
 OLDER PERSONS’  
HOUSING SERVICE

HOME at Last
1st Floor, Ross House
247 Flinders Lane, Melbourne 3000
Telephone 03 9654 7389 
Email haag@oldertenants.org.au
www.oldertenants.org.au
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ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਲਈ ਪਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੇਵਾ

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 1300 765 178
ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ

Home at Last is a free and 
confidential housing service, 
funded by the Victorian 
Government.
ਹੋਮ ਐਟ ਲਾਸਟ ਪਵਕਟੋਰੀਅਨ ਸਰਕਾਰ 
ਦੁਆਰਾ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਇਕ 
ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਪਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਹੈ

Home at Last can help you 
find a home that is affordable 
and that you can stay in for the 
long term.
ਹੋਮ ਐਟ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਅਪਜਹਾ ਘਰ 
ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ ੋਸਸਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ 
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਓਸ ਪਵਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹ ਵੀ 
ਸਕੋਗੇ

This publication has been created in 
consultation with:

ਇਸ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪਜਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰਪਚਆ ਪਗਆ ਹੈ 
ਓਹ ਹਨ:
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Punjabi



Your family situation may change 
as you age, and you may want to 
live independently.
ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਪਰਵਾਰਕ ਸਪਿਤੀ 
ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹ ੈਪਜਸ ਕਰਕੇ ਹ ੋਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ 
ਵਖਰ ੇਸਵੇ-ਪਨਰਬਰਤਾ ਨਾਲ ਰਪਹਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋ 

Or you may live in private rental 
housing and want somewhere 
secure to settle down.
ਜਾਂ ਹ ੋਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਨੱਜੀ ਪਕਰਾਏ ਵਾਲੀ 
ਪਰਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪਨਕਲ ਕੇ ਪਕਸ ੇਮਪਹਫੂਜ਼ ਪਰਹਾਇਸ਼ 
ਪਵਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋ

Home at Last can help you find 
a home that is affordable and 
suitable to your needs.
ਹੋਮ ਐਟ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਅਪਜਹੇ ਸਸਤੇ ਘਰ 
ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦਾ ਜ ੋਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਪਬਕ 
ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ

“Home at Last has helped me to live 
independently”.

"ਹੋਮ ਐਟ ਲਾਸਟ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਸਵੇ-ਪਨਰਬਰਤਾ ਨਾਲ ਜੀਣ 
ਪਵਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ"

“My health and wellbeing have improved 
since I moved”. 

"ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਹਾਇਸ਼ ਪਵਚ ਪਗਆ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪਸਹਤ 
ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪਵਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ"

“Living independently has strengthened 
my relationship with my family”.

ਸਵੇ-ਪਨਰਬਰਤਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧ 
ਸੁਧਰ ੇਨੇ

“Now that I like where I live, I feel free 
to do new things, like join a seniors club 
and start yoga”

ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਪਹਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ 
ਸਕਦਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਲੱਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾਂ, ਅਤੇ ਯੋਗਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾਂ

“Since I moved house, I have made many 
new friends”

ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਿੇ ਆਇਆਂ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣੇ

If you need help with housing call
ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਹਾਇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਤਾਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ

1300 765 178
Leave your name, phone number 
and preferred language and 
we will call you back with an 
interpreter.
ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਪਸੰਦੀਦਾ ਬੋਲੀ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਰਜਮਾਨ 
ਦੁਆਰਾ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ

Public housing is affordable, the 
rent is just 25% of your income.
ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਹਾਇਸ਼ ਸਸਤੀ ਏ ਅਤੇ ਪਕਰਾਇਆ 
ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ

If you are not eligible for public 
housing, we can help you with 
alternative housing options.
ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ 
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਹਾਇਸ਼ ਲੱਭਣ 
ਪਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ


