
ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਧੁਆਈ
ਟੈਕਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਸਸੱਖਣਾ  

ਫਾਇਦਾ ਸਦੰਦਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਖਰੀਦਣ ਅਤ ੇਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ:ੋ  
ਕਿਤੱ ੇਨਾਲ ਸਬੰਕਿਤ ਿਪੱੜ,ੇ ਸੁਰਕੱਿਆ ਵਾਲੇ ਿਪੱੜ ੇਅਤ ੇਵਿੱਰੀਆ,ਂ ਕਵਲੱਿਣ 
ਵਰਦੀਆਂ।

 ਕਕਤੱ ੇਨਾਲ ਸਬੰਕਿਤ ਖਾਸ ਕਪੱਕਿਆਂ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਤੁਸੀਂ ਿਲੇਮ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹ।ੋ 
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈਕਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਕਕਤੱ ੇਲਈ ਖਾਸ ਹ,ੈ ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ 
ਹਨ ਅਤ ੇਜਨਤਾ ਵਲੱੋਂ ਤੁਹਾਡ ੇਕਕਤੱ ੇਨੂੰ  ਬਿੀ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਨਣ ਕਵਚੱ ਮਦਦ 
ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸ਼ੈਫ ਵਲੱੋਂ ਪਕਹਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੈਕ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਹਨ।

 ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜੋ ਗਤੀਕਵਿੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦ ੇਹ ੋਉਸ ਵਲੇੇ 
ਕਜਹਿ ੇਸੁਰਕੱਿਅਤ ਿਪੱੜ ੇਅਤ ੇਬੂਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ  ਕਬਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ 
ਹਣੋ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਾਉਦਂ ੇਹ,ੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਿਲੇਮ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 
ਕਪੱਕਿਆਂ ਨੂੰ  ਉਸ ਖ਼ਤਰ ੇਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹਦੱ ਤਕੱ ਸਰੁਕੱਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕਵਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
 � ਅੱਗ-ਰਿੋਕ ਅਤ ੇਸਰੂਜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਕਪੱਿੇ
 � ਦਰੂੋਂ ਕਵਖਾਈ ਦਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਸਕਟਾਂ
 � ਨਰਸਾਂ ਦ ੇਨਾ ਕਤਲਕਣ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੇ
 � ਸਟੀਲ ਦੀ ਟਪੋੀ ਵਾਲੇ ਬੂਟ
 � ਉਪਰਲੀਆਂ ਪੋਸ਼ਾਕਾ,ਂ ਕਿਲੱੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਅਤ ੇਐਪਰਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 

ਸਾਿਾਰਣ ਕਪੱਕਿਆਂ ਨੂੰ  ਗੰਦ ੇਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹਣੋ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਉਦਂ ੇਹ।ੋ

 ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਦੀ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਿਲੇਮ ਿਰ ਸਿਦ ੇ 
ਹ ੋਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਕਮੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਵਖੱਰੀ ਤ ੇਕਵਲੱਖਣ ਹ।ੈ

ਕਪੱਿ ੇਹਨ:
 � ਵਿੱਰ ੇਜੇਕਰ ਇਹ ਕਸਰਫ ਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤ ੇਲਈ ਕਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤ ੇਤ ੇਬਣਾਏ 

ਗਏ ਹਨ 

 � ਕਵਲੱਿਣ ਜੇਕਰ ਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤ ੇਦਾ ਕਚੰਨ੍ ਪੱਕ ੇਤਰੌ ਤ ੇਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹ ੈਅਤ ੇ
ਇਹ ਕਪੱਿ ੇਜਨਤਾ ਵਾਸਤ ੇਉਪਲਬਿ ਨਹੀਂ ਹਨ।

 ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਕਤਆ,ਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਅਤ ੇਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁਿੀਆਂ ਪਜਾਮੀਆਂ ਨੂੰ  ਉਥੇ ਿਲੇਮ ਿਰ 
ਸਿਦ ੇਹ,ੋ ਕਜੱਥੇ ਇਹ ਕਵਲੱਖਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਕਹਸੱਾ ਹਨ, ਅਤ ੇਕਜੱਥੇ 
ਇਹਨਾਂ ਦ ੇਲੱਛਣ (ਰਗੰ, ਸ਼ੈਲੀ ਤ ੇਕਕਸਮ) ਤੁਹਾਡ ੇ 
ਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤ ੇਦੀ ਵਰਦੀ ਨੀਤੀ ਕਵਚੱ 
ਅੰਕਕਤ ਹਨ।

