੀ ਨੇ ਮਛਰੇ 12 ਭਸੀਮਨਆਾਂ ਮਵੱਿ ਅਦਾਰਤ ਦ ੇਆਦਸ਼ੇ ਦੀ ਉਰੂੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸਵੇ ਅਤੇ ਗੂੰਬੀਯ ਯੂ ਮਵੱਿ 
ਇਦਾ ਅਭਾਨ ਕੀਤਾ ਸਵੇ। 



 

 

FDR ਮਵੱਿ ਬਾਗ ਰੈਣ ਦੀ ਰੜ ਨਵੀਂਆਾਂ ਅਯਜ਼ੀਆਾਂ, ਅਤੇ ਯਵਮਯਸ਼ ਦੇ ਭਜੂਦਾ ਆਦੇਸ਼ਾਾਂ ‘ਤੇ ਤਫਦੀਰੀ ਦਾ ਮਫਨੈ ਕਯਨ ਵਾਰੀਆਾਂ 

ਅਯਜ਼ੀਆਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਗ ੂਸ ੂੰਦੀ ਸੈ। ਯਟੀਮਪਕੇਟ ਕੇਵਰ ਮਯਵਾਯਕ ਕਨੂੂੰਨ ਮਨਮਭਾਾਂ 2008 ਅਧੀਨ ਭਾਨਤਾ-ਰਾਤ FDR ੇਸ਼ੇਵਯਾਾਂ 

(ਪੈਮਭਰੀ ਮਡਮਊਟ ਯੇਜ਼ਰੂਸ਼ਨ ੇਸ਼ੇਵਯਾਾਂ) ਦ ਆਯਾ ਸੀ ਮਦੱਤੇ ਜਾ ਕਦੇ ਸਨ। 

FDR ਰਈ ਜਤਨ ਮਕਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਸੀਦਾ ਸ?ੈ 

FDR ਤ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਤ ਸਾਡੇ  ਯਾਣੇ ਤੀ/ਤਨੀ ਜਾਾਂ ਾਯਟਨਯ ਨੂੂੰ ਅਮਜਸੇ ਭਾਧਾਨਾਾਂ ਤੇ ਮਸਭਤ ਸਣ ਮਵੱਿ ਭਦਦ ਕਯ ਕਦੀ ਸੈ 

ਮਜਸੜੇ ਤ ਸਾਡ ੇਅਤੇ ਤ ਸਾਡ ੇਫੱਮਿਆਾਂ ਦਵਾਾਂ ਰਈ ਉਮਿਤ ਸਣ। ਇਸ ਮਵਸਾਯਕ ਅਤੇ ਗ ਤ ਸੈ, ਅਤੇ ਅਯਦਾਯ ਸੈ! 

ਤ ਸਾਨੂੂੰ ਅਦਾਰਤ ਜਾਣ ਦਾ ਪੈਰਾ ਕਯਣ ਤੋਂ ਮਸਰਾਾਂ FDR ਰਈ ਜਤਨ ਕਯਨਾ ਿਾਸੀਦਾ ਸੈ। ਜੇਕਯ ਤ ੀਂ ਆਣੇ ਭਤਬੇਦਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸੱਰ 

ਕਯ ਕਦੇ ਸ ਤਾਾਂ ਤ ੀਂ ਭੇਂ ਅਤੇ ੈੇ ਦੀ ਫਿਤ ਕਯਗੇ ਅਤੇ ਫਸ ਤੇਯੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਫਿਗੇ। FDR ਦੇ ਅਯਦਾਯ ਸਣ ਰਈ, ਇਸ ਜ਼ਯਯੂੀ 

ਸੈ ਮਕ ਦਵੇਂ ੱਖ ਮਨਯੱਖਤਾ ਨਾਰ ਕੂੰਭ ਕਯਨ। 

FDR ੇਸ਼ਵੇਯ ਭਨੂੈੂੰ ਮਕਸੜੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਦਾਨ ਕਯੇਗਾ? 

