Punjabi

ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ “ਮੈਨੂੰ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ”

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਵਵਿੱ ਚ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱ ਸਦਾ
ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਕਵੇਂ ਕਰਾਂ?
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਵ ਿੱ ਚ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵ ਿੱ ਖੋ ਵਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋ ਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਵਿਸਦੀ ਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮੋਹਰ ੇ ਭਾਗ ਵ ਿੱ ਚ
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋ ਦੇ ਿਾਂ ਰਤਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਵ ਿੱ ਚ ਦੂਿੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੋਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਰਮ ਵ ਿੱ ਚ ਵ ਿੱ ਖੋ। ਿੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਵਿਸ ਵ ਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਵਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਸ
ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ

ਈ ਕਹੋ।

ਿੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇ ਾ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ
ਵ ਖਾਓ। ਉਹ ਇਿੱਕ ਅਵਿਹੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ (ਵਨਿੱਿੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਾਂ ਟੈ ੀਫੋਨ ਦੁਆਰਾ) ਿੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋ ਦਾ ਹੈ।
ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਹ ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋ ਣ ਾ ਾ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਉਪ ਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਵਕਸੇ ਅਵਿਹੀ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ
ਵ

ਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਿੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਿੀ ਿਾਂ ਤੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋ ਦਾ ਹੈ।

ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਕਾਰਡ ਵਕਸਨੂੰ ਵਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਵਕਸੇ

ੀ ਉਸ ਵ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਵਮ

ਵ ਿੱ ਚ ਗਿੱ ਬਾਤ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਦੀ

ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ

ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋੲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

ੋ ੜ ਹੈ।

ਕਾਰਡ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀ ਹੈ?
ਕਾਰਡ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਗੁਆਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨ ਾਂ ਕਾਰਡ ਮੁਫਤ ੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਡ ਵਕਿੱ ਥੋਂ ਵਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕਾਰਡ ਮਾਈਗਰੇਂਟ ਵਰਸੋਰਸ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਬਹੁ-ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੇ ਾ ਪਰਦਾਤਾ ਾਂ, ਕੁਿੱ ਝ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾ ਾਂ,

ਭਾਈਚਾਰੀਆਂ

ਈ ਿਾਣਕਾਰੀ: ਪੰ ਿਾਬੀ

ਭਾਈਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਨਟੇਨਵਸ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਾ ੇ ਸਕੂ ਾਂ, ਕੁਿੱ ਝ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, WA Deaf Society ਅਤੇ
Kimberley ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇ ਾ ਤੋ ਉਪ ਬਧ ਹਨ।

ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਕੂੰ ਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਦੀ ਰਤੋਂ ਉੰ ਨੇ ਵਚਰ

ਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ

ਈ

ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ੋ ੜ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਪਤੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਮੇਰੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰ ਾਰ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋ ਣ ਿਾਂ ਇਸਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਾ ਾ ਕੋਈ ੀ ਵ ਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਕਾਰਡ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਹਾਂ। ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ

ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾ ਾਂ ਤੋਂ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਹੀਂ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇ ਾ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੰ ਸਥਾ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਮਵਹਲਾ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ ਿਾਂ ਮਵਹ ਾ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਬਨਤੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਿਾ
ਸਕੇ।
ਕੀ ਮੈਂ ਪਵਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਇਸਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਵਨਆਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਾ ਧਾਨ

ਈ ਿਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾ ਾਤਾਂ ਦੇ ਇ ਾ ਾ।

ਪਵਰ ਾਰ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਿਾਂ ਦੋਸਤ ਭਾ ਨਾਤਾਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੁੜੇ ਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨਹਾਂ ਕੋ
ਵਨਰਪਿੱ ਖਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ੇ। 18 ਸਾ

ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ੀ ਵ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁ ਾਦ ਕਰਨ

ੋ ੜੀਂਦਾ ਹੁਨਰ ਿਾਂ

ਈ ਨਹੀਂ ਵਕਹਾ ਿਾਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮੈਨੂੰ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ?
ਹਾਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਵਕ ਇਹ ਐਮਰਿੇਂਸੀ ਹੋ ੇ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪਵਹ ਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱ ਸਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਧੀਆ ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ
ਦੀ ੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ ੋ ੜੀਂਦੇ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਨ।
ਜੇ ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਸਦਾਂ ਹਾਂ ਵਕ ਮੈਨੂੰ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ?
ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ

ਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਵਿ ੇਂ ਵਕ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ:

•

ਟੈ ੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਿੇ ਆਮਹਣੇ-ਸਾਮਹਣੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਉਪ ਬਧ ਨਾ ਹੋ ੇ

•

ਿੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਉਪ ਬਧ ਨਾ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁ ਾਕਾਤ

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਅਵਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵ ਿੱ ਚ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜਹ ਸਕੋ, ਿੇ ਇਹ ਉਪ ਬਧ ਹੋ ੇ ਤਾਂ, ਿਾਂ

•

ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋ ਣ ਾ ੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਿੇ ਕੋਈ ਉਪ ਬਧ ਹੋ ੇ ਤਾਂ, ਤਾਂ ਿੋ ਕੁਿੱ ਝ ਬੁਵਨਆਦੀ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕੇ ਵਿਸਨਾ
ਸਕੇ।

