ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਸੇਿਾਿਾਂ
ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਵੁੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵ
ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੂੰ ਜਮਲਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਜਹਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਜਵੁੱ ਚ ਜਸਹਤ ਸਬੂੰ ਧੀ ਜਹਦਾਇਤਾਂ
ਅਨਸਾਰ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬੂੰ ਦੋਬਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਨਕਰਤਾ ਨਾਲ ਜਸੁੱ ਧੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।
ਕੋਜਵਡ-19 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੁੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ|

ਸੰ ਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (HSP) ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਏ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਯੋਗ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੂੰ ਜਜਨਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਪ੍ੇਚੀਦਾ ਹੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਸੇਵਾਵਾਂ (Specialised and Intensive
Services) (SIS) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ|
SIS ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦਾ ਸਜਹਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਉਜਚਤ ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਜਵੁੱ ਚ ਮਦਦ ਜਮਲ ਸਕੇਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਹਨਰ ਹਾਜਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਜਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ
ਦਾ ਬੂੰ ਦੋਬਸਤ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਕਰ ਸਕਣ।

HSP ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਗਰਹ ਜਵਭਾਗ (ਜਵਭਾਗ) ਵਲੋਂ SIS ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ

ਕਰਦੇ ਹਨ|
HSP ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਤੇ ਅਤੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ।
ਯੋਗਤਾ
ਓਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਥੁੱ ਲੇ ਦੁੱ ਸੇ ਜਗਆਂ ਜਵੁੱ ਚੋਂ ਜਕਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਧਾਰਕ ਹਨ SIS ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ (ਸਬ-ਕਲਾਸ 200, 201, 203 ਅਤੇ 204)
 ਭੂਗੋਜਲਕ ਖਾਸ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ (Global Special Humanitarian) (ਸਬ-ਕਲਾਸ 202)
 ਸਰੁੱ ਜਖਆ (Protection) (ਸਬ-ਕਲਾਸ 866)
 ਅਸਥਾਈ ਸਰੁੱ ਜਖਆ (Temporary Protection) (ਸਬ-ਕਲਾਸ 785), ਅਸਥਾਈ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਜਰਹਾਇਸ਼
(Temporary Humanitarian Stay) (ਸਬ-ਕਲਾਸ 449), ਅਸਥਾਈ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਜਚੂੰ ਤਾ
(Temporary Humanitarian Concern) (ਸਬ-ਕਲਾਸ 786) ਅਤੇ ਸਰੁੱ ਜਖਅਤ ਪ੍ਨਾਹਗਾਹ
ਇੂੰ ਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (Safe Haven Enterprise) (ਸਬ -ਕਲਾਸ 790)|

ਇਹ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ੂੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਤੁੱ ਕ, ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਔਨਸ਼ੋਰ (onshore) ਦੇ ਜਕਸੇ ਯੋਗ
ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਮੂੰ ਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ੂੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁੱ ਕ SIS ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਵੁੱ ਚ, ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਇਸ ਸੀਮਾ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ SIS ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ
ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਸਬ-ਕਲਾਸ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਜਰਕ SIS ਦੇ
ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ SIS ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਸਾਜਬਤ ਕਰਨਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਓਹ ਜਮਲ ਰਹੀ ਉਜਚਤ ਸੇਵਾ ਤੁੱ ਕ ਸਤੂੰ ਤਰ
ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਹੂੰ ਚ ਪ੍ਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਸਾਮਹਣੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਗੂੰ ਝਲਦਾਰ ਰਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ:


ਅਪ੍ੂੰ ਗਤਾ



ਜਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਜੋ ਜਕ ਗੂੰ ਭੀਰ, ਨਾਜ਼ਕ, ਲੂੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਜਜਹੀਆਂ ਹਨ ਜਜਨਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੂੰਧ
ਕਰਨਾ ਸੂੰ ਭਵ ਨਹੀਂ



ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਮਸਲੇ



ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ੁੱ ਕਾ ਜਟਕਾਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ



ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪ੍ਜਰਵਾਰਕ ਜਹੂੰ ਸਾ



ਬਾਲ ਅਤੇ ਯਵਾ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜਚੂੰ ਤਾਵਾਂ



ਪ੍ਜਰਵਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਟੁੱ ਟ ਜਾਣਾ



ਸਮਾਜਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੁੱ ਜਲਆਂ ਪ੍ੈ ਜਾਣਾ



ਜਵੁੱ ਤੀ ਤੂੰ ਗੀ



ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਮਸਲੇ

ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰ SIS ਦੇ ਲਈ ਕੌ ਣ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂੰ ਗਠਨ ਜਾਂ ਜਵਅਕਤੀ SIS ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਜਵੁੱ ਚ ਸਵੈ-ਰੈਫਰਲ ਕਰਨਾ
ਸਾਮਲ ਹੈ|
ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰ SIS ਦੇ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੂੰ SIS ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਇਨ SIS ਰੈਫ਼ਰਲ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੋ|
ਜੇ ਤਹਾਨੂੂੰ ਪ੍ੁੱ ਕਾ ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੁੱਗਦਾ ਜਕ ਕੀ ਕੋਈ ਜਵਅਕਤੀ SIS ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਤਹਾਨੂੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਭਰਣ ਲਈ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ SIS ਦੀ ਪ੍ੁੱ ਛ-ਜਗੁੱ ਛ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ AEST ਕੂੰ ਮ-ਕਾਜੀ ਘੂੰ ਜਟਆਂ ਦੌਰਾਨ
1300 855 699 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ (ਕਾਲ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਜਵੁੱ ਚ ਮਫ਼ਤ ਹੈ)।

ਜੇ ਤਹਾਨੂੂੰ ਔਨਲਾਇਨ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨ ਜਵੁੱ ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸ਼ਜਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ HSP ਜਸਸਟਮ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ ਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਜਕ ਕੂੰ ਮ-ਕਾਜੀ ਘੂੰ ਜਟਆਂ ਦੌਰਾਨ 1800 020 283 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਕੇ, ਜਾਂ
hspsystem.helpdesk@dss.gov.au. ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤਸੀਂ ਔਨਲਾਇਨ ਰੈਫ਼ਰਲ ਫ਼ਾਰਮ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਪ੍ਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਰੈਫ਼ਰਲ ਜਮਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ?
ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮ ਜਮਲਣ ਉਪ੍ਰੂੰ ਤ ਜਵਭਾਗ ਉਸ ਜਵਅਕਤੀ/ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ
ਰੈਫ਼ਰਲ ਭੇਜਣਵਾਲੇ ਨੂੂੰ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਜਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਜਚਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ SIS ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪ੍ਦੂੰ ਡਾਂ ਪ੍ੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ
ਹੈ/ਕਰਦੇਹਨ, ਤਾਂ ਜਵਭਾਗ ਉਸ/ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ SIS ਮਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਕਸੇ HSP ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕਰਤਾ ਨੂੂੰ ਜਨਯਕਤ
ਕਰੇਗਾ|
ਜਕੂੰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗਾਹਕ SIS ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੀਆਂ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਲੋ ੜਾਂ ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ
ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਛੇ ਮਹੀਜਨਆਂ ਤੁੱ ਕ ਹੋਵੇਗੀ।