FDR ਸ਼ ਯੂ ਕਯਨ ਤੋਂ ਮਸਰਾਾਂ, ਤ ਸਾਡੇ FDR ੇਸ਼ੇਵਯ ਰਈ ਇਸ ਰਾਜ਼ਭੀ ਸੈ ਮਕ ਉਸ ਤ ਸਾਨੂੂੰ FDR ਰਮਿਆ, ਤ ਸਾਡ ੇਅਮਧਕਾਯਾਾਂ 

(ੇਵਾ ਫਾਯੇ ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਕਯਨ ਦੇ ਤ ਸਾਡੇ ਅਮਧਕਾਯ ਭੇਤ), ਆਣੀਆਾਂ ਮਗਤਾਵਾਾਂ, ਅਤੇ ਵੂਰੀ ਜਾਣ ਵਾਰੀ ਪੀ ਫਾਯ ੇਦੱੇ। ਜੇਕਯ 

ਤ ੀਂ ਆਣੇ ਫੱਮਿਆਾਂ ਫਾਯੇ ਭਤਬਦੇ ਨੂੂੰ ਸੱਰ ਕਯਨ ਦੀ ਕਮਸ਼ਸ਼ ਕਯ ਯਸੇ/ਯਸੀ ਸ, ਤਾਾਂ ੇਸ਼ੇਵਯ ਨੂੂੰ ਤ ਸਾਨੂੂੰ ਯਵਮਯਸ਼ ਮਜਨਾਵਾਾਂ ਅਤੇ 

ਦੂਮਜਆਾਂ ੇਵਾਵਾਾਂ ਫਾਯ ੇਜਾਣਕਾਯੀ ਦੇਣੀ ਿਾਸੀਦੀ ਸੈ ਤਾਾਂਜ ਤ ਸਾਡੀ ਭਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ। 

FDR ਕਣ ਰਾਤ ਕਯ ਕਦਾ ਸੈ? 

ਮਜਨ੍ਾਾਂ ਰਕਾਾਂ ਮਵੱਿ ਭਤਬੇਦ ਸਣ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ FDR ਰਮਿਆ ਮਵੱਿ ਸ਼ਾਭਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਸੀਦਾ ਸੈ।  ਜੇਕਯ ਅਮਜਸਾ ਕਯਨਾ ਉਮਿਤ ਸਵੇ, 

ਤਾਾਂ ਤ ੀਂ ਮਯਵਾਯ ਦੇ ਦੱਾਾਂ ਅਤੇ ਆਣੇ ਵਕੀਰ ਭੇਤ ਮਕੇ ਸਾਇਕ ਮਵਅਕਤੀ ਨੂੂੰ ਆਣੇ ਨਾਰ ਮਰਆ ਕਦੇ/ਕਦੀ ਸ। ਯ, 

FDR ੇਵਾਵਾਾਂ ਤੇ ਵਕੀਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਭਨਜ਼ੂਯੀ ਦੇਣਾ ਜਾਾਂ ਨਾ ਦਣੇਾ ੇਵਾ ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਭਯਜ਼ੀ ਸੈ। ਜੇਕਯ ਤ ੀਂ ਆਣੇ ਵਕੀਰ ਨੂੂੰ 

ਆਣੇ ਨਾਰ ਮਰਆਣ ਦੀ ਮਜਨਾ ਫਣਾ ਯਸੇ/ਯਸੀ ਸ, ਤਾਾਂ ਤ ਸਾਨੂੂੰ ਇ ਫਾਯੇ ਮਜਨ੍ੀ ਛੇਤੀ ੂੰਬਵ ਸ ਕੇ ਆਣੇ FDR ੇਵਾ ਰਦਾਤਾ 

ਨਾਰ ਗੱਰਫਾਤ ਕਯਨੀ ਿਾਸੀਦੀ ਸੈ। 

ਕੀ ਭਯੇ ੇਫਿੱ/ੇਭਯੇੀ ਫਿੱੀ ਨੂੂੰ FDR ਮਵਿੱ ਸ਼ਾਭਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? 

ਨਸੀਂ, ਯ ਤ ਸਾਡੀਆਾਂ ਮਯਮਥਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਤ ਸਾਡੇ ਫੱਿੇ/ਤ ਸਾਡੀ ਫਿੱੀ ਦੀ ਉਭਯ ਅਤੇ ਮਆਣ ਣੇ ਵਯਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਯਕਾਾਂ ਤੇ ਮਨਯਬਯ 

ਕਯਦੇ ਸ, ਮਯਵਾਯਕ ਰਾਸਕਾਯ ਜਾਾਂ ਫਾਰ ਭਨ ਮਵਮਗਆਨੀ ਤ ਸਾਡੇ ਫੱਿੇ/ਤ ਸਾਡੀ ਫੱਿੀ ਨਾਰ ਗਰੱਫਾਤ ਕਯ ਕਦਾ ਸੈ। ਅਮਜਸਾ ਕੇਵਰ 

ਭਾਮਆਾਂ ਦੀ ਭਨਜ਼ੂਯੀ ਨਾਰ ਸਵਗੇਾ। 

FDR ਦਯਾਨ ਕੀ ਸ ੂੰਦਾ ਸ?ੈ 

FDR ਦੇ ਸ਼ ਯੂ ਸਣ ਤੋਂ ਮਸਰਾਾਂ, ਇਸ ਵੇਖਣ ਰਈ ਭ ਰਾਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮਕ ਕੀ FDR ਤ ਸਾਡੀ ਮਯਮਥਤੀ ਰਈ ਉਮਿਤ ਸ ੈਜਾਾਂ 

ਨਸੀਂ। FDR ੇਸ਼ੇਵਯ ਮਨਯੱਖ ਸ ੂੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮਕ ੇਦਾ ੱਖ ਨਸੀਂ ਰੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤ ਸਾਨੂੂੰ ਮਥਾਯਥਕ ਅਤੇ ਕਾਯਾਤਭਕ ਤਯੀਕ ੇ

ਨਾਰ ਮਯਵਾਯਕ ਭ ਮੱਦਆਾਂ ਦਾ ਤਾ ਰਗਾਉਣ ਮਵੱਿ ਭਦਦ ਕਯਦੇ ਸਨ। ਰਾਸ-ਭਸ਼ਵਯੇ ਤੋਂ ਵੱਖ, FDR ੂੰਫੂੰਧਾਾਂ ਦੇ ਬਾਵਨਾਤਭਕ 

ਮਸਰੂਆਾਂ ਵਰ ਮਧਆਨ ਨਸੀਂ ਮਦੂੰਦਾ ਸੈ। ਇਸ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਝਗਮੜਆਾਂ ਦਾ ਸੱਰ ਕਯਨ ਵਰ ਮਧਆਨ ਕੇਂਦਮਯਤ ਕਯਦਾ ਸੈ। 



 

 

ਤ ਸਾਨੂੂੰ FDR ੇਸ਼ੇਵਯ ਦੀ ਭਦਦ ਨਾਰ ਝਗੜੇ ਦਾ ਸੱਰ ਕਯਨ ਰਈ ਵਾਤਮਵਕ ਜਤਨ ਕਯਨ ਰਈ ਰਤਾਮਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। 

FDR ਭੱਮਆਵਾਾਂ ਫਾਯੇ ਗੱਰਫਾਯ ਕਯਨ ਮਵੱਿ, ਮਵਕਰਾਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਯ ਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਾ ਰਗਾਉਣ ਮਵੱਿ ਤ ਸਾਡੇ ਦਵਾਾਂ ਦੀ ਭਦਦ 

ਕਯ ਕਦੀ ਸੈ ਮਕ ਭਝਤੇ ‘ਤੇ ਬ ਤੋਂ ਿੂੰਗੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ਮਕਵੇਂ  ੱਮਜਆ ਜਾਵੇ। ਭਸੱਤਵੂਯਣ ਤਯ ‘ਤੇ, ਤ ੀਂ ਯਵਮਯਸ਼ ਮਜਨਾ ਨੂੂੰ ਮਤਆਯ 

