ਟੀ ਆਈਏਏਸ(TIAS) ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਤਾ ਜਾਵੇ:
ਟੀ ਆਈ ਏ ਐਸ (TIAS) ਉਪਲਬਧ ਹੈ: ਸੋਮਵਾਰ
ਤੋਂ ਸ਼ੱੁ ਿਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਿ
(ਜਨਤਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿੇ)।
ਟੀ ਆਈ ਏ ਐਸ (TIAS) ਨੂੰ ਇੱਿ ਮੁਫਤ ਿਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਸੰਪਰਿ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ:

1800 060 462
ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਲਾਹਿਾਰ ਆਮ੍ੋ - ਸਾਮ੍ਣੇ ਮੁਲਾਿਾਤ ਲਈ
ਨੌਿਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਚੁਣੀਂਦਾ ਦਫਤਰਾਂ ਕਵਚ
ਉਪਲਬਧ ਹਨ-ਕਸਰਫ ਮੁਲਾਿਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਤੇ

Punjabi / ਪੰ ਜਾਬੀ

ਟੀ ਆਈਏਏਸ (TIAS)
ਦੀਆ ਥਾਂਵਾਂ:
ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਲਾਹਿਾਰ ਆਮ੍ੋ - ਸਾਮ੍ਣੇ ਪੁੱਛਕਗੱਛ
ਲਈ ਨੌਿਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਚੁਣੀਂਦਾ ਦਫਤਰਾਂ
ਕਵਚ,ਮੁਲਾਿਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਹੇਠ ਕਲਖੇ ਦਫਤਰਾਂ ਕਵਚ
ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

TENANTS’ INFORMATION & ADVISORY SERVICE

ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਿਾਰ ਸੇਵਾ

• ਪੱਛਮੀ ਉਪਨਗਰ (ਸਬਰਬਜ)
• ਉੱਤਰੀ ਉਪਨਗਰ (ਸਬਰਬਜ)
• ਦੱਖਣੀ ਉਪਨਗਰ (ਸਬਰਬਜ)
• ਮੈਟਰੋਪਲ
ੋ ੀਟਨ ਖੇਤਰ
ਮੁਲਾਿਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਿੰ ਮ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਦੌਰਾਨ 1800 060 462 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ।
ਟੀ ਆਈ ਏ ਐਸ(TIAS) ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਸੂਚੀ ਲਈ,
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ www.tias.org.au ਤੇ ਵੇਖੋ
ਉਹਨਾਂ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ
ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਸਾ ਕਿਰਾਏ ਕਵਚ ਕਦੰ ਦੇ
ਹਨ।

www.syc.net.au

ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ ਕਵੱਚ
ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਨਾ।
ਟੀ ਆਈ ਏ ਐਸ (TIAS) ਇੱਿ ਰਾਜ-ਕਵਆਪੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ
ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਣਿਾਰੀ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ
ਵਿਾਲਤ ਮੁਹਇਆ ਿਰਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਲਈ
ਕਨਜੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਿਾਨਾਂ, ਿਕਮਊਕਨਟੀ ਹਾਊਕਸੰ ਗ ਜਾਂ ਜਨਤਿ
ਕਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਕਵਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਕਹਣ ਲਈ।

www.tias.org.au

ਟੀ ਆਈਏਏਸ(TIAS) ਿੀ ਸੇਵਾ
ਪ੍ਦਾਨ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ?

ਟੀ ਆਈਏਏਸ(TIAS) ਕਿਹੜੇ
ਮੁੱਕਦਆਂ ਤੇ ਮਦਦ ਿਰਦੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਕਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਕਦਆਂ ਕਵੱਚ
ਟੀ ਆਈ ਏ ਏਸ(TIAS) ਸਹਾਇਤਾ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਜਵੇਂ ਕਿ:

• ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਧਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ
ਕਸੱਕਖਆ, ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ
• ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ੇਲੀਅਨ ਕਸਵਲ ਅਤੇ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ
ਕਟ੍ਕਬਊਨਲ (ਐਸਏਸੀਏਟੀ) ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੇ
ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
• ਕਰਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਨ ਵਾਕਲਆ ਨਾਲ ਤੇ ਕਵਚੋਲਗੀ
ਪ੍ਕਿਕਰਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
• ਸਬੰ ਕਧਤ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਨ ਵਾਕਲਆ ਨਾਲ ਅਪੀਲ
ਦੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਤਰੀਕਿਆ ਤਿ ਪਹੁੰ ਚ ਹਾਸਲ ਿਰਨ ਲਈ
ਸਹਾਇਤਾ
• ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਕਵੱਤੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰੇਫਰਲ ਅਤੇ ਜਾਣਿਾਰੀ

• ਲੀਜ
• ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰ ਕਧਤ ਕਵਵਾਦ

ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀ ਆਈਏਏਸ(TIAS)
ਤੋਂ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਨ ਦੇ
ਯੋਗ ਹੋ?
ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਕਦਤੇ ਕਵਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਪ੍ਦਾਨ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ:
• ਪਬਕਲਿ ਹਾਊਕਸੰ ਗ
• ਪ੍ਾਈਵੇਟ ਰੈਂਟਲ (ਕਨਜੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਿਾਨ)
• ਿਕਮਊਕਨਟੀ ਹਾਊਕਸੰ ਗ
• ਹਾਉਕਜੰ ਗ ਿੋ-ਆਪਰੇਕਟਵ (ਸਕਹਿਾਰੀ ਘਰ)
ਉਹਨਾਂ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ
ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਸਾ ਕਿਰਾਏ ਕਵਚ ਕਦੰ ਦੇ
ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਕਨਸ਼ਕਚਤ ਨਹੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ
ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ www.tias.org.au ਤੇ ਜਾਉ।

• ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ
• ਐਸਏਸੀਏਟੀ ਪ੍ਕਿਕਰਆਵਾਂ
• ਹਾਊਕਸੰ ਗ ਐਸਏ ਅਤੇ ਿਕਮਉਕਨਟੀ ਹਾਊਕਸੰ ਗ ਦੀਆਂ
ਪ੍ਕਿਕਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ
• ਕਿਰਾਇਆ ਬਿਾਇਆ

ਟੀ ਆਈ ਏ ਐਸ(TIAS) ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਾਲਤ ਨਹੀਂ
ਿਰ ਸਿਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਆਮ ਜਾਣਿਾਰੀ
ਪ੍ਦਾਨ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀ:
• ਬੋਰਕਡੰ ਗ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਹਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕਵਚ ਰਕਹ
ਰਹੇ ਹੋ
• ਿੈਰਾਵੈਨ ਪਾਰਿ ਜਾਂ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਾਰਿ ਕਵੱਚ ਰਕਹ ਰਹੇ ਹੋ
• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ
• ਇੱਿ ਏਜੰ ਸੀ ਜਾਂ ਸੰ ਸਥਾ ਹੋ
• ਗੁਆਢ
ਂ ੀਆਂ ਨਾਲ ਕਵਵਾਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ

