
ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ
 
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚਣੁਤੌੀਪੂਰਨ ਸਵਮਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਸਰਫ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਕਈ ਿਾਰ ਤਣਾਅ 
ਗ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਵਬਹਬਲ ਮਵਹਸਸੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਮ ਿੀ ਹੈ - ਅਤੇ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਿੀ ਹੈ।

ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸਖੌਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਈਿਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਫਨੋ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਭਲਾਈ ਕਚੋਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸ ੇਇਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਇਹ ਮਫੁ਼ਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।ਇਹ ਮਫੁ਼ਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।

ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਈਿਾਲ  ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਈਿਾਲ  
ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ

1300 375 330

ਸਿਰੇੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਿਜੇ ਤੱਕ ਸਮੋਿਾਰ-ਸ਼ੁੱ ਕਰਿਾਰ
ਸਿਰੇੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਨੀਿਾਰ/ਐਤਿਾਰ

business.vic.gov.au/wellbeing

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 
ਿਾਸਤੇ ਮਫੁ਼ਤ ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾਿਾਸਤੇ ਮਫੁ਼ਤ ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ



ਮਫੁ਼ਤ ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾਮਫੁ਼ਤ ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਾਡੇ ਭਲਾਈ ਕਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਨੱਜੀ ਭਲਾਈ ਟੀਵਚਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕ ੇਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਮਫੁ਼ਤ, ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ-ਨਾਲ-ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਫੁ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਲਾਹਮਫੁ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਲਾਹ
ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਈਿਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 
ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

•  ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਵਭਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਧੁਾਰ ਕਰਨਾ

•   ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਖਤਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਯਜੋਨਾਿਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਣ 

ਦੀਆਂ ਯਜੋਨਾਿਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ।

•  ਨਿੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਿਧੇਰੇ ਕਸੁ਼ਲ ਤਰੀਕ ੇਲੱਭਣਾ।

ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ
ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਿਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਉੱਤੇ ਸਿਰੇੇ 9 
ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਭਲਾਈ ਕਚੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ੇਿੀ ਸਮੇਂ ਈਮਲੇ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਿੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਚਟੈ ਿੀ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਵਕਉਂਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਦੀ ਵਸਹਤ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ।

ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਈਿਾਲ  ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਈਿਾਲ  
ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ

1300 375 330
business.vic.gov.au/wellbeing
ਕੀ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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