ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ ... ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਬਾਅਦ
ਆਪਣੇ ਿਵਆਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ

ਿਵਆਹ ਤ� ਪਿਹਲ�: ਿਵਆਹ ਬਾਰੇ ਿਸੱ ਿਖਆ

ਮਜਬੂਤ ਿਰਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਾਵ� ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰ ਗੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੱ ਕੇ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਰੰ ਭ ਿਵੱ ਚ ਹੀ

ਕਰਨੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਤ� ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ� ਇਹਨ� ਹੁਨਰ� ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕੋ।

ਿਵਆਹ ਤ� ਪਿਹਲੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਲਈ ਿਤਆਰ

ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ। ਿਪਛਲੇ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੇ

ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆਂਦੀ ਗੁੰ ਝਲਤਾ ਅਤੇ ਜੁੜੀ ਿਦਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਰਸ

ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।

ਿਵਆਹ ਦੇ ਦੌਰ ਾਨ: ਪਿਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ

ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਰੱ ਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਾਨ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵਆਹ ਦੇ ਕਨੂੰਨ 1961 ਦੇ ਉਪਭਾਗ 42 (5 A) ਦੇ ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 1963 ਦੇ
ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 39A ਅਨੁਸਾਰ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ ...

ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਬਾਅਦ

ਿਵਆਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜੋਿ ੜਆਂ
ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪੜਾਵ� ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਵ�ਡੋਲ ਪਲ� ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ�

ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱ ਚ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਿਜਸਨੂੰ ਤੁਸ� ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਨਾਲ

ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਲਾਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਵ� ਿਜਹੜੇ ਿਵਆਹ ਤ� ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ,

ਿਵੱ ਚ ਜੋੜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਨ�ਜੀ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਮੁੱ ਦੇ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ

ਪਿਰਵਾਰ। ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜ� ਿਹੱ ਸੇਦਾਰ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮੱ ਿਸਆਵ�

ਿਵੱ ਚ ਜ� ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਿਪਆਂ ਵਜ� ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਿਵਆਹ ਟੁੱ ਟਣਾ: ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਵਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ

ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਵਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ (FDR) ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੰ ਪਤੀ, ਪੈਸ,ੇ ਅਤੇ -ਸਭ ਤ� ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ-ਿਕਸੇ

ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵੱ ਖਰੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰ ਗ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਵੱ ਖ ਹੋ ਰਹੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਿਵਵਾਦ ਹੈ, FDR ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ

ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ।

ਮਾਨਤਾ ਪ�ਾਪਤ FDR ਪ�ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਚੋਣ� ਵੇਖ ਕੇ, ਅਤੇ

ਸਮਝੌਤੇ' ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ FDR ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਣ

ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਸੈਟ ਹੋਣ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ

ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੇਵ ਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਲਈ ਉਪਲਬਧ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ
ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ, www.familyrelationships.gov.au ਜ�
ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਰਸ਼ਤਾ ਸਲਾਹ ਲਾਈਨ 1800 050 321 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਿਵਆਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰ ਣ ਹੈ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਿਵਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋੜੇ
ਵਾਸਤੇ ਜੋੜੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਵਆਹ ਇਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ,
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ� ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਿਲਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ:
•

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਿਵੱ ਚ ਿਵਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ,

•

ਿਵਆਹ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ, ਅਤੇ

•

ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ� ਿਕੱ ਥੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਵਆਹ ਬਾਰੇ ਿਸੱ ਿਖਆ, ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ
ਸਲਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਬਾਤ ਜ� ਝਗੜੇ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ।