ਕਯਨ ਰਈ FDR ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯ ਕਦੇ/ਕਦੀ ਸ ਤਾਾਂਜ ਤ ਸਾਡੇ ਫੱਮਿਆਾਂ ਰਈ ਰਫੂੰਧ ਮਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਕਣ। FDR ੇਸ਼ੇਵਯ 

ਇਸ ਵੀ ਜਾਾਂਿ ਕਯੇਗਾ ਮਕ ਸਯ ਕਈ ਇਸ ਭਝਦਾ ਸੈ ਮਕ ਕੀ ਮਕਸਾ ਮਗਆ ਸੈ ਅਤੇ ਮਕ ਗਰੱ ਦੀ ਮਸਭਤੀ ਸਈ ਸੈ। 

ਜੇਕਯ FDR ਅਯਦਾਯ ਨਾ ਸਵ,ੇ ਤਾਾਂ FDR ੇਸ਼ੇਵਯ ਸਯ ਮਵਕਰ  ਝਾ ਕਦਾ ਸੈ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਮਯਵਾਯਕ ਰਾਸ-ਭਸ਼ਵਯਾ। 

ਜਕੇਯ ਤ ੀਂ ਅ ਯਮੱਖਅਤ ਭਮਸੂ ਕਯਦ/ੇਕਯਦੀ ਸ ਤਾਾਂ ਕੀ ਸ ੂੰਦਾ ਸੈ? 

ਇਸ ਭਸੱਤਵੂਯਣ ਸੈ ਮਕ ਤ ੀਂ  ਯੱਮਖਅਤ ਭਮਸੂ ਕਯ, ਅਤੇ ਤ ੀਂ FDR ਤੋਂ ਮਸਰਾਾਂ, ਇਦੇ ਦਯਾਨ ਅਤੇ ਫਾਅਦ  ਯਮੱਖਅਤ 

ਯਮਸੂੰਦੇ/ਯਮਸੂੰਦੀ ਸ। 

ਜੇਕਯ ਤ ਸਾਨੂੂੰ ਆਣੀ ਜਾਾਂ ਆਣੇ ਫੱਮਿਆਾਂ ਦੀ  ਯੱਮਖਆ ਨੂੂੰ ਰੈ ਕੇ ਮਿੂੰਤਾਵਾਾਂ ਸਨ, ਤਾਾਂ ਤ ਸਾਨੂੂੰ ਮਜਨ੍ੀ ਛਤੇੀ ੂੰਬਵ ਸ ਕੇ FDR ਦੇ 

ਕਯਭਿਾਯੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਦੱਣਾ ਿਾਸੀਦਾ ਸੈ। ਇਦਾ ਇਸ ਭਤਰਫ ਸ ਕਦਾ ਸੈ ਮਕ FDR ਰਮਿਆ ਫੂੰਦ ਕਯ ਦਵੇ ਜਾਾਂ ਇਨੂੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ 

ਵਧਾ ਯ, ਜੇਕਯ ੱਖ ਮਸਭਤ ਸਣ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਇਕ ਕਭਯੇ ਮਵੱਿ ਭਜੂਦ ਸ ਮਫਨਾਾਂ FDR ਮਵੱਿ ਬਾਗ ਰੈ ਕਦੇ ਸਨ।  

ਜੇਕਯ ਾਮਯਵਾਯਕ ਮਸੂੰਾ ਜਾਾਂ ਫਾਰ ਦ ਯਾਿਾਯ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਯੀ ਸਵੇ ਤਾਾਂ FDR ਕਯਨ ਦੀ ਕਈ ਰੜ ਨਸੀਂ ਸੈ। 

ਇ ਮਵਿੱ ਮਕਨ੍ਾ ਖਯਿਾ ਆਗਾ? 

