
ਘਰੇਲੂ ਅਤ ੇਪਰਰਵਾਰਕ ਰਿੰਸਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਘਰੇਲੂ ਅਤ ੇਪਰਰਵਾਰਕ ਰਿੰਸਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਕਰਨੀ ਅਤ ੇਸਿਾਇਤਾ ਰਕਵੇਂ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਨੀ ਿੈ,  ਕਰਨੀ ਅਤ ੇਸਿਾਇਤਾ ਰਕਵੇਂ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਨੀ ਿੈ,  

ਇਸ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ।ਇਸ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ।
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Punjabi

ਿਰ ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਘਰ  ਿਰ ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਘਰ  
ਰਵਚ ਸੁਰਰੱਿਅਤਰਵਚ ਸੁਰਰੱਿਅਤ  
ਮਰਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਰਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ 

ਅਰਿਕਾਰ ਿੈਅਰਿਕਾਰ ਿੈ

ਘਰੇਲੂ ਅਤ ੇਪਰਰਵਾਰਕ ਘਰੇਲੂ ਅਤ ੇਪਰਰਵਾਰਕ 
ਰਿਸੰਾ ਦ ੇਲੱਛਣ ਕੀ ਿਨ ?ਰਿਸੰਾ ਦ ੇਲੱਛਣ ਕੀ ਿਨ ?

ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਪੁਰਲਸ ਜਾਂ ਐਬੂਂਲੈਂਸ)ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਪੁਰਲਸ ਜਾਂ ਐਬੂਂਲੈਂਸ)  
ਰ ਰ੍ਿਪਲ ਜੀਰ ੋ(000)
ਜੇ ਕਈੋ ਫੌਰੀ ਖ਼ਤਰ ੇਵਿਚੱ ਹਿੋ ੇ।

ਔਰਤਾਂ ਲਈਔਰਤਾਂ ਲਈ 24  24 ਘੰ੍ੇ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਘੰ੍ੇ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲਾਈਨ 
(ਡੀ ਵੀ ਕਨੈਕ੍) (ਡੀ ਵੀ ਕਨੈਕ੍) (DVConnect)(DVConnect)
1800 811 811
ਘਰ ਵਿਚ ਵਹਸੰਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 
ਮੁਫ਼ਤ ਅਤ ੇਗੁਪਤ ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ।

ਪਰਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ ਸੇਵਾਪਰਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ ਸੇਵਾ
07 3846 3490
ਘਰਲੂੇ ਅਤ ੇਪਵਰਿਾਰਕ ਵਹਸੰਾ ਅਤ ੇਵਜਨਸੀ ਵਹਸੰਾ ਬਾਰ ੇ
ਅੰਗਰਜੇੀ ਨਾਂ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 
ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਮਸ਼ਿਰਾ ।

ਪੁਰਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲਾਈਨ (ਡੀ ਵੀ ਕਨੈਕ੍)  ਪੁਰਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲਾਈਨ (ਡੀ ਵੀ ਕਨੈਕ੍)  
(DVConnect) (DVConnect) 1800 600 636
ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਅਤ ੇਪਵਰਿਾਰਕ ਮੁੱਵਦਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਮਦਦ । 

ਫੈਮਲੀ ਅਤ ੇਚਾਈਲਡ ਕਨੰੇਕ੍ਫੈਮਲੀ ਅਤ ੇਚਾਈਲਡ ਕਨੰੇਕ੍
13 32 64
ਬੱਵਚਆਂ ਿਾਲੇ ਪਵਰਿਾਰ ਵਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਰਰੂਤ ਹ ੈ
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤ ੇਗੁਪਤ ਸਲਾਹ । 

ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚੱ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਤਕੱ ਪਹੁਚੰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰ ੋ13 74 68। 

ਅਵਜਹ ੇਸੰਕਤੇ ਹਨ ਜੋ ਦੱਸ ਸਕਦ ੇਹਨ ਵਕ ਵਕਸੇ ਨੰੂ ਘਰਲੂੇ ਅਤ ੇ
ਪਵਰਿਾਰਕ ਵਹਸੰਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ  
ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਵਕ ਉਹ:
> ਆਪਣ ੇਸਾਥੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦ ੇਨੇੜ ੇਦ ੇਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਡਰ 

ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹਣੋ
> ਆਪਣ ੇਪਵਰਿਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਵਮਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਣੇ, 

ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਕਟੱ ਦਣੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ 
ਹੁਦੰਾ ਹੈ

> ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤ ੇਹਏੋ ਲੱਗਦ ੇਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇ
ਆਪਣ ੇਧਨ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚੱ ਅਸਮਰਥੱ 
ਵਦਖਾਈ ਵਦਦੰ ੇਹਨ