 ਤੁਸੀਂ ਕਵਲੱਖਣ ਕਪੱਿ ੇਦੀ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ 
ਕਟੌਤੀ ਿਲੇਮ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹ,ੋ ਕਜਵੇਂ ਕਕ 
ਸਵਟੈਰ, ਜੋ ਕਕ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਕਮੰ ਉਪਰ 
ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ

ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਮੰ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਉਹ ਕਪੱਿ ੇਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ 
ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਦਂ ੇਹਨ, ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗ ੂਕਰਵਾਉਦਂੀ ਹ ੈਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ  
ਕਮੰ ਤ ੇਹੁਦੰ ੇਸਮੇਂ ਹਰ ਵਲੇੇ ਇਸ ਵਰਦੀ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਦਂੀ ਹ।ੈ

ਅਣ-ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਦੀ ਉਹ ਕਪੱਿ ੇਅਤ ੇਸਕਹਯੋਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ (ਸਰੁਕੱਖਆ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਕਤੱ ੇ
ਲਈ ਨਹੀਂ) ਜੋ:
 � ਖਾਸ ਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤ,ੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਵਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਦਂੀ ਹੈ
 � ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਮੰ ਉਪਰ ਪਾ ਕ ੇਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

 ਅਣ-ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਮੰ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਉਪਰ ਆਈ ਲਾਗਤ ਨੂੰ  ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਫ ਉਦੋਂ 
ਿਲੇਮ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹ ੋਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤ ੇਨੇ ਕਡਜ਼ਾਈਨ AusIndustry 

ਨਾਲ ਰਕਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹਇੋਆ ਹ।ੈ

 ਜੁੱਤ,ੇ ਜੁਰਾਬਾਂ ਅਤ ੇਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁਿੀਆਂ ਪਜਾਮੀਆਂ ਿਮੰ ਵਾਲੀ ਅਣ-ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਵਰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਕਹਸੱਾ ਿਦ ੇਵੀ ਨਹੀਂ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  

 ਤੁਸੀਂ ਅਣ-ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਿਲੇਮ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦ,ੇ 
ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਸਵਟੈਰ।

 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਪੱਕਿਆਂ ਨੂੰ  ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਲੇਮ ਨਹੀਂ 
ਿਰ ਸਿਦ ੇਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮੰ ਉਪਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਰੀਦ ੇਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਡ ੇਕਕਤੱ ੇ
ਲਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਕਾਲੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਅਤ ੇਕਚੱਟੀ ਕਮੀਜ਼, ਜਾਂ ਸਟੂ, 
ਭਾਂਵੇਂ ਕਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤਾ ਕਕਹਦੰਾ ਹ ੈਕਕ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ

ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾਇਤੀ ਹਨ, ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਕਕਸੇ ਖਾਸ ਕਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ 
ਹਨ ਅਤ ੇਏਨੀਆਂ ਕਵਲੱਖਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤ ੇਲਈ ਕਾਫੀ 
ਵਖੱਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

 ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਪੱਕਿਆਂ (ਕਜਵੇਂ ਜੀਨਾ,ਂ ਡਕਰਲੱ ਕਮੀਜ਼ਾ,ਂ ਕਨੱਕਰਾ,ਂ ਪੈਂਟਾ,ਂ ਜਰੁਾਬਾਂ 
ਜਾ ਂਬੰਦ ਜੱੁਤ)ੇ ਦੀ ਕਟਤੌੀ ਿਲੇਮ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦ ੇਕਕਉਕਂਕ ਉਹਨਾ ਂਕਵਚ 
ਤੁਹਾਡ ੇਕਮੰ ਦ ੇਖ਼ਤਕਰਆਂ ਲਈ ਕਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤ ੇਸਰੁਕੱਖਆ ਗਣੁਾ ਂਦੀ ਘਾਟ ਹ।ੈ



ਕਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਟਕੈਸ ਦਲਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ੋਜਾਂ ato.gov.au/clothingandlaundry ਉਪਰ ਜਾਓ।

