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Fact Sheet

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲੇ ਸ਼ਨ (ਰੱ ਿ ਹੋਣ਼ਾ)
ਇਹ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ ਗਰਕਹ ਕਵਭਾਗ (ਕਵਭਾਗ) ਦੁਆਰਾ ਕਵਕਦਆਰਥ਼ੀ ਵ਼ੀਜਾ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਕਲਆਂ ਦ਼ੀ ਏ.ਏ.ਟ਼ੀ.

ਸਮ਼ੀਕਿਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਵ਼ੀਜਾ ਕੂੰ ਡ਼ੀਸ਼ਨ/ਸਰਤ 8202
(visa condition 8202) ਦ਼ੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤ਼ੀ।

ਕੰ ਡੀਸ਼ਨ 8202 ਕੀ ਹੈ
ਕੂੰ ਡ਼ੀਸ਼ਨ 8202 ਲਈ ਵ਼ੀਜਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੋਰਸਾਂ ਕਵੱ ਚ ਭਰਤ਼ੀ, ਹਾਜਰ਼ੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਕਮਕ ਤਰੱ ਕ਼ੀ ਦ਼ੀਆਂ ਜਰਰਤਾਂ ਦ਼ੀ ਪ੍ਾਲਣਾ
ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਜਰਰਤ ਹੈ।
ਏ.ਏ.ਟੀ ਨੰ ਕੀ ਫੈਸਲ਼ਾ ਲੈ ਣ ਿੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਕਦਆਰਥ਼ੀ ਵ਼ੀਜਾ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੱ ਦ ਕਰ ਕਦੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਕਕ ਕੋਰਸ ਕਵੱ ਚ ਭਰਤ਼ੀ ਦ਼ੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਪ੍ਰ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ
ਕ਼ੀਤ਼ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਏ.ਏ.ਟ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਜਰਰਤ ਹੋਏਗ਼ੀ ਕਕ ਕ਼ੀ:

•
•

ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਕਜਸਟਰਡ ਕੋਰਸ ਕਵਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਿਲਾ ਚੱ ਲ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੂੰਡਰ਼ੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਵਕਦਆਰਥ਼ੀ, ਕਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਕਲਆਂ ਦੇ ਕਵਕਦਆਰਥ਼ੀ ਜਾਂ ਰੱ ਕਿਆ ਕਵਕਦਆਰਥ਼ੀ ਹੋ ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਅਕਧਐਨ ਜਾਂ ਕਸਿਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਵਚ ਦਾਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਕਸੱ ਕਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਕਣਤ ਕ਼ੀਤਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਵੱ ਚ ਤਸੱ ਲ਼ੀਬਿਸ ਤਰੱ ਕ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਜਰ਼ੀ
ਪ੍ਰ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹੈ।

ਜੇ ਇਕ ਕਵਕਦਆਰਥ਼ੀ ਵ਼ੀਜਾ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱ ਦ ਕਰ ਕਦੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਰਰਤਾਂ ਪ੍ਰ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ
ਏ.ਏ.ਟ਼ੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਜਰਰਤ ਹੋਏਗ਼ੀ ਕਕ ਤੁਸੀਂ 8202 ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਦ਼ੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਏ.ਏ.ਟੀ. ਵਕਿੇਂ ਫੈਸਲ਼ਾ ਕਰੇਗੀ ਵਕ ਮੇਰ਼ਾ ਿੀਜ਼ਾ ਰੱ ਿ ਕਰ ਿੇਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ?
ਫੈਸਲੇ ਦ਼ੀ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਦਾ ਪਵਹਲ਼ਾ ਪੜ਼ਾਅ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਕ ਕ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੂੰ ਡ਼ੀਸ਼ਨ 8202 ਦ਼ੀ ਉਲੂੰਘਣਾ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਦ਼ੀ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਦਾ ਿਜ਼ਾ ਪੜ਼ਾਅ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਕ ਵ਼ੀਜਾ ਰੱ ਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਸੂੰ ਤੁਸਟ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ ਕਕ
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਦ਼ੀ ਉਲੂੰਘਣਾ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਏ.ਏ.ਟ਼ੀ. ਨੂੰ ਕਵਚਾਰਨਾ ਪ੍ਏਗਾ ਕਕ ਕ਼ੀ ਵ਼ੀਜਾ ਰੱ ਦ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ
ਕਵੱ ਚ ਕਕ ਕ਼ੀ ਵ਼ੀਜਾ ਰੱ ਦ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ, ਏ.ਏ.ਟ਼ੀ. ਦੁਆਰਾ ਕਵਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਕਲਆਂ ਦ਼ੀਆਂ ਕਕਸਮਾਂ ਕਵੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹਨ:

•
•
•
•
•
•

ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲ਼ੀਆ ਕਕਉਂ ਆਏ ਅਤੇ ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲ਼ੀਆ ਕਵਚ ਰਕਹਣ ਦ਼ੀ ਜਰਰਤ ਹੈ
ਕਪ੍ਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵ਼ੀਜਾ ਸਰਤਾਂ ਦ਼ੀ ਪ੍ਾਲਣਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵ਼ੀਜਾ ਰੱ ਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਕਹੜ਼ੀਆਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਉਲੂੰਘਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਯੂੰ ਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵ਼ੀ
ਕਵਭਾਗ ਪ੍ਰਤ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤ਼ੀਤ ਅਤੇ ਮੌਜਦਾ ਕਵਵਹਾਰ
ਕ਼ੀ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵ਼ੀਜਾ ਰੱ ਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵ਼ੀਜਾ ਰੱ ਦ ਕਰ ਕਦੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ

•

ਰੱ ਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤ਼ੀਜੇ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜਰਬੂੰ ਦ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰ ਨ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ

•

ਕ਼ੀ ਆਸਟਰੇਲ਼ੀਆ ਦ਼ੀਆਂ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸਟਰ਼ੀ ਕਜੂੰ ਮੇਵਾਰ਼ੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵ਼ੀਜਾ ਰੱ ਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤ਼ੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਲੂੰਘਣਾ ਕ਼ੀਤ਼ੀਆਂ
ਜਾਣਗ਼ੀਆਂ

•

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਮਲਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਕ ਵ਼ੀਜਾ ਕਕਉਂ ਰੱ ਦ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤਾ

ਇਹ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ ਕੇਵਲ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰ ਨ਼ੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰ ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਤੇ ਕਕਵੇਂ ਲਾਗ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਨ਼ੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ.
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ਆਪਣੀ ਸਮੀਵਿਆ ਿ਼ਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਏ.ਏ.ਟੀ. ਨੰ ਵਕਹੜੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਿੇ ਸਕਿ਼ਾ ਹਾਂ?
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਜਹ਼ੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇ।
8202 ਸ਼ਰਤ ਦ਼ੀਆਂ ਜਰਰਤਾਂ ਪ੍ਰ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਕਵੱ ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦ਼ੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਕਵੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀਆਂ ਹਨ:

•

ਇੱ ਕ ਰਕਜਸਟਰਡ ਕੋਰਸ ਕਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਿਲੇ ਦ਼ੀ ਪ੍ੁਸਟ਼ੀ

•

ਸਬਤ ਜੋ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਕਕ ਕਵਭਾਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਵਚ ਕਵਸੇਸ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਕਕਉਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

ਵ਼ੀਜਾ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਕਵੱ ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦ਼ੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕਵੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

•

ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਹਸਤਾਿਰ ਕ਼ੀਤਾ ਕਬਆਨ

•

ਅਕਾਦਕਮਕ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣ਼ੀ, ਵਵਵਸ਼ਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ (ਟਰਾਂਸਕਕਰਪ੍ਟਾਂ), ਹਾਜਰ਼ੀ ਦੇ ਕਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਧਐਨ
ਇਕਤਹਾਸ ਦੇ ਕਕਸੇ ਪ੍ਾੜੇ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦ਼ੀ ਹੈ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਮੈਡ਼ੀਕਲ ਕਰਪ੍ੋਰਟਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਬਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ

•
•
•
•
•

ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਕਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜੋ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦ਼ੀ ਪ੍ੁਸਟ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣ਼ੀ
ਪ੍ੜਹਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵ਼ੀ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਮੂੰ ਗ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਕਵਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬਤ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਡਾਕਟਰ਼ੀ ਕਰਪ੍ੋਰਟਾਂ, ਅਕਧਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ
ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਕਵੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕਕਸੇ ਵ਼ੀ ਿਰਾਬ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਕਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡ਼ੀ
ਅਕਾਦਕਮਕ ਤਰੱ ਕ਼ੀ ਜਾਂ ਨਤ਼ੀਜੇ ਨੂੰ ਅਸੂੰ ਤੁਸਟ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਕਣਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਦਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਕਬਆਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦ਼ੀ ਪ੍ੁਸਟ਼ੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਕਵਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਕ ਵ਼ੀਜਾ ਕਕਉਂ ਰੱ ਦ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹ਼ੀਦਾ, ਸੂੰ ਬੂੰ ਧਤ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹੱ ਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਏ.ਏ.ਟ਼ੀ. ਫੈਸਲੇ ਦ਼ੀ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਦੇ ਦਜੇ ਪ੍ੜਾਅ 'ਤੇ ਵੇਿੇਗ਼ੀ।

ਮੈਨੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਏ.ਏ.ਟੀ. ਨੰ ਕਿੋਂ ਿੇਣੀ ਚ਼ਾਹੀਿੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਜੂੰ ਨ਼ੀ ਜਲਦ਼ੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦੇਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਏ.ਏ.ਟ਼ੀ. ਉਸ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਤੋਂ ਸੂੰ ਤੁਸਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੂੰ ਦੇ
ਹੋ, ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦ਼ੀ ਜਰਰਤ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਅਨੁਕਲ ਫੈਸਲਾ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਿ਼ਾਈ ਿੇਲੇ ਸਬਤ ਿੇਣ਼ਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਕਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਵਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਏ.ਏ.ਟ਼ੀ. ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ੁੱ ਛੇਗਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ੇਸ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਸਾਰ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ 'ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸ ਕਵੱ ਚ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੱ ਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ 7 ਕਦਨ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦੇਣ਼ੀ ਹੋਵੇਗ਼ੀ, ਜਾਂ
ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦੱ ਸ਼ੀ ਗਈ ਕਮਤ਼ੀ ਤਕ, ਕਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਜੋ ਏ.ਏ.ਟ਼ੀ. ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪ੍ਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਇਸ
ਸਬਤ ਨੂੰ ਚੂੰ ਗ਼ੀ ਤਰਹਾਂ ਕਤਆਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣਾ ਕੇਸ ਪ੍ੇਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏ.ਏ.ਟ਼ੀ.ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਕਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਡੇ ਨ਼ਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
•

ਟੈਲ਼ੀਫੋਨ: 1800 228 333

•

ਈਮੇਲ: mrdivision@aat.gov.au

•
•

www.aat.gov.au
ਰਾਸਟਰ਼ੀ ਕਰਲੇ ਅ ਸੇਵਾ www.relayservice.gov.au

•

ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ (TIS): 131 450

ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ “ਤੁਸੀਂ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਕਬਨੈਕਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਧਕਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਤ਼ੀਕਨਧ਼ੀ ਜਾਂ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਵਅਕਤ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ "ਅਸੀਂ" ਜਾਂ "ਸਾਡੇ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਏ.ਏ.ਟ਼ੀ.।

ਇਹ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ ਕੇਵਲ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰ ਨ਼ੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰ ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਤੇ ਕਕਵੇਂ ਲਾਗ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਨ਼ੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ.
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