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ਜ਼ਕਰਾਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ (Rent Arrears 

Assistance)ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰਹਾਇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਗੁਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ 

ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਰਜ਼ਹਿੰਦਾ ਜ਼ਕਰਾਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦ ੇ

ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਕਰਾਏ ਦ ੇਬਕਾਏ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। 
• ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਇਸ ਮਦਦ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ ਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਨੀਜ਼ਿਟ 

'ਤ ੇਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।  
• ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਿੰਪਤੀਆਂ ’ਤ ੇਜ਼ਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
• ਇਹ ਇੱਕ-ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ। 
• ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 
 

ਜ਼ਕਰਾਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੌਣ ਪਰਾਪਤ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ? 
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਕਰਾਏ ਦ ੇਬਕਾਏ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ: 

• ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀ ਰਜ਼ਹਿੰਦਾ ਜ਼ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 

• ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਇਸ ਕਰਕ ੇਘਰੋਂ ਕੱਜ਼ਿਆ ਹੈ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 
ਜ਼ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਦੱਤਾ ਹੈ 

• ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਰਜ਼ਹਿੰਦਾ ਜ਼ਕਰਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ 

ਜ਼ਵੱਚ ਰਜ਼ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਮਸਾਲ ਲਈ: 

o ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਕਰਾਏਦਾਰੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ 

ਵਾਲੀ  
o ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਕਰਾਇਆ ਜ਼ਦਿੰਦੇ ਰਜ਼ਹਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸਜ਼ਹਣ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। 
• ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ  

ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਜ਼ਰਵਾਰਕ ਜ਼ਹਿੰ ਸਾ ਕਾਨ ਿੰ ਨ (Family Violence 

Act) ਦ ੇਹੁਕਮ ਤਜ਼ਹਤ ਇੱਕ ਜ਼ਕਰਾਏਦਾਰ ਹੋ। 
ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ: 

• 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਹੋ  

• ਜ਼ਨਊ ਿੀਲੈਂਡ ਜ਼ਵੱਚ ਰਜ਼ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਜ਼ਹਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ 

• ਜਾਂ ਤਾਂ:  
o ਇੱਕ ਜ਼ਨਊ ਿੀਲੈਂਡ ਨਾਗਜ਼ਰਕ ਹੋ, ਜਾਂ 
o ਦ ੋਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਨਊ ਿੀਲੈਂਡ ਜ਼ਵੱਚ ਰਜ਼ਹ 

ਰਹੇ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਹੋ, ਜਾਂ 
o ਜੌਬਸੀਕਰ ਸਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਮੱੁਖ ਬੈਨੀਜ਼ਿਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹੋ। 
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਿੰਪਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
 

ਤਸੁੀਂ ਕੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋ

ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਜ਼ਮਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤ ੇਜ਼ਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਕ 

ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਕਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ $2,000 ਦੀ 
ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਜਸ ਨ ਿੰ  ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਵਾਦਕ ਸਜ਼ਥਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ 

12 ਮਹੀਜ਼ਨਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਜੇ ਜ਼ਕਰਾਏ ਦ ੇਬਕਾਏ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਿੀ ਪਰਵਾਨ 

ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਕਰਾਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਤਹੁਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨ ਿੰ  ਕਰਦੇ ਹਾਂ 
 

ਦਰਖਾਸਤ ਜ਼ਕਵੇਂ ਦਣੇੀ ਹ ੈ

• 0800 559 009 'ਤੇ ਸਾਨ ਿੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ।  
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ NZ (ਐੱਨ.ਿੈੱਡ) ਸੁਪਰ ਜਾਂ ਵੈਟਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ 0800 552 002’ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ 

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟ ਡੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ ਜਾਂ ਸਟ ਡੈਂਟ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
0800 88 99 00 ’ਤੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ਲਿੰ ਕ (StudyLink) ਨ ਿੰ  
ਕਾਲ ਕਰੋ 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਥਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 
ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਜ਼ਦੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਪੌਇਿੰ ਟਮੈਂਟ ਬੁੱ ਕ ਕਰਾਂਗੇ। 
 

ਹਰੋ ਪਤਾ ਕਰ ੋ

www.workandincome.govt.nz/rentarrears  

http://www.workandincome.govt.nz/rentarrears

