
• ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਸਆ ਨੂ ੰਹੱਲ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਿਾਂਗੇ।

• ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਰਹਾ 
ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਿਕਾਲਤੀ ਬਣਨ ਸਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ
ਸਸਹਯੋਗ ਦੇਿਾਂਗੇ।

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਮੱਸਸਆ ਨੂ ੰਿੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਿਾਂਗੇ ਸਕ ਕੀ ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਾਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

• ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਸਆ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂ ੰਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸਿਿ 
ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਚ ਿਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

- ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਸਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ;
- ਸਚੱਠੀਆਂ ਸਲਖਣੀਆ;ਂ
- ਫੋਨ ਕਰਨੇ।

• ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਸਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਸਆ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ, 
ਤਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਿਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ 
ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਸਮੱਸਸਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਸਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਿੰਮ ਿਰਦੇ ਹਾਂ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂ ੰਪਤਾ 
ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ

ਸਾਨੰੂ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ

ਆਸਿ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਕਲਾਂਗਤਾ ਿਾਲੇ ਲੋਕ (People with 
Disability Australia) ਇਕ ਰਾਿਿਰੀ ਸਿਕਲਾਂਗਤਾ 
ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਿਕਾਲਤ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਿਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ 
ਜੋ ਸਕ ਸਿਕਲਾਂਗਤਾ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ, 
ਅਗਿਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸਹਲਾਂ ਪੁੱਛੇ ਸਬਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਿੀ 
ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

• ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂ ੰਸਨੱਜੀ 
ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਅਕਤੀਗਤ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂ ੰਦੱਸਾਂਗੇ ਸਜੰਨ੍ਾਂ ਨੂ ੰ
ਇਸਨੰੂ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸਹਲਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ 
ਸਕ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।

• ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਸਆ 
ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂ ੰਹੱਲ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ 
ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਿੁਕਰਿਾਰ 9-5 ਿਜੇ ਿਾਮ 
ਤੱਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧਿਾਰ ਨੂ ੰਿਾਮੀ 7 ਿਜੇ ਿਾਮ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਫੋਨ: 1800 843 929

ਈਮੇਲਈਮੇਲ:	 info@wayfinderhub.com.au

ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਵਿਾਲਤ ਸਵੇਾ 
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Punjabi - ਪੰਜਾਬੀ



ਅਸੀਂ ਸਿਕਲਾਂਗਤਾ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਸਜਹੀਆ ਂਸਮੱਸਸਆਿਾਂ 
ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਜਿੇਂ ਸਕ:

• ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਰਸਿਿਹਾਰ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ,

• ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਖਲਾਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਤਕਰਾ ਕਰ  
ਸਰਹਾ ਹੈ,

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਧੀਆ ਸੇਿਾ ਨਹੀਂ ਸਮਲ ਰਹੀ ਹੈ,

• ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿੇਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਸਜਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂ ੰਲੋੜ ਹ,ੈ

• ਤੁਹਾਡੀ ਸਜੰਦਗੀ ਸਿੱਚ ਿੱਡਾ ਬਦਲਾਿ ਆਇਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

• ਜਾਣਿਾਰੀ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 
ਸਕੱਥੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ;

• ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ - ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਰੀਸਕਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ 
ਸਜੰਨ੍ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਸਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ;

• ਵਿਾਲਤ - ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਸਆ ਨੂ ੰਹੱਲ ਕਰਨ ਸਿੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।

ਿਕੀਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ:

• ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,

• ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲ ਹੈ।

ਇਕ ਿਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

• ਸਮੱਸਸਆ ਨੂ ੰਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ 
ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ

• ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਸਆ ਨੂ ੰਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੱਥੋਂ 
ਸਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿੀਲ ਿੀ ਹੁੰਦਾ ਹ?ੈ
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹਾ?ਂ

ਿੋਈ ਵੀ ਸਾਨੰੂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ 
ਸਲਾਹ ਲਈ ਪੁੱਛ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਿੀ ਤੁਹਾਨੂ ੰਸਮੱਕਸਆ ਨੂ ੰਹੱਲ ਿਰਨ 
ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹ?ੈ

ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਦੇ 
ਯੋਗ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਾਂ!

ਸਿਕਲਾਂਗਤਾ ਿਾਲਾ ਕੋਈ ਿੀ ਸਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ 
ਇਲਾਸਕਆ ਂਸਿੱਚ ਰਸਹੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੇਿਾ ਨੂ ੰਿਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਸਨਊ ਸਾਊਥ ਿੇਲਜ਼ ਸਿੱਚ ਸਕੱਧਰੇ ਿੀ ਰਸਹੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਿਕੀਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਸਡਨੀ ਸਿੱਚ ਆਧਾਸਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ;

• ਸਨਊ ਸਾਊਥ ਿੇਲਜ਼ ਦੇ ਸਤੰਨ ਇਲਾਸਕਆ ਂਸਿੱਚ ਸਕੱਧਰੇ 
ਿੀ ਰਸਹੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਈਨਬੇਆਨ, ਸਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਦਰਲੈਂਡ 
ਿੇਬਲਲੈਂਡਜ਼ ਤੇ ਸਦਰਨ ਹਾਈਲੈਂਡਜ਼ ਸਿੱਚਲੇ ਸਥਾਸਨਕ 
ਿਕੀਲਾਂ ਨਾਲ;

• ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਪੰਜ ਇਲਾਸਕਆ ਂਸਿੱਚ ਸਕੱਧਰੇ ਿੀ 
ਰਸਹੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਗਨ, ਦਾ ਫਰੇਜ਼ਰ ਕੋਸਿ, ਦਾ ਸੰਨਿਾਈਨ 
ਕੋਸਿ, ਬੰਡਾਬਰਗ, ਮਾਊਂਿ ਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਗਲਫ਼ ਦੇ 
ਭਾਈਚਾਸਰਆ ਂਸਿੱਚਲੇ ਸਥਾਸਨਕ ਿਕੀਲਾਂ ਨਾਲ।

ਪਸਰਿਾਰ ਦੇ ਜੀਅ, ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ, ਸਿਕਲਾਂਗਤਾ ਕਾਮੇ ਅਤੇ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਿੀ ਸਿਕਲਾਂਗਤਾ ਿਾਲੇ ਸਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੌਣ ਵਰਤ 
ਸਿਦਾ ਹ?ੈ

ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹ!ੈ


