Linkt
Assist
ਮੁ ਸ਼ ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਤੁ ਹ ਾਡੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ
ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੰ ਦਗੀ ਯੋ ਜ ਨਾ ਮੁ ਤ ਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ।
ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੋ ਲ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁ ਗ ਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਪਰ
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਭੁ ਗ ਤਾਨਾਂ ਦਾ ਬੰ ਦੋ ਬ ਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ,
ਤਾਂ Linkt Assist ਟੀਮ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Linkt Assist ਕੋ ਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੌ ਣ ਲੈ
ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਵਿੱ ਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਚੁ ਣੌ ਤ ੀਆਂ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਲਈ ਟੋ ਲ ਭੁ ਗ ਤਾਨਾਂ ਦਾ ਬੰ ਦੋ ਬ ਸਤ
ਕਰਨਾ ਮੁ ਸ਼ ਕਿਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਕਾਰਕ ਵਿੱ ਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਚੁ ਣੌ ਤ ੀਆਂ ਵਿੱ ਚ
ਯੋ ਗ ਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
• ਬੇ ਰੁ ਜ਼ ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਨੁ ਕ ਸਾਨ
• ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਟੁੱ ਟਣਾ

• ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱ ਚ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਮੌ ਤ

• ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਮੇ ਵ ਾਰੀਆਂ
• ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ

• ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਵਸਥਾਵਾਂ
• ਅਪੰ ਗਤਾ
• ਬੇ ਘ ਰਤਾ

• ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ

• ਸੱ ਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੁ ਕ ਾਵਟਾਂ

Linkt Assist ਟੀਮ ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਗੁ ਪ ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁ ਹ ਾਡੀਆਂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਲੋ ੜਾਂ ਮੁ ਤ ਾਬਕ
ਢਾਲ਼ੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਸੋ ਚ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਤਾਂ ਜਿੰ ਨੀ ਛੇ ਤ ੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਅਸੀਂ ਹੇ ਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

• ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਟੋ ਲ ਸੜਕ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਭੁ ਗ ਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇ ਰੇ ਸਮਾਂ
• ਇੱ ਕ ਨਿਰੰ ਤਰ ਭੁ ਗ ਤਾਨ ਯੋ ਜ ਨਾ

• ਰਾਜ ਦੇ ਕਨੂੰ ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱ ਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਟੋ ਲ ਸੜਕ ਆਪਰੇ ਟ ਰਾਂ
ਨੂੰ ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਪ੍ਰ ਸ ਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣਾ (ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ)
• ਤੁ ਹ ਾਡੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋ ੜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ

ਅਸੀਂ ਇੱ ਥੇ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਲਈ ਹਾਂ

ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੋ ਲ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁ ਗ ਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਅੱ ਜ ਹੀ Linkt Assist ਟੀਮ ਨੂੰ 1300 767 865 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ,
linktassist@transurban.com ’ਤੇ ਈਮੇ ਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇ ਖੋ
linkt.com.au/assist
ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰ ਤ ੀਨਿਧੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋ ਈ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਭਲਾਈ ਸੰ ਸਥਾ, ਵਿੱ ਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ, ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਰਤਾ

Linkt, Transurban Limited ABN 96 098 143 410 ਦਾ ਇੱ ਕ ਪੰ ਜੀਕਿਰਤ ਵਪਾਰਕ-ਚਿੰ ਨ੍ਹ ਹੈ।
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