ਸੰ ਕਟ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ
Emergency relief packages - Punjabi
ਜੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰ ਕਟ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਸੰ ਕਟ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਨਾਗਰਰਕ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰ ਕਟ ਵੇਲੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਰਕ:
•

ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਸਰਰਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਰਰਹ ਰਹੋ ਹੋ ਰਕਉਂਰਕ ਤੁਹਾਨੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਰਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਵਾਲੇ ਹੋ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਪਰਰਵਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੈਕੇਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰ 1800 675 398 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ
ਰਵਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ (ਇਸ ਰਵਿੱ ਚ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਸਾਮਲ ਹੈ)। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਦੁਭਾਸੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਰਵਕਲਪ 0 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਵਅਕਤੀ ਰਜਸ ਨੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਕੰ ਮ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰ
ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵ ਿੱ ਚ ਕੀ ਹੈ?
ਪੈਕੇਜ ਰਵਿੱ ਚ ਬੁਰਨਆਦੀ ਭੋਜਨ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਦਲੀਆ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਿੱ ਖਣ ਵਾਲਾ ਦੁਿੱ ਧ, ਖੰ ਡ, ਪਾਸਤਾ ਅਤੇ ਡਿੱ ਬੇ ਬੰ ਦ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਵਿੱ ਚ ਰਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ
ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹਨ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਸਾਬਣ, ਡੀਓਡੋਰੇਂਟ ਅਤੇ ਟਿੱ ਥਪੇਸਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਪੀ ਅਤੇ ਬੈਬੀ ਫਾਰਮਲਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੈਕੇਜ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਤੁਹਾਨੰ ਦੋ ਹਫਰਤਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਬੁਰਨਆਦੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਰਕਸੇ
ਦਸਰੇ ਰਵਅਕਤੀ ਰਜੰ ਨਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਰਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਰਵਿੱ ਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਮਲਣਗੀਆਂ।

ਭੋਜਨ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਟਲਾਈਨ
ਨੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਰਨਕ ਕੌਂ ਰਸਲ ਨੰ ਰਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਗੇ।

ਮੈਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਵਕ ੇਂ ਵਮਲੇ ਗਾ?
ਪੈਕੇਜ ਨੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਰਿੱ ਖ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰਜਿੱ ਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਿੱ ਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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