ਅਦਾਰਤ ਜਾਣ ਜਾਾਂ ਕਨੂੂੰਨੀ ਪੀਾਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਫਜਾ FDR ਮਤਖੇਯਾ ਅਤੇ ਤਾ ਸ ਕਦਾ ਸੈ। FDR ੇਵਾਵਾਾਂ ਤ ਸਾਡੀਆਾਂ ਮਯਮਥਤੀਆਾਂ 

ਦੇ ਭ ਤਾਫਕ ਪੀ ਵਰੂ ਕਦੀਆਾਂ ਸਨ। ਜੇਕਯ ਤ ਸਾਡੀ ਆਭਦਨੀ ਘੱਟ ਸਵੇ ਜਾਾਂ ਤ ੀਂ ਮਵੱਤੀ ਭ ਸ਼ਕਰਾਾਂ ਦਾ ਾਭ੍ਣਾ ਕਯ ਯਸੇ ਸਵੇ ਤਾਾਂ 

ਤ ਸਾਨੂੂੰ FDR ੇਵਾ ਨੂੂੰ ਇ ਫਾਯ ੇਦੱਣਾ ਿਾਸੀਦਾ ਸੈ। 

ਕੀ FDR ਤ ੇਕਮਸਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਗਰੱਾਾਂ ਗ ਤ ਯਖੱੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ ਅਤ ੇਕੀ ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਅਦਾਰਤ 
ਮਵਿੱ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ ਸ?ੈ 

ਤ ੀਂ ਜ ਵੀ FDR ੇਸ਼ੇਵਯ ਦੇ ਭਸਯੇ ਕਮਸੂੰਦੇ ਸ ਉਸ ਗ ਤ ਯੱਮਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ – ਕ ਝ ਮਯਮਥਤੀਆਾਂ ਦੇ ਇਰਾਵਾ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਮਕੇ ਦੀ 

ਮਜੂੰਦਗੀ ਜਾਾਂ ਮਸਤ ਤੇ ਗੂੰਬੀਯ ਖਤਯੇ ਨੂੂੰ ਯਕਣ ਜਾਾਂ ਅਯਾਧ ਦੇ ਵਾਯਣ ਨੂੂੰ ਯਕਣ ਰਈ।   

FDR ਦਯਾਨ ਕਮਸਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਰੀਆਾਂ ਗਰੱਾਾਂ ਦਾ ਰਮਗ ਅਦਾਰਤ ਮਵੱਿ ਫੂਤ ਦੇ ਤਯ ‘ਤੇ ਨਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸੈ। ਯ, ਤ ਸਾਡੇ 

FDR ੇਸ਼ੇਵਯ ਰਈ ਇਸ ਰਾਜ਼ਭੀ ਸੈ ਮਕ ਉਸ ਫਾਰ ਦ ਯਾਿਾਯ ਦੀ ਮਕੇ ਘਟਨਾ ਫਾਯੇ, ਜਾਾਂ ਕ ਝ ਅਮਜਸਾ ਕਮਸ ਜਾਣ ਫਾਯੇ ਦੱ ੇਜ ਮਕੇ 

ਫੱਿੇ/ਫੱਿੀ ਨੂੂੰ ਦ ਯਾਿਾਯ ਦ ੇਖਤਯੇ ‘ਿ ਦਯਾਉਂਦਾ ਸਵ,ੇ ਅਤੇ ਇਦਾ ਰਮਗ ਕ ਝ ਮਯਮਥਤੀਆਾਂ ਮਵੱਿ ਫੂਤ ਦੇ ਤਯ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਕਦਾ ਸੈ। 

FDR ਦਯਾਨ ਸ ਮਕ ੇਭਝਤ ੇਦਾ ਕੀ ਸ ੂੰਦਾ ਸ?ੈ 

ਜੇਕਯ ਤ ੀਂ ਆਣੇ ਫੱਮਿਆਾਂ ਰਈ ਰਫੂੰਧਾਾਂ ਫਾਯੇ ਮਕੇ ਭਝਤੇ ਤੇ  ੱਜਦੇ ਸ, ਤਾਾਂ ਇਨੂੂੰ ਯਵਮਯਸ਼ ਮਜਨਾ ਦੇ ਤਯ ‘ਤੇ ਮਯਕਾਯਡ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਕਦਾ ਸੈ। ਇਸ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸੈ ਮਕ ਯਵਮਯਸ਼ ਮਜਨਾ ਮਰਖਤੀ ਸਵੇ ਅਤੇ ਇਤੇ ਭਾਤਾ-ਮਤਾ ਦਵਾਾਂ ਦੇ ਸਤਾਖਯ ਸਣ ਅਤੇ ਸਤਾਖਯ 

ਕਯਨ ਦੀ ਤਾਯੀਖ ਮਰਖੀ ਗਈ ਸਵੇ। ਤ ਸਾਡੇ ਭਝਤੇ ਜਾਾਂ ਯਵਮਯਸ਼ ਮਜਨਾ ਮਵੱਿ ਰਫੂੰਧਾਾਂ ਨੂੂੰ ਫਦਰਣ ਅਤੇ ਭਤਬੇਦਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸੱਰ ਕਯਨ ਰਈ 



 

 

ਮਵਧੀਆਾਂ ਸ਼ਾਭਰ ਸ ਕਦੀਆਾਂ ਸਨ। ਯਵਮਯਸ਼ ਮਜਨਾਵਾਾਂ ਉੱਤੇ ਭੇਂ ਦੇ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਭਰ-ਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ,ੈ ਜੇਕਯ ਅਮਜਸਾ 

ਕਯਨਾ ਰੜੀਂਦਾ ਸਵੇ ਤਾਾਂ। 

ਇਸ ਮਧਆਨ ਮਵੱਿ ਯੱਖ ਮਕ ਤ ਸਾਡੇ ਫੱਮਿਆਾਂ ਰਈ ਦੇਖਬਾਰ ਰਫੂੰਧਾਾਂ ਮਵੱਿ ਮਕੇ ਤਫਦੀਰੀਆਾਂ ਦਾ ਿਾਇਰਡ ਟ, ਇਨਕਭ ਟ, ਅਤੇ 

ਪੈਮਭਰੀ ਅਮਟੇਂ ਬ ਗਤਾਨਾਾਂ ਤੇ ਅਯ ੈ ਕਦਾ ਸੈ। ਤ ਸਾਡੀ ਯਵਮਯਸ਼ ਮਜਨਾ ਮਵੱਿ ਿਾਇਰਡ ਟ ਨੂੂੰ ਸ਼ਾਭਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਰਈ 

ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਮਭ ਰਾਗੂ ਸ ੂੰਦੇ ਸਨ। ਉਦਾਸਯਨ ਦੇ ਤਯ ‘ਤੇ, ਜੇਕਯ ਤ ਸਾਡੀ ਯਵਮਯਸ਼ ਮਜਨਾ ਿਾਇਰਡ ਟ (ਫਾਰ ਸਾਇਤਾ) ਰਈ 

ਯਾਸ਼ੀ ਮਨਯਧਾਯਤ ਕਯਦੀ ਸੈ, ਤਾਾਂ ਿਾਇਰਡ ਟ ਇਨੂੂੰ ਰਾਗੂ ਨਸੀਂ ਕਯ ਕਦੀ ਸੈ ਫਸ਼ਯਤ ੇਮਕ ਇਸ ਇੱਕ ਵਾਜਫ ਿਾਇਰਡ ਟ 

