ਕਿਰਾਇਆ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ
ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ
ਮਈ 2020

ਜੇ 29 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ
ਿੀ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਯੋਗ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਿਾਰਣ ਹੋਈਆਂ ਕਵਿੱ ਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ।
ਿਦਮ 1:
ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਨੂੰ ਅਣਗੌਕਲਆਂ ਨਾ ਿਰੋ – ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੂੰਘਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ
ਅਕਿਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕ ੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਲਈ Consumer Affairs Victoria ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ।
ਆਪਣੀ ਸਕ ਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਭਕਵਿੱ ਖ ਕਵਿੱ ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿ ਮਿਾਨ
ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰੋ
ਆਪਣੀ ਅੂੰ ਦਾ ਨ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਹਸਾਬ ਲਾਓ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੂੰ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰਿੱ

ਹੋ –

ਦਸਰੀਆਂ ਕਵਿੱ ਤੀ ਮਦਦਾਂ ਕਜੂੰ ਨਹਾਂ ਤਿੱ ਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੂੰ ਚ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਆਨ ਕਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਿੇ, ਿੌ ਮਨਵੈਲ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ
ਸਮੇਤ (ਅਤੇ ਿਦਮ 10 ਵੀ ਵੇਖੋ)
ਸਰਿਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ, Department of Health and Human Services (DHHS) ਦੀ
ਕਿਰਾਇਆ ਰਾਹਤ ਸਿੀਮ ਸਮੇਤ (ਿਦਮ 9 ਵੇਖੋ)
ਿਦਮ 2:
ਆਪਣੇ ਮਾਲਿ ਮਿਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਕਵਿੱ ਚ ਿਟੌਤੀ ਲਈ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਿਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਿਰੋ (ਕਸਿੱ ਿੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ
ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਹੀਂ)
ਿਦਮ 3:
ਇਿ ਕਮਆਦ ਵਾਸਤੇ ਘਟੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਮ ਵਾਸਤੇ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰੋ
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ਿਦਮ 4:
ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱ ਕਸਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ੁੱ ਛਣ ਵਾਸਤੇ Consumer Affairs Victoria
(CAV) ਨੂੰ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰੋ

ਜਦੋਂ ਮੈਂ CAV ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਿ ਿਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਿੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ?
ਿਦਮ 5:
CAV ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਿਰੇਗੀ ਕਜਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਹੀ ਸਕਹਮਤ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਿਰਾਨਾਮੇ ਤੱ ਿ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਣ ਕਵੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰੇਗੀ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਕਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ Dispute Settlement Centre of Victoria (DSCV) ਿੋਲ ਮੁਫਤ
ਕਵਚੋਲਗੀ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਿੋਲ ਭੇਜ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

DSCV ਕਵੱ ਚ ਿੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ?
ਿਦਮ 6:
ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਇਿ ਪਰਵਾਕਨਤ ਕਵਚੋਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਿੇ ਿੂੰ ਮ ਿਰੇਗਾ

ਿਦਮ 7:
ਪਰਕਿਕਰਆ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਕਰਿਾਰਡ ਜਾਂ ਬਿੱ ਝਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਿਦਮ 8:
ਕਵਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪਰਕਿਕਰਆ ਦੇ ਕਬਲਿੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਰਫ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ VCAT ਿੋਲ ਅਖੀਰਲੀ ਸਾਲਸੀ ਲਈ
ਪ੍ੇਸ਼ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ

ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਿਦਮ
ਿਦਮ 9:
ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ 30% ਨਾਲੋਂ ਕ ਆਦਾ ਕਿਰਾਏ ਕਵਿੱ ਚ ਦੇ ਕਰਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਿੀ ਿਰਾਂ?
ਆਪਣੇ ਮਾਲਿ ਮਿਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 30% ਤੋਂ ਵੀ ਕ ਆਦਾ
ਕਿਰਾਏ ਕਵਿੱ ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਟੋਰੀਆ ਸਰਿਾਰ ਦੀ ਕਿਰਾਏ ਕਵਿੱ ਚ ਰਾਹਤ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਤਿੱ ਿ ਪਹੁੂੰ ਚ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਰੀ ਿਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 2000 ਡਾਲਰ ਤਿੱ ਿ ਕਿਰਾਇਆ ਰਾਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ
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ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਿ ਮਿਾਨ ਦੇ ਕਵਿੱ ਚਿਾਰ ਹੋਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਿਟੌਤੀ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਿ ਮਿਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਜੋਂ DHHS ਵੱ ਲੋਂ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਿਦਮ 10:
ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਰਾਹਤ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਦਸਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਿ ਹੈ?
ਕਨਿੱਜੀ ਕਿਰਾਏ ਕਵੱ ਚ ਲੋ ਿਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਲਈ DHHS ਿਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਦੀ ਹੈ –
ਕਿਰਪ੍ਾ https://www.housing.vic.gov.au/help-renting ਉੱਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਿੌ ਮਨਵੈਲਥ ਕਿਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਿੀ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹਾਂ?
ਿੁਝ ਸੀਮਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਮਾਲਿ ਮਿਾਨ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਲਈ ਅਰ ੀ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ
ਕਵਿੱ ਚ ਕਵਿੱ ਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਕਜਿੱ ੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਕਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਲਿ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਦ ਰਕਹਣ ਲਈ
ਲੋ ੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਿੋਈ ਵੀ ਕਿਰ ਦਸਰੇ ਦੀ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਕਵਿੱ ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨੁਿਸਾਨ
ਪਹੁੂੰ ਚਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਕਰਵਾਰਿ ਕਹੂੰ ਸਾ ਦੀਆਂ ਸਕ ਿੱ ਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਲਾਗ ਹੋਣਗੇ।
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