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 مجھے مالی سہولت کیسے مل سکتی ہے؟
 کے ادائیگی برائے انتظامات اور ادائیگی کی ریڻس سے تاخیرآپ 

 پر جا کر آن الئن درخواست داخل کر سکتے ہیں۔ صفحے
پر ریوینیو سروسز یونٹ سے رابطہ کر کے  9240 1111آپ 

 حاصل مواقع پر بات کر سکتے ہیں۔بھی خود کو 

ہماری  پالیسی کی مشکالت مالی COVID-19مورلینڈ کاؤنسل کی 
 ویب سائیٹ پر دیکھی جا سکتی ہے۔

 یہ پالیسی کس عرصے کے لیے ہے؟
تک سود کو روک  2021جون  30سے لے کر  2020مارچ  16

دیا جائے گا تاکہ سود کے بغیر قرض اتارنے کے لیے کافی وقت 
 مہیا ہو جائے۔

اگر ریڻس ادا کرنے واال ادائیگی کا پالن شروع کرنے کے قابل نہ 
وبا کے دوران قرض کو  COVID-19ہو تو مورلینڈ کاؤنسل 

مارچ  16مؤخر کر دے گی اور اس قرض پر بننے والے سود کو 
 تک روکے رکھے گی۔ 2021جون  30سے  2020

کے بعد بھی قرض واجب االدا ہو تو  2021اگر یکم جوالئی 
کی ) بشمول مالی مشکالت(قرضداروں کے انتظام 'کاؤنسل کی 

 کا اطالق ہو گا۔' پالیسی

 

کی عالمی وبا کے دوران اپنی  )COVID-19(کرونا وائرس 
مالی مشکالت  COVID-19'کمیونڻی کی مدد کے لیے ہم نے 

بنائی ہے۔ اس پالیسی کا مقصد ان افراد اور ' کے لیے پالیسی
کاروباروں کو ریڻس کے لیے مدد فراہم کرنا ہے جو مالی طور 

 پر متاثر ہوئے ہیں۔

 کس قسم کی مدد دستیاب ہے؟
کی وجہ  )COVID-19(رنے والے کرونا وائرس جو ریڻس ادا ک

 :سے مالی طور پر متاثر ہوئے ہیں، وه

وبا ختم ہونے کے بعد اپنے ذمہ قرض کو کم کرنے کے لیے  •
 2020مارچ  16ریڻس کی ادائیگی کا پالن بنوا سکتے ہیں۔ 

 تک سود کو روک دیا جائے گا۔ 2021جون  30سے لے کر 

کو مؤخر کر سکتے تک ریڻس کی ادائیگی  2021جون  30 •
ہیں اور سود کو رکوا سکتے ہیں تاکہ جو لوگ ابھی ادائیگی 

کا پالن شروع کرنے کے قابل نہیں ہیں، وه اپنے ذمہ رقم بعد 
 میں ادا کر سکیں۔

جو ریڻس اور واجبات تاریخ ادائیگی گزرنے کے بعد بھی ادا  •
وبا کے عرصے میں ان کی  COVID-19نہیں ہوئے، 

 چھوٹ حاصل کر سکتے ہیں۔وصولی سے عارضی 

 مدد کے لیے کون اہل ہے؟
افراد اور کاروباروں سمیت تمام ریڻس ادا کرنے والے جنہیں 

COVID-19  کی وجہ سے مالی مشکالت کا سامنا ہے، مدد کے
  لیے اہل ہیں۔

کی وجہ مالی طور پر  COVID-19جو ریڻس ادا کرنے والے 
 کے قرضداروںمتاثر نہیں ہوئے ہیں، ان کے لیے ہماری موجوده 

اب بھی اطالق پاتی ہے۔  پالیسی کی )مشکالت مالی بشمول( انتظام
س پالیسی میں مالی مشکالت کے لیے مدد صرف ان رہائشی ا

افراد کے لیے دستیاب ہے جو اپنی بنیادی رہائشگاه کے ریڻس ادا 
 کرتے ہیں۔

کے  )COVID-19(کرونا وائرس 
 دوران ریڻس کے لیے مدد تک رسائی

 مزید معلومات

 کاؤنسل کی خدمات
ہم اپنے سوشل میڈیا چینلز اور اپنی ویب سائیٹ 

www.moreland.vic.gov.au/covid19  کے ذریعے
 بھی معلومات فراہم کرتے رہیں گے۔

ہماری کمیونڻی کی صحت اور حفاظت ہماری اہم ترین 
 ترجیح ہے اور ہم آپ کو آگاه رکھیں گے۔

https://www.moreland.vic.gov.au/about-us/council-rates/rates-late-payments/
https://www.moreland.vic.gov.au/about-us/council-rates/rates-late-payments/
https://www.moreland.vic.gov.au/globalassets/covid-19-financial-hardship-policy-march-2020.pdf
https://www.moreland.vic.gov.au/globalassets/key-docs/policy-strategy-plan/debtor-management--policy.doc
https://www.moreland.vic.gov.au/globalassets/key-docs/policy-strategy-plan/debtor-management--policy.doc
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