ਆਸਟ�ਲ
ੇ ੀਆ ਿਵੱ ਚ ਿਵਆਹ ਕਰਾਉਣਾ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਿਵੱ ਚ, ਿਵਆਹ ਮੈਿਰਜ ਐਕਟ 1961 ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰ ਿਤ�ਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਿਵਆਹ
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਿਵਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨ� ਿਟਸ ਫਾਰਮ,
ਆਪਣੇ ਸੈਲੀਬਰ�ਟ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਤ� ਘੱ ਟ ਇਕ ਮਹੀਨਾ (ਅਤੇ 18
ਮਹੀਨ� ਤੱ ਕ) ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਲੀਬਰ�ਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਿਮਤੀ, ਸਥਾਨ
ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਪਛਲੇ ਿਵਆਹ ਦੇ ਅੰ ਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।
ਤੁਸ� ਦੋਨ�, ‘ਿਵਆਹ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਿੜੱ ਕਾ ਨਹ� ਹੈ ਵਾਲੇ ਇਕ ਘੋਸ਼ਨਾ ਪੱ ਤ�’
ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋਗੇ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱ ਤ� ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ, ਤੁਸ� ਇਹ ਵੀ
ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਦੋਨ� ਿਵਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਆਹ
ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਿੜੱ ਕਾ ਨਹ� ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਆਹ ਦੇ ਿਦਨ ਉਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਲੀਬਰ�ਟ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਆਹ ਦੀ
ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਿਫਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਲੀਬਰ�ਟ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਹ� ਨੂੰ ਿਤੰ ਨ ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ� ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਆਹ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਜਸ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਰਾਜ
ਦੇ ਜਨਮ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰੀ ਦਫਤਰ ਿਵੱ ਚ ਸੈਲ ੀਬਰ�ਟ ਤੁਹ ਾਡਾ
ਿਵਆਹ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਵਾਵੇਗ ਾ।

ਆਸਟ�ਲ
ੇ ੀਆ ਿਵੱ ਚ ਿਵਆਹ:

ਕੁੱ ਝ ਜਰੂਰ ੀ ਗੱ ਲ� ਜੋ ਤੁਹ ਾਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਾਭ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਹਤ ਜ� ਭਲਾਈ ਲਾਭ ਿਮਲਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ
ਦੱ ਸਣ ਵਾਸਤੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਆਹ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸਣਗੇ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਬਦਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ
ਲਾਭ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਿਵਆਹ ਤ� ਬਾਅਦ ਵਾਜਬ ਸਮ� ਿਵੱ ਚ ਨਹ� ਦੱ ਸਦੇ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ

ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸਦਾ ਿਵਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਗੋਤ ਲੈ ਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਆਹ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਗੋਤ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ

ਜ� ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰੀ ਦਫਤਰ ਤ� ਿਵਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ

ਤੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨ�ਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰ ਸ) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ

ਕਾਫੀ ਹੈ।

ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਆਹ ਦੇ ਿਦਨ ਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ ਿਜਵ� ਿਕ

ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ।

ਨਾਿਗਰਕਤਾ

ਜੇ ਤੁਸ� ਆਸਟ�ਲ
ੇ ੀਆ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਾ�ਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ

ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਦਾ ਹੱ ਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹ� ਿਮਲ ਜ�ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸ� ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਵਾਸਤੇ ਪ�ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੀਮਾ

ਰੱ ਿਖਅਕ ਿਵਭਾਗ (ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ�ੋਟਕ
ੈ ਸ਼ਨ) ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ: www.immi.gov.au. ਤੇ ਜਾਓ ।

ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣਾ

ਿਵਆਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਪਛਲੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸੀਅਤ ਤ� ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇਹ

ਪਤਾ ਨਹ� ਲੱਗਦਾ ਿਕ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਿਵਆਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਬਣਾ ਰੱ ਖੀ ਸੀ।

ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਨ�ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤ� ਤੁਸ� ਨਵ� ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ

ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਿਜਸਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ

ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰ ਡ ਿਕਸ ਤਰ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਇਕ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸੀਅਤ

ਬਣਾਉਣ ਜ� ਬਦਲਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਵਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ

ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਆਹ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ

ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਵਆਹ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਸਟ�ਲ
ੇ ੀਆ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਫਤਰ ਨਾਲ, ਟੈਕਸ ਏਜੰ ਟ

ਜ� ਲੇ ਖਾਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਭਾਵ� ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ-ਬਾਤ ਕਰੋ।