ਈ ਇਿੱਕ ਨ ੇਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ

ਵਕ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਨਾ

ਅਪਾਇੰਟਮੇਂਟ ਦੀ ਵ

ਸਥਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਵਮ

ਜੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਮੇਰੀ ਵਬਨਤੀ ਨਾਮੂੰ ਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਕੁਿੱ ਝ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸੰ ਸਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਪਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਦੂਿੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾ

ਤੁਹਾਡੀ

ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਵਿ ੇਂ ਵਕ, ਅਵਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵ ਿੱ ਚ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪਰ, ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰ ਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱ ਸੋ)।

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਾਮੰ ਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰ ਸਥਾ ਨੂੰ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ੋਂ ਚੁਿੱ ਕੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ੈਸਟਰਨ ਆਸਟਰੇ ੀਆ ਦੇ ੋ ਕਪਾ

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰ ਸਥਾ

(Western

Australian Ombudsman) ਨੂੰ 9220 7555 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਿਾਂ mail@ombudsman.wa.gov.au ‘ਤੇ
ਈਮੇ

ਰਾਹੀਂ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵ ਿੱ ਚ ਅਵਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਕਾਰਦ ਡੀ ਵਰਤੋਂ ਵਕਿੱ ਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਇਸ ਗਿੱ

ਉੱਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾ ਾਂ

ਈ ਇਹ

ਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫੈਸ ਾ ੈ ਣ ਵਕ ਕੀ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ੋ ੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਕੀਤੀ
ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ

ਈ ਅਵਿਹੇ ਹਾ ਾਤਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ੋ ੜੀਂਦਾ ਹੈ ਵਿਿੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱ ਕ, ਵਸਹਤ ਅਤੇ

ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾ ਾਂ ਵਿਨਹਾਂ ਦੀ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ੋ ੜ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾ ਨਾ ਿੱ ਧ ਹੈ,
ਉਨਹਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮ
•
•
•
•
•
•

ਹਨ:

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾ
ਪੁਵ ਸ ਸਟੇਸ਼ਨ

ਅਦਾ ਤ ਅਤੇ ਵਟਰਬਯੂਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂ

ਪਬਵ ਕ ਹਾਉਵਸੰ ਗ ਦੇ ਦਫਤਰ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਾਂਚ ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਰਬ ਵ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਹਨ ਵਿਨਹਾਂ ਨੇ
ਸਮਾਿਕ ਸੇ ਾ ਾਂ ਵ ਭਾਗ (Department of Social Services) ਦੁਆਰਾ ਫੰ ਡ ਪਰਾਪਤ ਮੁਫਤ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਬੂ ੀ ਹੈ।
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋ ੋ ਹੋ ਿਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਿੱ ਟ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕ
ਨਾ

ਅਪਾਇੰਟਮੇਂਟਾਂ

ਔਸ ਨ ਬੁਵਕੰ ਗ ਅਤੇ ਪੈਮੇਂਟ ਸੇ ਾ (NABS) ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-

ਈ ਔਸ ਨ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਤੁਹਾਡੇ

ਈ ਮੁਫਤ ਉਪ ਬਧ ਕਰਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। NABS

ਉਨਹਾਂ ਦੀ ੈਿੱਬਸਾਈਟ www.nabs.org.au ਰਾਹੀਂ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਕਾਰਡ ਦੀ ਰਤੋਂ ਵਕਿੱ ਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਕਈ ਪਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਉਪ ਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾ

ਅਤੇ ਕ ੀਵਨਕਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ

ਯਾਤਾਯਾਤ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਇਿੱਛੁਕ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ

ਈ ਕਵਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋ ੇ ਹੋ ਿਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਿੱ ਟ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਾਂ

ਈ

ਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ

ਅਪਾਹਿਤਾ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਅਵਧਵਨਯਮ (ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਮਾਨਕ) Disability Discrimination Act (Education Standards)
ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਉਪ ਬਧ ਕਰਾਉਣ।

ਇਹ ਵਕਤਾਬਚੇ ਦੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ
ਅਨੁ ਾਦ, ਅਤੇ ੈਸਟਰਨ ਆਸਟਰੇ ੀਆ
ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਵਦ ਆਵਫਸ ਆਫ ਮ ਟੀਕ ਚਰ
ਇਨਟਰਸਟਸ (OMI) ਦੀ ੈਿੱਬਸਾਈਟ
www.omi.wa.gov.au ਉੱਤੇ ਉਪ ਬਧ
ਹੈਧੇ
। ਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ

ਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ OMI ਨੂੰ

6552 7300 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਿਾਂ
harmony@omi.wa.gov.au ‘ਤੇ ਈਮੇ

ਕਰਕੇ

ਪਰ ਾਨਗੀਆਂ: ਵਦ ਆਵਫਸ ਆਫ ਮ ਟੀਕ ਚਰ ਇਨਟਰਸਟਸ ੈਸਟਰਨ ਆਸਟਰੇ ੀਆ ਵ ਿੱ ਚ ਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਈ ਵ ਕਟੋਰੀਅਨ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ
ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਈ ਵ ਕਟੋਰੀਅਨ ਮ ਟੀਕ ਚਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰ ਨ ਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