> ਆਪਣ ੇਸਾਥੀ ਦੀ ਈਰਖਾ, ਮਾੜ ੇਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਕਾਬਜ ਹਣੋ 
ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰਦ ੇਹਨ

> ਦੱਸਦ ੇਹਨ ਵਕ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਵਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

> ਵਚੰਤਤ, ਉਦਾਸ, ਛੱਡ ੇਗਏ ਲੱਗਦ ੇਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ 
ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਗੁਆ ਚੁੱਕ ੇਹਨ

> ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਰਗੜਾ,ਂ ਟੁਟੱੀਆਂ ਹਈੋਆਂ 
ਹਡੱੀਆ,ਂ ਮੋਚ ਜਾਂ ਜਖ਼ਮ, ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਣਉਵਚੱਤ 
ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਦਦੰ ੇਹਨ 

> ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਸਾਥੀ ਕਲੋ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਵਿਜਕਣਾ ।

ਮਦਦ ਰਕਥੋਂ ਲੈਣੀ ਿੈਮਦਦ ਰਕਥੋਂ ਲੈਣੀ ਿੈ
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ਘਰੇਲੂ ਅਤ ੇਪਰਰਵਾਰਕ 
ਰਿਸੰਾ ਰਵਚੱ ਮੌਤ ਅਤ ੇਗੰਭੀਰ 
ਸੱ੍ਾਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ 

ਿ ੋਸਕਦ ੇਿਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦ ੇਿ ੋਰਕ ਤੁਿਾਡੀ 
ਜਾਣ ਪਰਿਚਾਣ ਦ ੇਰਕਸੇ  

ਰਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਦਰੁਰਵਵਿਾਰ 
ਿ ੋਰਰਿਾ ਿ ੈਮਾਰਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਿ 

ਲੈਣਾ ਮਿਤੱਵਪੂਰਣ ਿ ੈ।

ਘਰਲੂੇ ਅਤ ੇਪਵਰਿਾਰਕ ਵਹਸੰਾ ਉਦੋਂ ਿਾਪਰਦੀ ਹ ੈਜਦੋਂ ਵਕਸੇ 
ਵਰਸ਼ਤ ੇਵਿਚੱ ਇਕੱ ਵਿਅਕਤੀ ਦਜੂੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵਨਯੰਤਰਣ 
ਕਰਨ, ਦਰੁਵਿਿਹਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹ ੈ। ਇਹ ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਿਖੱ ਿਖੱ 
ਰਪੂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਿਖੱਰ ੇਵਰਸ਼ਵਤਆਂ 
ਵਿਚੱ ਿਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਪਵਰਿਾਰ ਦ ੇਅੰਦਰ 
(ਪਵਰਿਾਰ ਦ ੇਦੂਸਰ ੇਲੋਕ ਅਤ ੇਸਹਰੁ ੇਪਵਰਿਾਰ ਸਵਹਤ) ਜਾਂ 
ਘਰ ਵਿਚੱ ।

ਘਰਲੂੇ ਅਤ ੇਪਵਰਿਾਰਕ ਵਹਸੰਾ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ 
ਹ ੈਅਤ ੇਆਸਟ੍ਲੇੀਆ ਵਿਚੱ ਇਕੱ ਜੁਰਮ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
ਘਰਲੂੇ ਅਤ ੇਪਵਰਿਾਰਕ ਵਹਸੰਾ ਲਈ ਸਵਭਆਚਾਰ ਕਈੋ 
ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹ ੈ।

ਤੁਿਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ ੈ:
> ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਹਣਾ ਹ ੈਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਤ ੇਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦ ੇ

ਹਨ ਉਸਨੰੂ ਮੰਨੋ – ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਵਦਓ ।

> ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦਰੁਵਿਿਹਾਰ ਬਾਰ ੇਉਸ ਸਮੇਂ ਅਤ ੇਸਥਾਨ ਤ ੇਪੁਛੋੱ ਜੋ 
ਸੁਰਵੱਖਅਤ ਅਤ ੇਵਨੱਜੀ ਹਿੋ ੇ।

> ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਿਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ੋਵਕ ਦਰੁਵਿਿਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅਤ ੇ
ਉਨ੍ਾਂ ਦ ੇਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹ ੈ।

> ਆਪਣੀ ਸੁਰਵੱਖਆ ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਿਧਾਉਣਾ ਹ ੈਇਸ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰ ੋ।

> ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਿਰਗੀ ਵਿਿਹਾਰਕ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰ ੋ।

> ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦ ੇਹਕੱ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ,ੋ ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਲ 
ਸਵਹਮਤ ਨਾ ਿੀ ਹਿੋ ੋ।

> ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਘਰਲੂੇ ਵਹਸੰਾ ਸੇਿਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰ ੋਵਕ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਅਤ ੇਪੀੜਤਾਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਦ ੇਖ਼ਤਰ ੇਵਿਚ ਪਾਏ 
ਬਗੈਰ ਮਦਦ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹ ੈ।

> ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੱੁਛੋ: ‘ਕੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹਾਂ ਵਕ ਉਹ ਪੀੜਤ 
ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸੁਰਵੱਖਅਤ ਬਣਾ ਵਰਹਾ ਹ?ੈ’

ਤੁਿਾਨੰੂ ਕੀ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ :
> ਵਕਸੇ ਸਰੀਰਕ ਤਰੌ ਤ ੇਵਹਸੰਕ ਸਵਥਤੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਣੇਾ – 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਟਵਰਪਲ ਜੀਰ ੋ(000) ਉਤ ੇਫੋਨ ਕਰਕ ੇਪੁਵਲਸ ਨੰੂ ਬੁਲਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ।

> ਪੀੜਤ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਬਾਰ,ੇ ਖਾਸ ਤਰੌ ਤ ੇ
ਦਰੁਵਿਿਹਾਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਨ੍ਾਂ ਦ ੇਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਵਰਿਾਰ 
ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ।

> ਦਰੁਵਿਿਹਾਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਨੰੂ ਰਸੱਿੀ ਚਣੁਤੌੀ ਦਣੇਾ ਜੇ ਖ਼ਤਰ ੇਦ ੇਲੱਛਣ 
ਮੌਜੂਦ ਹਨ ।

> ਘਰਲੂੇ ਅਤ ੇਪਵਰਿਾਰਕ ਵਹਸੰਾ ਦ ੇਿਖੋੱ ਿਖੱਰ ੇਰਪੂਾਂ ਬਾਰ ੇ
ਅਤ ੇਇਸਦ ੇਖ਼ਤਰ ੇਦ ੇਵਚੰਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਹਰੋ ਜਾਣੋ ।

> ਘਰਲੂੇ ਅਤ ੇਪਵਰਿਾਰਕ ਵਹਸੰਾ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰ ੋਅਤ ੇ
ਇਸਦੀ ਖੱੁਲੇ੍ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰ ੋ।

> ਉਹਨਾਂ ਰਿਈਆਂ ਨੰੂ ਉਤਸਾਰਿਤ ਕਰ ੋਜੋ ਮਰਦਾਂ ਅਤ ੇ
ਔਰਤਾਂ ਦ ੇਵਿਚ ਆਦਰ ਵਦਖਾਉਦਂ ੇਹਨ ।

> ਤੁਹਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰ,ੇ ਧਾਰਵਮਕ ਜਾਂ ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿਚ ਵਲੰਗ 
ਬਰਾਬਰੀ ਨੰੂ ਉਤਸਾਰਿਤ ਕਰ ੋ।

> ਚੰਗੇ ਿਰਤਾਓ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਓ ਅਤ ੇਦੋਸਤ, ਪਵਰਿਾਰ 
ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰ ੇਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਚਣੁਤੌੀ ਵਦਓ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਹਸੰਾ 
ਨੰੂ ਖਾਰਜ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜਾਂ ਪੀਵੜਤ ਨੰੂ ਵਜੰਮੇਿਾਰ ਦੱਸਦ ੇਹਨ ।

ਬੱਰਚਆਂ ਨੰੂ ਘਰੇਲੂ ਅਤ ੇ
ਪਰਰਵਾਰਕ ਰਿਸੰਾ ਦਆੁਰਾ 

ਸੱ੍ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਿ ੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਈੋ ਜਾਣਕਾਰ ਘਰਲੂੇ ਅਤ ੇਪਵਰਿਾਰਕ ਵਹਸੰਾ ਦ ੇਲੱਛਣ 
ਵਦਖਾ ਵਰਹਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰ ੋ- ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਵਕ ਇਕਲੇੱ ਤੁਸੀਂ 
ਵਸਰਫ ਇਹ ਕਰ ਸਕ।ੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਹਤੁ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹ ੈ।

ਘਰੇਲੂ ਘਰੇਲੂ ਅਤ ੇਪਅਤ ੇਪਰਰਵਾਰਕ ਰਰਵਾਰਕ 
ਰਿਸੰਾ ਕੀ ਿ ੈ?ਰਿਸੰਾ ਕੀ ਿ ੈ?

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਰਵਚੱ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਰਵਚੱ 
ਕੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿੋਕੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿੋ

ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿੋਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿੋ


