
 

ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲੇਸ਼ਨਮਸ਼ਪ ਐਡਵਾਈ ਲਾਈਨ 
(                            ) 
ਪਮਿਵਾਿਾਂ ਦੀ ਮਬਸਤਿ ਮਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਮਵਿੱ ਚ ਿਦਦ ਕਿਦੇ ਸਏ 
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• 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 ਐਡਵਾਈ ਲਾਈਨ ਕੀ ਸੈ? 
ਪੈਰਭਰੀ ਰਯਰੇਸ਼ਨਰਸ਼ ਐਡਵਾਈ ਰਾਈਨ ਇੱਕ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਟੈਰੀਪਨ ੇਵਾ ਸੈ ਜ ਅਰਜਸੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਅਤੇ ੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰੇ 
ਰਦਾਨ ਕਯਦੀ ਸੈ ਜ ਰਯਸ਼ਰਤਆਂ ਨ ੂੰ  ਭਜ਼ਫ ਤ ਫਣਾਉਣ,                                   ਉਬਯਣ ਜਾਂ ਵੱਖ ਸ 
ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਾਤਾਂ ਨਾਰ ਰਨਟਣ ਰਵੱਚ ਭਦਦ ਕਯ ਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨ ਾਯ,                   
                                                                                           
                                                             ਕਯਨਾ ੈ ਰਯਸਾ ਸੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਨਯਣਾ ਨਸੀਂ ਕਯ 
ਾ ਯਸੇ ਸਨ ਰਕ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਯਨਾ ਸੈ। 

ਪੈਰਭਰੀ ਰਯਰੇਸ਼ਨਰਸ਼ ਐਡਵਾਈ ਰਾਈਨ ਦ ਆਯਾ ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ੇਵਾਵਾਂ ਰਵੱਚ ਬ ਤੋਂ ਰਸਰਾਂ ਫੱਰਚਆਂ ਦਾ 
ਦੇਰਖਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ਅਤੇ ਅਦਾਰਤ ਗਏ ਰਫਨਾਂ ਫੱਰਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਰੈਕੇ ਸਣ ਵਾਰੇ ਝਗਰਿਆਂ ਦਾ ਸੱਰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਖਾ ਰਧਆਨ ਰਦੱਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਸੈ। ਇਤੋਂ ਬਾਵ ਸੈ ਵੱਖ ਸ ਯਸੇ ਭਾਰਆਂ ਦੇ ਦਯਰਭਆਨ ਵਧੇਯੇ ਰਸਮਗਾਤਭਕ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕਣ ਸਣਾ। 

ਐਡਵਾਈ ਲਾਈਨ (         )                      ? 
ਰਯਵਾਯਕ ਰਯਸ਼ਰਤਆਂ ਦੇ ੂੰ ਫੂੰ ਧ ਰਵੱਚ ਕਈ ਵੀ ਰਵਅਕਤੀ ਐਡਵਾਈ ਰਾਈਨ ਤੇ ਕਾਰ ਕਯ ਕਦਾ ਸੈ। ਇ ਰਵੱਚ ਭਾਂ-
   ,     -    /    -    ,     ,           , ਰਯਵਾਯ ਦੇ ਦ ਜੇ ਦੱ ਜਾਂ ਦਤ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ। ਕਈ ਸਯ ਰਕ ਜ 



ਰਯਵਾਯਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਾਸ ਜਾਂ ਭਯਥਨ ਰਦਾਨ ਕਯ ਯਸੇ ਸਨ ਉਸ ਵੀ ਰਾਬਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਾਤ ਕਯਨ ਰਈ ਐਡਵਾਈ 
ਰਾਈਨ ਤੇ ਕਾਰ ਕਯ ਕਦੇ ਸਨ। 

ਕਾਲ ਕਿਨ ਤੇ ਿੈਂ ਕੀ ਉਿੀਦ ਕੀ ਕਿ ਕਦਾ/ਕਦੀ ਸਾਂ? 
ਜਦੋਂ ਤ ੀਂ ਪੈਰਭਰੀ ਰਯਰੇਸ਼ਨਰਸ਼ ਐਡਵਾਈ ਰਾਈਨ ਤੇ ਕਾਰ ਕਯਦੇ ਸ,                                    
                                                                 ,                           
                       : 

 ਚੂੰਗੇ ਰਯਸ਼ਤੇ ਫਣਾਏ ਯੱਖਣ ਰਵੱਚ ਭਦਦ ਕਯਨ ਵਾਰੀਆਂ ੇਵਾਵਾਂ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ 

 ਰਯਵਾਯ ਦੇ ਵੱਖ ਸ ਜਾਣ ਫੂੰ ਧੀ ਭਰਰਆਂ ਤੇ ਰਾਸ 

 ਰਯਵਾਯ ਦੇ ਵੱਖ ਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ,       -ੂੰ                                               

 ਫੱਰਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਰੈ ਕੇ ਸਣ ਵਾਰੇ ਝਗਰਿਆਂ ਦੇ ਰਬਾਵ ਫਾਯੇ ਰਾਸ 

 ਉਨਹ ਾਂ ਰਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਟੈਰੀਫ਼ਨ ਤੇ ਰਯਵਾਯਕ ਝਗਿੇ ਦਾ ਭਾਧਾਨ ਰਦਾਨ ਕਯਨਾ ਰਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਵਰਯਸ਼-ੂੰ            
          ਨ ੂੰ   ਰਝਾਉਣ ਰਵੱਚ ਭਦਦ ਦੀ ਰਿ ਸੈ 

 ਪੈਰਭਰੀ ਰਯਰੇਸ਼ਨਰਸ਼ ਕੇਂਦਯਾਂ ਅਤੇ ਝਗਿੇ  ਰਝਾਉਣ ਵਾਰੀਆਂ ਦ ਜੀਆਂ ੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰੇ ਦੇਣਾ 

 ਰਯਵਾਯਕ ਕਨ ੂੰ ਨ ਰਣਾਰੀ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ 

 ਰਯਵਾਯਕ ਰਯਸ਼ਰਤਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਸ ਜਾਣ ਦੇ ਭਰਰਆਂ ਰਵੱਚ ਭਦਦ ਕਯਨ ਰਈ ਰਬੂੰ ਨ-                      
                     

ਰਯਵਾਯ ਟ ੱ ਟ ਜਾਣ ਦੇ ਭੇਂ ਦਯਾਨ,                    -                                        
                       ਸਨ  

ਪੈਰਭਰੀ ਰਯਰੇਸ਼ਨਰਸ਼ ਐਡਵਾਈ ਰਾਈਨ ਇਨਹ ਾਂ ਭਰਰਆਂ ਨ ੂੰ   ਰਝਾਉਣ ਰਵੱਚ ਤ ਸਾਡੀ ਭਦਦ ਕਯੇਗੀ ਅਤੇ ਤ ਸਾਨ ੂੰ  ਸਯ 
ਅਰਜਸੀਆਂ ੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਦਏਗੀ ਜ ਭਦਦਗਾਯ ਸ ਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇ ਰਵੱਚ ੈਂਟਯਰਰੂੰ ਕ (Centrelink),       
            (                )            ,                                                   
ਸ ਕਦੀਆਂ                                                                          ਸਨ,    
          ,            ਭ ੱ ਰਦਆਂ ਜਾਂ ਨਰਸ਼ਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਯਾਫ ਦੇ ੇਵਨ ਦੀਆਂ ਭੱਰਆਵਾਂ ਦੇ ੂੰ ਫੂੰ ਧ ਰਵੱਚ ਭਦਦ ਕਯ 
ਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੈਰਭਰੀ ਰਯਰੇਸ਼ਨਰਸ਼ ਐਡਵਾਈ ਰਾਈਨ ਵੀ ਰਸੂੰ ਾ ਜਾਂ ਫਾਰ ਸ਼ਸ਼ਣ ਦੇ ਭ ੱ ਰਦਆਂ ਨਾਰ ਜ ਝ ਯਸੇ 
ਰਯਵਾਯਾਂ ਰਈ ਭਦਦ ਅਤੇ ਸਵਾਰੇ ਰਦਾਨ ਕਯ ਕਦੀ ਸੈ। 



ਟੈਰੀਫ਼ਨ ਯਾਸੀਂ ਰਯਵਾਯਕ ਝਗਿੇ ਦਾ ਭਾਧਾਨ ਾਯੇ ਰਕਾਂ ਰਈ ਢ ਕਵਾਂ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦਾ,                    
                    ਦਾ ਭ ਰਾਂਕਣ ਕਯਣਗੇ                           /                   

ਕੀ ਿੈਨ ੂੰ  ਿੇਿਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ? 
ਤ ਸਾਨ ੂੰ  ਆਣਾ  ਯਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਰਿ ਨਸੀਂ ਸੈ। ਯ,                     ,                                 
              ਡੀ ਉ ਰਥਤੀ ਰਵੱਚ ਛਾਣ ਕਯਨ ਰਵੱਚ ਭਦਦ ਕਯਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤ ੀਂ ਦ ਫਾਯਾ ਕਾਰ ਕਯਦੇ ਸ। ਇਦਾ 
ਭਤਰਫ ਇਸ ਸਵੇਗਾ ਰਕ ਤ ਸਾਨ ੂੰ  ਸਯ ਵਾਯ ਫ਼ਨ ਕਯਨ ਵੇਰੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦ ਫਾਯਾ ਨਸੀਂ ਦੱਣੀ ਸਵੇਗੀ।  

ਨਸੀਂ ਤਾਂ,                                                                                
              ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਚਣ ਕਯ ਕਦੇ ਸ। 

ਿੈਂ ਸਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਮਕਿੱ ਥੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿ ਕਦਾ/ਕਦੀ ਸਾਂ? 
ਭ ਫ਼ਤ ਜਾਣਕਾਯੀ,               ਰਈ 

ਕਾਲ ਕਿ 
ਪੈਰਭਰੀ ਰਯਰੇਸ਼ਨਰਸ਼ ਐਡਵਾਈ ਰਾਈਨ  

1800 050 321 

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

ਜਾਂ ਰਯਵਾਯਕ ਰਯਸ਼ਰਤਆਂ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਈ ਅਤੇ ਭਦਦ ਕਯ ਕਣ ਵਾਰੀਆਂ ੇਵਾਵਾਂ ਰਈ। 

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

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

