ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ (Rent Arrears Assistance)
ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਗੁਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ�ਿਕ

o ਇੱ ਕ ਿਨਊ ਜ਼ੀਲ� ਡ ਨਾਗਿਰਕ ਹੋ, ਜ�

ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰ ਦਾ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦੇ,

o ਦੋ ਸਾਲ� ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ� ਤ� ਿਨਊ ਜ਼ੀਲ� ਡ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਰਹੇ

ਤ� ਤੁਸ� ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
•

•
•

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰ ਪਤੀਆਂ �ਤੇ ਵੀ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਸ� ਕੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਹ ਇੱ ਕ-ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ।

ਤੁਸ� ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ:

ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰ ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ� ਕੱ ਿਢਆ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ

ਿਕਰਾਇਆ ਨਹ� ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ

•

ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰ ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਦੇਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਘਰ

ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਮਸਾਲ ਲਈ:
o

ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਨਹ� ਹੋਣ

ਵਾਲੀ

o

ਤੁਸ� ਿਕਰਾਇਆ ਿਦੰ ਦੇ ਰਿਹਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸਿਹਣ ਕਰ

ਸਕਦੇ ਹੋ।
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•

ਤੁਸ� ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ �ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ

ਜ� ਤੁਸ� ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਕਾਨੂੰਨ (Family Violence

Act) ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਿਹਤ ਇੱ ਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਹੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ�� ਗੱ ਲ� ਦੀ ਵੀ ਲੋ ੜ ਹੈ:
•
•

ਰਹੇ ਹੋ।

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੌ ਣ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
•

o ਜੌਬਸੀਕਰ ਸਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱ ਖ ਬੈਨੀਿਫਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਦਦ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਨੀਿਫਟ

'ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ।

•

ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਹੋ, ਜ�

16 ਸਾਲ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ

ਿਨਊ ਜ਼ੀਲ� ਡ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜ� ਇੱ ਥੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱ ਲ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ

ਤੁਸ� ਿਕੰ ਨਾ ਿਕਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ $4,000 ਦੀ

ਰਾਸ਼ੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸ� ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਦ� ਤੱ ਕ ਅਪਵਾਦਕ ਸਿਥਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਸ� ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ

12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਵਾਨ

ਕਰ ਲਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਅਸ� ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ

ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹ�

ਦਰਖਾਸਤ ਿਕਵ� ਦੇਣੀ ਹੈ
•
•

0800 559 009 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸ� NZ (ਐ�ਨ.ਜ਼ੈ�ਡ) ਸੁਪਰ ਜ� ਵੈਟਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ�ਾਪਤ

ਕਰੇ ਹੋ, ਤ� 0800 552 002’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
•

ਜੇ ਤੁਸ� ਸਟੂਡ�ਟ ਅਲਾ�ਸ ਜ� ਸਟੂਡ�ਟ ਲੋ ਨ ਲ� ਦੇ ਹੋ, ਤ�

0800 88 99 00 ’ਤੇ ਸਟੱ ਡੀਿਲੰਕ (StudyLink) ਨੂੰ
ਕਾਲ ਕਰੋ

ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰ�ਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ�

ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਪੌਇੰਟਮ�ਟ ਬੁੱ ਕ ਕਰ�ਗੇ।

ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰੋ

www.workandincome.govt.nz/rentarrears
•

ਜ� ਤ�:
ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ
www.workandincome.govt.nz/housing