ਹਾਲਾਤ ਿਪੱਕੜਆਂ  
ਦੀ ਿਟੌਤੀ

ਿੁਆਈ  
ਦੀ ਿਟੌਤੀ

ਿਾਰਣ

ਤੁਹਾਡਾ ਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਕਾਲੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਤ ੇ
ਕਾਲੀ ਪੋਲੋ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਕਹਦੰਾ ਹੈ

ਰਵਾਇਤੀ ਕਪੱਿ ੇਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤ ੇਲਈ ਕਵਲੱਖਣ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਤੁਹਾਡਾ ਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਕਾਲੀਆਂ  
ਪੈਂਟਾਂ ਅਤ ੇਕਚੰਨ੍ ਵਾਲਾ ਟਪੌ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ  
ਹ ੈਜੋ ਕਕ ਤੁਹਾਡ ੇਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤ ੇਲਈ ਵਖੱਰਾ 
ਤ ੇਕਵਲੱਖਣ ਹੈ

 ਟਪੌ (ਕਮੀਜ਼) ਟੌਪ (ਿਮੀਜ਼)
ਤੁਹਾਨੂੰ  ਟਪੌ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਹ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਵਖੱਰਾ ਤ ੇ
ਕਵਲੱਖਣ ਹ ੈਕਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੰ ਕਰਦ ੇਹੋ

ਪੈਂਟਾਂ
ਕਾਲੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਕਵਚੱ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇ
ਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤ ੇਲਈ ਵਖੱਰੀਆਂ ਤ ੇਕਵਲੱਖਣ ਹਣੋ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ – 
ਰਗੰ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਤੁਹਾਡਾ ਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਕਚੰਨ੍ ਵਾਲਾ  
ਖਾਸ ਟਪੌ ਅਤ ੇਕਾਲੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਖਰੀਦਣ  
ਤ ੇਪਕਹਨਣ ਲਈ ਕਕਹਦੰਾ ਹੈ

 ਟਪੌ (ਕਮੀਜ਼)

 ਪੈਂਟਾਂ

 ਟਪੌ (ਕਮੀਜ਼)

 ਪੈਂਟਾਂ

ਟੌਪ (ਿਮੀਜ਼)
ਤੁਹਾਨੂੰ  ਟਪੌ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਹ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਵਖੱਰਾ ਤ ੇ
ਕਵਲੱਖਣ ਹ ੈਕਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੰ ਕਰਦ ੇਹੋ

ਪੈਂਟਾਂ
ਕਾਲੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਕਵਚੱ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇ
ਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤ ੇਲਈ ਵਖੱਰੀਆਂ ਤ ੇਕਵਲੱਖਣ ਹਣੋ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ – 
ਰਗੰ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਤੁਹਾਡਾ ਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਕਚੰਨ੍ ਵਾਲਾ  
ਖਾਸ ਟਪੌ ਅਤ ੇਕਾਲੀਆਂ ਪੈਂਟਾ ਂXYZ ਦੀ  
ਦਕੁਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਤ ੇਪਕਹਨਣ ਲਈ  
ਕਕਹਦੰਾ ਹੈ

 ਟਪੌ (ਕਮੀਜ਼)

 ਪੈਂਟਾਂ

 ਟਪੌ (ਕਮੀਜ਼)

 ਪੈਂਟਾਂ

ਟੌਪ (ਿਮੀਜ਼)
ਤੁਹਾਨੂੰ  ਟਪੌ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਕਚੰਨ੍ ਇਸ ਨੂੰ  ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਵਖੱਰਾ 
ਤ ੇਕਵਲੱਖਣ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹ ੈਕਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੰ ਕਰਦ ੇਹੋ

ਪੈਂਟਾਂ
ਕਬਨਾਂ ਕਚੰਨ੍ ਜਾਂ ਹਰੋ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਪੈਂਟਾ,ਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ  
ਵਖੱਰੀਆਂ ਤ ੇਕਵਲੱਖਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ ਕਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੰ ਕਰਦ ੇ
ਹ,ੋ ਭਾਂਵੇਂ ਕਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਕਹਦੰਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਕ ਖਾਸ ਸ਼ੈਲੀ ਤ ੇਰਗੰ ਦੀ ਵਰਦੀ 
ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹ ੈਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤਾ 
ਰਕਜਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਇਹ ਕਚੰਨ੍ ਵਾਲੀ  
ਕਮੀਜ਼ ਅਤ ੇਕਾਲੀ ਪੈਂਟ ਦੀ ਬਣੀ ਹਈੋ ਹ ੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ  ਰਕਜਸਟਰ ਵਰਦੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹ ੈਜੋ ਕਕ ਤੁਹਾਡ ੇਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤ ੇ
ਲਈ ਵਖੱਰੀ ਤ ੇਕਵਲੱਖਣ ਹਣੋ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਡਾ ਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਉਸ ਸਟਰੋ  
ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਪੱਿ ੇਖਰੀਦ ਕ ੇਪਾਉਣ ਲਈ  
ਕਕਹਦੰਾ ਹ ੈਕਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੰ ਕਰਦ ੇਹ ੋ

ਤੁਸੀਂ ਕਮੰ ਉਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਕਪੱਕਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦ,ੇ ਭਾਂਵੇਂ ਕਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਉਸੇ ਸਟਰੋ ਤੋਂ ਕਵਕਦ ੇਕਪੱਿ ੇ
ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਕਹਦੰਾ ਹ,ੈ ਕਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੰ ਕਰਦ ੇਹੋ
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ਤੁਹਾਡ ੇਕਲੋ ਿੁਆਈ ਦ ੇਖਰਕਚਆਂ ਦ ੇਕਲਖਤੀ ਸਬੂਤ ਜ਼ਰਰੂ ਹਣੇੋ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ 
ਡਾਇਰੀ ਕਵਚੱ ਇੰਦਰਾਜ਼ (ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦ ੇਸਮੇਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦ ੇਰਖੱਣੇ 
ਪੈਣਗ)ੇ ਅਤ ੇਰਸੀਦਾ,ਂ ਜੇ ਹਠੇ ਕਲਖੇ ਦਵੋੇਂ ਲਾਗ ੂਹੁਦੰ ੇਹਨ:
 � ਤੁਹਾਡ ੇਕਲੇਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 150 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹ।ੈ
 � ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੰ ਨਾਲ ਸਬੰਕਿਤ ਖਰਕਚਆਂ ਦਾ ਕੁਲ ਕਲੇਮ 300 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਿੱ ਹ।ੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਿੁਆਈ ਦ ੇਖਰਕਚਆਂ ਦਾ ਕਲਖਤੀ ਸਬੂਤ ਦਣੇ ਦੀ ਲੋਿ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ  
ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ ਦਾ ਕਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਕਚੱਤ ਆਿਾਰ ਵਰਤ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ  
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਪੱਿ ੇਆਪ ਿੋਂਦ,ੇ ਸਕੁਾਉਦਂ ੇਤ ੇਇਸਤਰੀ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ 
ਿੁਆਈ ਦ ੇ(ਿੋਣਾ, ਸਕੁਾਉਣਾ ਤ ੇਇਸਤਰੀ ਕਰਨਾ) ਕਲੇਮ ਨੂੰ  ਉਕਚੱਤ ਆਿਾਰ ਮੰਨਦ ੇਹਾਂ:
 � 1 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਡ ਜੇਕਰ ਹਰ ਲੋਡ ਕਵਚੱ ਕਸਰਫ ਤੁਹਾਡ ੇਕਮੰ ਨਾਲ ਸਬੰਕਿਤ  

ਕਪੱਿ ੇਹਨ
 � 50 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਡ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ ਕਵਚੱ ਹਰੋ ਵੀ ਕਪੱਿ ੇਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

ਭਤੱੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤ ੇਪਾਸੋਂ ਿੁਆਈ ਦ ੇਖਰਕਚਆਂ ਵਾਸਤ ੇਭਤੱਾ ਪ੍ਰਾਪਤ  
ਕਰਦ ੇਹ:ੋ
 � ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਫ ਉਨ੍ੀਂ ਹੀ ਕਟੌਤੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋਕਜੰਨ੍ੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਕਵਚੱ 

ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ ਨਾ ਕਕ ਤੁਹਾਡ ੇਭਤੱ ੇਦੀ ਰਾਸ਼ੀ
 � ਭਤੱਾ ਮਲੁਾਂਕਣਯੋਗ ਆਮਦਨ ਹ,ੈ ਕਜਸ ਨੂੰ  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਕੈਸ ਕਰਟਰਨ ਕਵਚੱ ਜ਼ਰਰੂ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ।ੋ

http://www.ato.gov.au/clothingandlaundry