ਭਝਤਾ ਸਵੇ, ਅਤੇ ਤ ੀਂ ਜਾਾਂ ਦੂਜ ੇਭਾਤਾ ਜਾਾਂ ਮਤਾ ਿਾਇਰਡ ਟ ਨੂੂੰ ਇਨੂੂੰ ਵੀਕਾਯ ਕਯਣ ਰਈ ਕਮਸਣ। 

ਜੇਕਯ ਤ ੀਂ ਆਣੀ ਰਾਯਟੀ/ਮਵਤੱੀ ਰਫੂੰਧਾਾਂ ਫਾਯੇ ਆਣੇ ਅੂੰਤਭ ਯਵਮਯਸ਼ ਮਜਨਾ ਭਝਤੇ ਨੂੂੰ ਕਨੂੂੰਨੀ ਯੂ ਦੇਣਾ ਿਾਸ ੂੰਦੇ/ਿਾਸ ੂੰਦੀ ਸ, 

ਤਾਾਂ ਤ ੀਂ ਅਦਾਰਤ ਅਯਜ਼ੀ ਾ ਕਦੇ/ਕਦੀ ਸ ਮਕ ਤ ਸਾਡੇ ਭਝਤੇ ਨੂੂੰ ਮਸਭਤੀ ਆਦੇਸ਼ (ਕੂੰੇਨਟ ਆਯਡਯ) ਫਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤ ੀਂ 

ਆਣੇ ਆ ਇਸ ਕਯ ਕਦੇ/ਕਦੀ ਸ ਜਾਾਂ ਆਣੇ ਵਕੀਰ ਨੂੂੰ ਆਣੇ ਰਈ ਅਮਜਸਾ ਕਯਨ ਰਈ ਕਮਸ ਕਦੇ/ਕਦੀ ਸ। 

ਜਕੇਯ FDR ਅਯਦਾਯ ਨਸੀਂ ਸ ੂੰਦੀ ਸ ੈਤਾਾਂ ਕੀ ਸ ੂੰਦਾ ਸ?ੈ 

ਜੇਕਯ ਤ ੀਂ ਮਕੇ ਭਝਤੇ ‘ਤੇ ਨਸੀਂ  ੱਜਦੇ/ ੱਜਦੀ ਸ, ਤਾਾਂ FDR ਭਦਦ ਕਯ ਕਦਾ ਸੈ, ਉਦਾਸਯਨ ਦੇ ਤਯ ‘ਤੇ, ਤ ੀਂ ਅਤੇ ਤ ਸਾਡਾ 

 ਯਾਣਾ ਤੀ/ਤਨੀ ਜਾਾਂ ਾਯਟਨਯ ਮਫਸਤਯ ਤਯੀਕੇ ਨਾਰ ਗੱਰਫਾਤ ਕਯ ਕਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਯ ਤ ੀਂ FDR ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਸੈ ਯ ਮਪਯ 

ਵੀ ਤ ਸਾਨੂੂੰ ਯਵਮਯਸ਼ ਆਦੇਸ਼ (ੇਯੂੰਮਟੂੰਗ ਆਯਡਯ) ਰਈ ਅਦਾਰਤ ਜਾਣ ਦੀ ਰੜ ੈਂਦੀ ਸੈ, ਤਾਾਂ ਤ ਸਾਨੂੂੰ ਮਕੇ ਭਾਨਤਾ-ਰਾਤ FDR 

ੇਸ਼ੇਵਯ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯਟੀਮਪਕੇਟ ਦੀ ਰੜ ਵੇਗੀ। 

ਟਯੀਮਪਕੇਟ ਮਵੱਿ ਸੇਠਾਾਂ ਮਦੱਤੀਆਾਂ ਗੱਰਾਾਂ ਮਵਿੋਂ ਇੱਕ ਗੱਰ ਮਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ: 

• ਤ ੀਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ੱਖ ਨੇ ਬਾਗ ਮਰਆ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਨੂੂੰ ਨਮਜੱਠਣ ਦੀ ਵਾਤਮਵਕ ਕਮਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ  

• ਤ ੀਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ੱਖ ਨੇ ਬਾਗ ਮਰਆ ਯ ਤ ਸਾਡੇ ਮਵਿੋਂ ਮਕੇ ਇੱਕ ਜਾਾਂ ਤ ੀਂ ਦਵਾਾਂ ਨੇ ਵਾਤਮਵਕ ਕਮਸ਼ਸ਼ ਨਸੀਂ ਕੀਤੀ 

• ਦੂਜੇ ੱਖ ਨੇ ਬਾਗ ਨਸੀਂ ਮਰਆ 

• FDR ੇਸ਼ੇਵਯ ਨੇ ਇਸ ਪੈਰਾ ਮਰਆ ਮਕ ਤ ਸਾਡਾ ਭਾਭਰਾ FDR ਰਈ ਉਮਿਤ ਨਸੀਂ ਸ,ੈ ਜਾਾਂ 

• FDR ੇਸ਼ੇਵਯ ਨੇ FDR ਰਮਿਆ ਦੇ ਭੱਧ ਮਵੱਿ ਇਸ ਪੈਰਾ ਮਰਆ ਮਕ ਇਨੂੂੰ ਜਾਯੀ ਯੱਖਣਾ ਉਮਿਤ ਨਸੀਂ ੀ 

ਤ ਸਾਨੂੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਣੀ ਿਾਸੀਦੀ ਸੈ ਮਕ ਜੇਕਯ ਤ ੀਂ FDR ਮਵੱਿ ਬਾਗ ਨਸੀਂ ਰੈਂਦੇ/ਰੈਂਦੀ ਸ ਜਾਾਂ ਬਾਗ ਰੈਣ ਰਈ ਵਾਤਮਵਕ ਜਤਨ 

ਨਸੀਂ ਕਯਦੇ/ਕਯਦੀ ਸ, ਤਾਾਂ ਇਦਾ ਅਦਾਰਤ ਮਵੱਿ ਤ ਸਾਡੀ  ਣਵਾਈ ਦੇ ਰੱਗਣ ਵਾਰੇ ਭੇਂ ਤੇ ਅਯ ੈ ਕਦਾ ਸੈ। ਸ ਕਦਾ ਸੈ ਮਕ 

ਅਦਾਰਤ ਤ ਸਾਨੂੂੰ ਦੂਜੇ ੱਖ ਦ ੇਕਨੂੂੰਨੀ ਖਯਮਿਆਾਂ ਦਾ ਬ ਗਤਾਨ ਕਯਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਵੇ। 

ਭੈਂ ਮਕ ੇਭਾਨਤਾ-ਰਾਤ FDR ੇਸ਼ਵੇਾਯ ਨਾਰ ਮਕਵੇਂ ੂੰਯਕ ਕਯਾਾਂ? 

ਵਧੇਯੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਈ ਪਮੈਭਰੀ ਮਯਰੇਸ਼ਨਮਸ਼ ਡਵਾਈ ਰਾਈਨ ਨੂੂੰ ਭਵਾਯ ਤੋਂ ਸ਼ ਕਯਵਾਯ ਵਯੇ ੇ8 ਵਜ ੇਤੋਂ ਰੈ ਕ ੇਯਾਤੀ 8 ਵਜ ੇਤਕ 

ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਯ ਵਯੇ ੇ10 ਵਜ ੇਤੋਂ ਰੈ ਕ ੇਸ਼ਾਭੀ 4 ਵਜ ੇਤਕ (ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਯਕਾਯੀ ਛ ੱਟੀ ਵਾਰੇ ਮਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ) 1800 050 321 ਤੇ 

ਪਨ ਕਯ। 

ਤ ੀਂ ਪੈਮਭਰੀ ਮਯਰੇਸ਼ਨਮਸ਼ ਦੀ ਵੈੱਫ-ਾਈਟ www.familyrelationships.gov.au ਆਨਰਾਈਨ ਵੇਖ ਕਦੇ/ਕਦੀ ਸ। 

ਿਾਇਰਡ ਟ ਫਾਯੇ ਵਧੇਯੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਈ www.humanservices.gov.au  ਵੇਖ 

http://www.familyrelationships.gov.au/
file:///C:/Users/tuckan/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/IJTCCP4Q/www.humanservices.gov.au

