
ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਰਰਸ਼ਤੇਦਾਰ 
ਬਣੋ।

ਸਾਰੇ ਬੱਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, 
ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰਸੱਰਖਅਤ ਰਰਿਣ ਦਾ ਅਤੇ 
ਇਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਰਵਾਰ ਨਾਲ ਘਰ 
ਰਵੱਿ ਰਰਿਣ ਦਾ ਅਰਿਕਾਰ ਿੈ।

ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ(ਫੋਸਟਰ) ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਰਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਬੱਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਦਲ 
ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਿਨ, ਜੋ ਦੁਰਰਵਵਿਾਰ ਜਾਂ 
ਅਣਗਰਿਲੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਰਵੱਿ ਨਿੀਂ 
ਰਰਿ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰਾਂ, ਸਰਭਆਿਾਰਕ ਅਤੇ 
ਿਾਰਰਮਕ ਰਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਬੱਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ 
ਿਨ। ਉਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਰਾਤਾਂ, ਕਝੁ ਮਿੀਰਨਆਂ, ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੱਿੇ 
ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰਿਤੀ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਦੀ 
ਸਮਰੱਿਾ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ? 
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਿ ਉਮਰ ਦਾ ਕਈੋ ਵੀ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਜਾਂ ਰਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ 
ਿ।ੈ ਸਾਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਿ,ੈ ਜੋ ਮਰਦ 
ਜਾਂ ਔਰਤ, ਕਆੁਰੇ ਜਾਂ ਜੋੜੇ, ਰਵਆਿੇ ਜਾਂ ਰਰਸ਼ਤੇ ਰਵੱਿ ਿਣੋ । 
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਤੁ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਜਰੂਰਤ ਿੁੰ ਦੀ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੱਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਮਲੇ ਬਣਾ ਸਕੀਏ।

ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਕਸਮਾਂ ਰਕਿੜੀਆਂ ਿਨ?
ਦੇਖਭਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਕਸਮਾਂ ਦੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਿੇ ਜਾਂ 
ਨੌਜਵਾਨ ਰਵਅਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੀ ਪਰਰਵਾਰਕ ਸਰਿਤੀ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਵਿਨਬੱਿਤਾ ਦਾ 
ਪੱਿਰ ਿੁਣ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ  - ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਬਾਲ 
ਸੁਰੱਰਖਆ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਵੱਿ 
ਰਕਸੇ ਬੱਿੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮਨਜਰੂੀ 
ਰਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 

ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਰਸ਼ਤੇਦਾਰਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਰਸ਼ਤੇਦਾਰ - ਰਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਰਰਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਪਰਰਵਾਰ ਦਾ ਜੀਅ ਜਾਂ ਬੱਿੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ 
ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਰਜੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਿੋਰ ਮਿੱਤਵਪੂਰਣ ਰਵਅਕਤੀ 
ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ, ਰਜਸਨੰੂ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਵੱਿ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ 
ਲਈ ਬਾਲ ਸੁਰੱਰਖਆ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਿੋਰ ਰਕਸਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਰਵੱਿ ਰਾਿਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਤੀਬਰ (ਇੰਟੈਂਰਸਵ) ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ 
ਿਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਕਸਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਵਿਰੇੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
www.qld.gov.au/becomefosterkinshipcarer 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਿਾਿੁੰ ਦੇ ਿੋ?
ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਰਿਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਰਰਵਾਰ ਰਵਿ ਰਲਆਉਣਾ 
ਬਿੁਤ ਫਲਦਾਇਕ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਇਿ ਿਮੇਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ 
ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਰਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਰਕਸੇ ਵੀ ਪਰਰਵਾਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ 
ਫੈਸਲਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਰਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ 
ਬੱਿੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਰਵਿ ਆਈਆਂ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਿੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਰਵਿਾਰ ਕਰਨਾ ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ 
ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। 

ਕੁਈਨਜਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਭੂਰਮਕਾ ਿੈ?
ਰਿਲਡਰਨ, ਯੂਿ ਜਸਰਟਸ ਐਡਂ ਮਲਟੀਕਲਿਰਲ ਅਫੇਅਰਜ 
ਰਵਭਾਗ (ਿਾਈਲਡ ਸੇਫਟੀ) ਕੁਈਨਜਲੈਂਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਲ 
ਸੁਰੱਰਖਆ ਏਜੰਸੀ ਿੈ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਿੈ ਰਕ ਬੱਿੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਰਵੱਿ ਦੁਰਰਵਵਿਾਰ, 
ਅਣਗਰਿਲੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਰਰਿਣ।

ਬੱਰਿਆਂ, ਯੂਿ ਜਸਰਟਸ ਅਤੇ ਬਿੁਸਰਭਆਿਾਰਕ ਮਾਮਰਲਆਂ ਦਾ ਰਵਭਾਗ

ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਰਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣੋ।

Punjabi I ਰਜਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 
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ਿਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1999 ਬਾਲ ਸੁਰੱਰਖਆ ਨੰੂ ਬੱਰਿਆਂ 
ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਦੁਰਰਵਵਿਾਰ ਜਾਂ ਅਣਗਰਿਲੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ 
ਬਿਾਅ ਲਈ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਰਨਰਭਰ ਕਰਰਦਆਂ, 
ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿਾਵਾਂ ਲੱਭ ਕੇ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦੇ ਰਰਿਣ ਲਈ ਆਰਗਆ ਰਦੰਦਾ ਿੈ

ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਕਵੇਂ ਬਣਦੇ ਿੋ?
ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਰਸ਼ਤੇਦਾਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਿਨ। ਤੁਿਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 
ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਰਖਆ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਤੋਂ ਪਰਿਲਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਇੱਕ ਰਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਸਖਲਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਿੋਏਗੀ। 

ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿੀਜਾਂ ਤੇ ਰਵਿਾਰ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਰਜਸ ਰਵੱਿ ਤੁਿਾਡੀ ਪਰਰਵਾਰਕ ਸਰਿਤੀ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ 
ਘਰ ਰਵੱਿ ਰਰਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਰਨੱਜੀ ਇਰਤਿਾਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂਿਾਂ ਅਤੇ ਉਿ 
ਕਾਰਨ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਕਉਂ ਬਣਨਾ ਿਾਿੁੰ ਦੇ ਿੋ। 
ਘਰੇਲੂ ਸੁਰੱਰਖਆ ਦਾ ਅਰਿਐਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਰਿਕ ਇਰਤਿਾਸ ਦੀ 
ਜਾਂਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਬਾਲਗ ਪਰਰਵਾਰ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਿੋਏਗੀ। 

ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਨੰੂ ਰਕਵੇਂ ਸਿਾਇਤਾ ਰਦੱਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਿੈ? 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਰਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕਈ ਤਰੀਰਕਆਂ ਨਾਲ 
ਸਿਾਇਤਾ ਰਮਲੇਗੀ। ਭਾਈਿਾਰਕ-ਅਿਾਰਰਤ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ 
ਰਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਰਖਆ ਤੁਿਾਡੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਰਵਿ ਬੱਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਤੁਸੀਂ ਕੁਈਨਜਲੈਂਡ ਫੋਸਟਰ ਐਡਂ ਰਕਨਰਸ਼ਪ ਕੇਅਰ, ਇੱਕ ਸੰਸਿਾ 
ਿੈ ਜੋ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ 
ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਾਇਤਾ ਮੰਗ 
ਸਕਦੇ ਿੋ। ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਨੰੂ ਸਿਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ 
ਵਾਰਲਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਭਾਈਿਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ 
ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ।

ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਲਾਭ
ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ 
ਘਰ ਰਵਿ ਬੱਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਰਿਆਂ ਰਵਿ 
ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਦੇਖਭਾਲ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। 
ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਤਾ (ਕੇਅਰਰ) ਬੱਿੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ 
ਿਨ।

ਇਸ ਰਵੱਿ ਦੇਖਭਾਲ ਰਵੱਿ ਰਰਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰ ਦੇ 
ਮੁਢਲੇ ਖਰਿੇ, ਖਾਣਾ, ਕੱਪੜੇ, ਤੋਿਫੇ, ਜੇਬ ਖ਼ਰਿ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ 
ਖ਼ਰਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। ਉੱਿ, ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਜਾਂ ਬਿੁਤ ਰਜਆਦਾ 
ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਖਾਸ ਜਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਿੂ 
ਭੱਤਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਤਾ (ਕੇਅਰਰ) ਲਈ 
ਬੱਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਿੋਰ ਖਰਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ 
ਉਪਲਬਿ ਿੈ। 

ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਭਾਂ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ 
ਪਰਰਵਾਰਕ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਭਾਗ ਏ, ਪਰਰਵਾਰਕ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਬੀ, 
ਬੱਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਬਰਸਡੀ, ਮਾਰਪਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੀ 
ਤਨਖਾਿ ਜਾਂ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਿੋ ਸਕਦੇ 
ਿਨ। ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸੈਂਟਰਰਲੰਕ ਨੰੂ 13 61 50 ਉੱਤੇ ਫੋਨ 
ਕਰੋ ਜਾਂ www.servicesaustralia.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ।

ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਦੇ ਿੋ?
ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰਰ ਭਰਤੀ ਲਾਈਨ ਨੰੂ 1300 550 877 ਉੱਤੇ ਫੋਨ 
ਕਰੋ।

ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਕਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰਬਗਾਨੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਕਵੇਂ ਬਣ 
ਸਕਦੇ ਿਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉੱਤੇ ਜਾਓ। 

ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸੇਵਾ (TIS National) ਉਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 
ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸੇਵਾ ਿੈ, ਜੋ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਨਿੀਂ ਬੋਲਦੇ ਿਨ।  
131 452 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ www.tisnational.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ।
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