
COVID-19 ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਅਦਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲਿਆਂ ਨੰੂ ਸਲਿਯਗੋ

ਆਰਲਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋਕਾਂ 
ਨੰੂ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਉਪਿਬਧ ਲਵਕਿਪਾਂ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਤੁਿਾਡੇ ਰੇਟ ਨੋਲਟਸ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਿੁਣ ਤੁਿਾਡੇ ਈਮੇਿ 
ਦੇ ਇਨਬੌਕਸ ਨੰੂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਿਾਂ। ਇੱਿੇ ਜਾਓ 
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ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਲਕ ਤੁਿਾਡੇ ਲਵੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ 
ਆਰਲਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋਣਗੇ।
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਵੱਚ ਿਰ ਲਕਸੇ ਦੀ ਲਜੰਦਗੀ 
ਉਪਰ ਬਿੁਤ ਲਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਿੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਿਾਂ ਲਕ ਸਾਡੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ 
ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਿੇ ਗਈਆਂ ਿਨ ਜਾਂ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਿਈ ਕੰਮ 
ਤੋਂ ਿਟਾ ਲਦੱਤਾ ਲਗਆ ਿੈ, ਜਦ ਲਕ ਕੁਝ ਸਿਾਲਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ 
ਬੰਦ ਿੋਣ ਿਈ ਮਿਬੂਰ ਿੋਣਾ ਲਪਆ ਿੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੰੂ 
ਿਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਪਆ ਿੈ।
ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ 
ਿਈ ਲਿਊਮ ਲਸਟੀ ਕੌਂ ਲਸਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਸਿਾਇਤਾ 
ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ।
ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਿਈ ਲਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਿਚਕੀਿੇ 
ਲਵਕਿਪ ਲਦਆਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਿ ਨਾਿ ਦੇਰੀ ਨਾਿ ਆਏ 
ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਵਆਜ ਨਿੀਂ ਿਵਾਂਗੇ। 
ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਿੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖੇਡ ਕਿੱਬਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਦੇ ਸਮੂਿਾਂ ਨੰੂ ਸਲਿਯੋਗ, ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ।
ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਿੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਿੱਤਵਪੂਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 
ਿਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਿਾਂ ਅਤੇ ਜਦ ਲਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿੂਿਤਾਂ ਨੰੂ 
ਬੰਦ ਿੋਣਾ ਲਪਆ ਿੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਲਵਤ ਿੋਈਆਂ ਬਿੁਤੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਔਨਿਾਈਨ ਬਦਿ ਰਿੇ ਿਾਂ।
ਮੈਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਿ ਕਰਨ 
ਿਈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਿੋੜ ਿੈ ਤਾਂ ਿੈਣ ਿਈ 
ਉਤਸ਼ਾਲਿਤ ਕਰਦਾ ਿਾਂ।
 

ਕੌਂਸਿਰ ਕਾਰਿੀ ਮੋਅਰ,  
ਲਿਊਮ ਲਸਟੀ ਦਾ ਮੇਅਰ

ਜੇਕਰ COVID-19 ਨੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਰੇਟਾਂ ਦਾ 
ਭਗੁਤਾਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਬਣਾ ਲਦੱਤਾ ਿ,ੈ ਇੱਿ ੇਤੁਿਾਡੇ 
ਿਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਵਕਿਪ ਉਪਿਬਧ ਿਨ।
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ

ਆਪਣੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੰੂ ਲਖਿਾਰ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 
ਿਫਤੇਵਾਰੀ, ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਜਾਂ ਮਿੀਨੇਵਾਰ ਲਸੱਧੀ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ 
ਿਈ ਅਰਿੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਮੌਜੂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਬਦਿੋ

ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਿੇ ਸਾਡੇ ਨਾਿ ਤੁਿਾਡੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿੈ, ਪਰ 
ਿੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਬਦਿਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ 
ਪ੍ਰਬੰਧ ਿਈ ਅਰਿੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਅਲਤਅੰਤ ਆਰਲਿਕ ਤੰਗੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਅਲਤਅੰਤ ਆਰਲਿਕ ਤੰਗੀ ਵਾਿੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਵੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਡੇ 
ਰੇਟਾਂ ਨੰੂ ਿੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਿਈ ਅਗਾਂਿ ਕਰਨ ਿਈ ਲਵਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।

ਆਪਣੀ ਅਰਿੀ ਲਕਵੇਂ ਦੇਣੀ ਿੈ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਨੰੂ ਬਦਿਣ ਜਾਂ ਅਲਤਅੰਤ 
ਆਰਲਿਕ ਤੰਗੀ ਬਾਰੇ ਅਰਿੀ ਦੇਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਿ ਲਕਸੇ 
ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਔਨਿਾਈਨ ਅਰਿੀ ਫਾਰਨ ਭਰ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਅਰਿੀ ਭਰਨ ਨੰੂ ਿੱਗਭੱਗ ਪੰਜ ਲਮੰਟ ਿੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣੀ 
ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਿੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਰੇਟ ਦੇ ਨੋਲਟਸ 
ਉਪਰ ਲਿਲਖਆ ਿੋਇਆ ਿੈ।

ਜੋ ਆਰਲਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ 
ਉਿਨਾਂ ਿਈ ਸਿਾਇਤਾ

 
ਰੇਟ ਅਦਾ ਕਰਨ ਿਈ ਜਾਂ ਇਿਨਾਂ ਲਵਕਿਪਾਂ ਬਾਰੇ 
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, ਇੱਿੇ ਜਾਓ 
hume.vic.gov.au/rates

 


