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Dear Resident,
ਮੈ ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਕੌ ਮੀ ਅਧਿਐਨ, Voices of Australia (ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼) ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਸੱ ਦਾ ਦੇ ਣਾ
ਚਾਹਵਾਂਗਾ/ ਚਾਹਵਾਂਗੀ।
Voices of Australia (ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼) ਨੂੰ Monash University ਦੇ ਖੋ ਜਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੰ ਨ-ਸੁਵੰ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਬੱ ਸ 15 ਮਿੰ ਟਾਂ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇ ਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ । ਸਿੱ ਧੀ ਪਹੁ ੰ ਚ ਵਾਸਤੇ , ਆਪਣੇ ਮੋ ਬਾਈਲ ਜਾਂ ਟੈ ਬਲੇ ਟ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ
ਕਰਕੇ QR ਕੋ ਡ ਨੂੰ ਸਕੈ ਨ ਕਰੋ , ਜਾਂ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ ਉੱ ਤ�ੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਲੱ ਖਣ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ।

www.srcentre.com.au/voices
ਪਾਸਵਰਡ: 123456
ਬਦਲੇ ਵਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂ ਝਾ ਕਰਾਂ ਗੇ । ਸਾਡੇ ਧੰ ਨਵਾਦ ਦੇ ਛੋ ਟੇ ਜਿਹੇ ਟੋ ਕਨ ਵਜੋ ਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਖਣ ਦੇ ਅੰ ਤ ਉੱਤ�ੇ ਇਕ «ਪਾਸਵਰਡ» Coles ਈ-ਵਾਊਚਰ ਵੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਾਂ ਗੇ ।
ਅਸੀਂ ਇੱ ਕ ਸੁਤੰ ਤਰ ਸੰ ਸਥਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਪੋ ਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ (www.scanloninstitute.org.au)
ਉੱਤ�ੇ ਵੇ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਸਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਪਰਦੇ ਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1988 (Cth) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ Social Research Centre ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਹਿੱ ਸੇਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਹਨ। ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿੱ ਚ ਜਾਂ
www.srcentre.com.au/voicesofaus ਉੱ ਤ�ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ,
ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 1800 023 040 ਉੱ ਤ�ੇ ਫੋ ਨ ਕਰੋ ਜਾਂ voices@srcentre.com.au ਉੱ ਤ�ੇ ਈਮੇ ਲ ਕਰੋ ।
ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਵੰ ਨ-ਸੁਵੰ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ।
ਤੁਹਾਡਾ/ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਭਚਿੰ ਤਕ,
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