
 فیمیل اور گھریلو تشدد ےس
 متعلق مایل تعاون کا پروگرام

؟
گ

ی ذا�ت معلومات محفوظ ر�ہ � کیا م�ی
 ریڈکراس حکومت ےک ساتھ ٓاپ � ذا�ت یا ویزے �

۔ ریڈکراس ےک ساتھ یک نہ�ی کرتا �ہ  معلومات کو �ش
۔ جو معلومات ٓاپ  ٓاپ کا رابطہ رازدارانہ نوعیت کا �ہ
، ہم اس کو  اپ�ن درخواست ےک ساتھ فراہم کر�ت ہ�ی

۔ ہمیشہ محفوظ رکھ�ت ہ�ی
 براہ کرم، ایمیل ےک ذریےع اپ�ن ذا�ت معلومات وایل

۔ دستاویزات مت بھیج�ی

ورت �ہ مجھے درخواست دی�ن م�ی مدد � �ن
ورت �ہ تا کہ وہ ٓاپ � مدد  اگر ٓاپ کو ترجمان � �ن
131  ےس رابطہ کرے، اپ�ن  کرے، اس نم�ب پر 450

1800 پر 733  پسندیدہ زبان کا نام بتا�ت ہو�ئ ان ےس 276
۔ رابطہ کروا�ن کو کہ�ی

ورت �ہ اور  اگر ٓاپ کو درخواست دی�ن م�ی مدد � �ن
 ٓاپ ےک پاس کو�ئ ایسا نہ�ی �ہ جو ٓاپ � مدد کرسےک،

1800 پر یا مندرجہ ذیل ایمیل ےک ذریےع، 733  تو 276
ریڈکراس ےس رابطہ کریں۔

nat_fdv_pilot@redcross.org.au

۔ ، مندرجہ ذیل ویب سایٹ پر جائ�ی مزید معلومات ےک ل�ئ
www.redcross.org.au/familyviolencerelief

ن ریڈکراس کا فیمیل اور گھریلو تشدد  ےس متعلق مایل تعاون کا پروگرام اب ان افراد ےک ل�ئ یل�ی س�ٹ
ٓ
 ا

۔ کُھال �ہ جو مدد اور خدمت فراہم کر�ن واےل اداروں ےک ل�ئ ریفرل یک تالش کرر�ہ ہ�ی

یقی�ن ویزا اسٹیٹس ےس دوچار  یہ پروگرام ان سب لوگوں ےک ل�ئ دستیاب �ہ جو عار�ن ویزے پر یا غ�ی
ورت �ہ ، یا ان کو مایل مدد � �ن ، فیمیل اور گھریلو تشدد کا سامنا کرر�ہ ہ�ی ہ�ی

Urdu

؟ ی مدد کرسکتا�ہ کیا یہ پروگرام م�ی
یہ پروگرام ان لوگوں � مدد کرسکتا �ہ جو

، اور ن شہری یا مستقل رہائ�ش نہ�ی یل�ی ٓاس�ٹ
 فیمیل اور گھریلو تشدد کا سامنا کرر�ہ ہ�ی یا ان کو سامنا

، اور کر�ن کا خطرہ �ہ
۔ ورت �ہ ان کو مایل مدد � �ن

؟ مجھے کس طرح � مدد مل سک�ت �ہ
فراہم کردہ مدد م�ی یہ شامل ہوسک�ت ہ�ی

مایل امداد
دو�ے اداروں ےک ل�ئ سفارش

کیس ورک ےک سلسےل م�ی مدد )۳ ماہ تک

، ٓاپ کو  کر�ن م�ی ہماری مدد کر�ن ےک ل�ئ
گ

 ادائی�
یں فراہم کر�ن کو کہاجا�ئ گا ن مندرجہ ذیل چ�ی

ویزے � حیثیت جیےس ٓاپ کا پاسپورٹ نم�ب یا اییم کارڈ
ن نہ�ی �ہ یا ٓاپ کا ۔ اگر ٓاپ کو یق�ی نم�ب  

، تو ٓاپ تب بیھ درخواست دے  کو�ئ ویزا نہ�ی �ہ
، اور ریڈکراس ٓاپ � صورتحال پر گفتگو  سک�ت ہ�ی

کر�ن ےکل�ئ ٓاپ کو فون کرے گا۔
 بینک دستاویزات جیےس بینک اسٹیٹمنٹ۔ اگر ٓاپ ےک
 پاس اپ�ن نام پر کو�ئ بینک اکاونٹ نہ�ی �ہ جس تک

 ٓاپ � محفوظ رسا�ئ ممکن ہو، تو ٓاپ تب بیھ
۔  درخواست دے سک�ت ہ�ی
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http://nat_fdv_pilot@redcross.org.au
http://www.redcross.org.au/familyviolencerelief

