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ਘਰਲੇੂ ਅਤ ੇਪਰਰਵਾਰਕ ਰਿਸੰਾ ਲਈ ਸਰਿਆਚਾਰ 
ਕਦ ੇਵੀ ਇੱਕ ਬਿਾਨਾ ਨਿੀਂ ਿ ੋਸਕਦਾ ।

ਤੁਿਾਡ ੇਕਲੋ ਘਰ ਰਵਚੱ 

ਸੁਰਰੱਿਅਤ 
ਮਰਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਿਕੱ ਿੈ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚੱ ਘਰਰੇਲੂ ਅਤਰੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਵਿਸੰਾ ਸਿੀਕਾਰ 
ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿ ੈ। ਕਈੋ ਫ਼ਰਕ ਨਿੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕਣੌ ਿ ੋ
ਜਾਂ ਵਕਥੱੋਂ ਆਏ ਿ,ੋ ਘਰਰੇਲੂ ਅਤਰੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਵਿਸੰਾ ਵਕਸਰੇ ਨੂੰ ਿੀ 
ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿ ੈਅਤਰੇ ਿਰਰੇਕ ਭਾਈਚਾਰਰੇ ਵਿਚੱ ਮੌਜੂਦ ਿ ੋ
ਸਕਦੀ ਿ ੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਰਵਵਿਾਰ ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਿ ੇਿ,ੋ  
ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਵਚ ਡਰ ੇਿਏੋ ਮਰਿਸੂਸ ਕਰਦ ੇਿ,ੋ 

ਤਾਂ ਇਿ ਤੁਿਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਿੀਂ ਿ ੈ। ਤੁਿਾਨੂੰ ਸ਼ਰਰਮੰਦਗੀ 
ਜਾਂ ਪਰਸ਼ਾਨੀ ਮਰਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨਿੀਂ ਿ ੈ। 

ਸਿਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਿ ੈ। 

ਇਕ ਨਰਆੋ ਰਰਸ਼ਤਾ ਿਰਸੋੇਮੰਦ, ਸਰਿਯੋਗੀ ਅਤ ੇ
ਸੁਰਰੱਿਅਤ ਿੁਦੰਾ ਿ।ੈ ਰਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਰਵਾਰ 

ਰਵਚੱ ਰਕਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਿੀਂ ਚਾਿੀਦਾ ਿ।ੈ

ਸਿਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਿ ੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਰੱਿਅਤ ਮਰਿਸੂਸ 

ਨਿੀਂ ਕਰਦ ੇਿ ੋਤਾਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਰਵਚੱ ਕਈੋ ਿਰਜ਼ ਨਿੀਂ ।  

ਜਦੋਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਿਵੋ,ੇ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋ:

ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਪੁਰਲਸ ਜਾਂ ਐਬਂੂਲੈਂਸ):  
ਰ ਰ੍ਿਪਲ ਜ਼ੀਰ ੋ(000)
ਜਰੇ ਕਈੋ ਫੌਰੀ ਖ਼ਤਰਰੇ ਵਿਚੱ ਿਿੋਰੇ ।

ਔਰਤਾਂ ਲਈ 24 ਘੰ੍  ੇਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲਾਈਨ  
(ਡੀ ਵੀ ਕਨੈਕ੍) (DVConnect) 1800 811 811
ਘਰ ਵਿਚ ਵਿਸੰਾ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 
ਮੁਫ਼ਤ ਅਤਰੇ ਗੁਪਤ ਸਲਾਿ ਅਤਰੇ ਸਿਾਇਤਾ ।

ਪਰਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ: 
07 3846 3490
ਅੰਗਰਰੇਜੀ ਨਾਂ ਬੋਲਣ ਿਾਲਰੇ ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 
ਸਲਾਿ ਅਤਰੇ ਮਸ਼ਿਰਾ ।

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲਾਈਨ: (ਡੀ ਵੀ ਕਨੈਕ੍)
(DVConnect) 1800 600 636
ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਅਤਰੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੁੱਵਦਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰਨ ਿਾਲਰੇ 
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਮਦਦ ।

ਲਾਈਫਲਾਈਨ: 131 114
ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਦਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਰੇ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਵਕਸਰੇ ਵਨੱਜੀ ਸੰਕਟ 
ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰ ਰਿਰੇ ਿ ੋਤਾਂ ਸਿਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਿ ੈ।

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



ਘਰਰੇਲੂ ਅਤਰੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਵਿਸੰਾ ਉਦੋਂ ਿਾਪਰਦੀ ਿ ੈਜਦੋਂ 
ਵਕ ਸਰੇ ਵਰਸ਼ ਤਰੇ ਵਿ ੱਚ ਇੱਕ ਵਿ ਅਕਤੀ ਦਜੂਰੇ ਵਿ ਅਕਤੀ 
ਨੰ ੂਵਨ ਯੰਤਰਣ ਕਰਨ, ਦਰ ੁਵਿ ਿਿਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਿ ੈ। 
ਇਿ ਬਿਤੁ ਸਾਰਰੇ ਿਖੱ ਿਖੱ ਰਪੂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਿ ੈਅਤਰੇ ਆਮ 
ਤਰੌ ਤਰੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿ ਚੱ ਲਰੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿ 
ਚ ਿਦੰ ੁੀ ਿ ੈ।

ਜੇ ਇਿਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਰਵਚੱੋਂ ਕਈੋ ਤੁਿਾਡ ੇ
ਨਾਲ ਿ ੋਰਿੀ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਇਿ ਘਰੇਲੂ 

ਅਤ ੇਪਰਰਵਾਰਕ ਰਿਸੰਾ ਿ ੈ।

ਕੀ ਤੁਿਾਡਾ ਸਾਥੀ, ਪਰਰਵਾਰ ਦਾ ਜੀਅ ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੀ ਦਿੇਿਾਲ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਈੋ ਰਵਅਕਤੀ ਿਠੇਾਂ ਰਦੱਤ ੇਰਕਸੇ ਰਕਸਮ ਦ ੇ
ਦਰੁਰਵਵਿਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਿ ੈਜਾਂ ਧਮਕੀ ਰਦਦੰਾ ਿ ੈ

ਰਵਤੱੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ
> ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੈਸਰੇ ਕਮਾਉਦਂਰੇ ਿ ੋਜਾਂ ਵਜਸ ਦਰੇ ਦਰੇ ਿਕੱਦਾਰ ਿ ੋਉਿਨਾਂ 

ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਿ ੈ(ਸੈਂਟਰਵਲੰਕ ਬੈਨੀਵਫਟਸ) ?

> ਤੁਿਾਡਰੇ ਜਾਂ ਤੁਿਾਡਰੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤੁਿਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ 
ਪੈਸਾ ਨਿੀਂ ਦੇਂਦਾ ?

> ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਰੀਦਦਰੇ ਿ ੋਉਸਤਰੇ ਨਜਰ ਅਤਰੇ ਵਨਯੰਤਰਣ ਰਖੱਦਾ ਿ ੈ?

> ਤੁਿਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਕੋਦਾ ਿ ੈ?

ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ
> ਧੱਕਰੇ ਮਾਰਨਾ, ਕੁਟੱਣਾ, ਤੁਿਾਡਰੇ ਗਲਰੇ ਦਆੁਲਰੇ ਆਪਣਰੇ ਿਥੱ ਪਾਉਣਾ, 

ਤੁਿਾਡਰੇ ਉਤੱਰੇ ਚੀਜਾਂ ਲੱਤ ਮਾਰਕਰੇ ਜਾਂ ਵਸੱਧਾ ਸੁੱਟਣਾ ?

> ਤੁਿਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਕੋਣਾ ਜਾਂ 
ਲੋੜੀਂਦਾ ਭਜੋਨ ਅਤਰੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰਕੋਣਾ ?

ਰਜਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ
> ਤੁਿਾਨੂੰ ਉਿ ਵਜਨਸੀ ਕਮੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ 

ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਿੀਂ ਚਾਿੁਦੰਰੇ ਿ ੋ(ਇਥੋਂ ਤਕੱ ਵਕ ਵਿਆਿ ਿਣੋ ਦਰੇ 
ਬਾਅਦ ਿੀ) ?

> ਜਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਗੋ ਨਿੀਂ ਕਰਦਰੇ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੁਚੰਾਉਣ 
ਦੀ ਧਮਕੀ ?

ਗਾਲਾਂ ਕਢੱਣੀਆਂ
> ਗਾਲਾਂ ਕਢੱਣੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਿਾਡਰੇ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ 

ਦੀ ਿਰਤ ੋਕਰਨੀ ?

> ਤੁਿਾਡੀ ਬਰੇਇੱਜਤੀ, ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਖਾਸ 
ਕਰਕਰੇ ਜਨਤਕ ਤਰੌ ਤਰੇ ?

ਿਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤ ੇਮਨੋਰਵਰਗਆਨਕ ਦਰੁਰਵਵਿਾਰ
> ਤੁਿਾਨੂੰ ਵਨਕਮੰਾ, ਸ਼ਰਮਸਾਰ, ਬਰੇਬੱਸ, ਦਖੁੀ ਜਾਂ ਡਰ ਮਵਿਸੂਸ 

ਕਰਿਾਉਦਂਾ ਿਿੋਰੇ ? 

> ਤੁਿਾਨੂੰ, ਤੁਿਾਡਰੇ ਬੱਵਚਆ,ਂ ਪਵਰਿਾਰ ਦਰੇ ਜੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ 
ਜਾਨਿਰਾ ਂਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤਰੌ ਤਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੁਚੰਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ?

> ਤੁਿਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖੋਿ ਲਿਰੇ ਜਾਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 
ਤੋਂ ਕਢਿਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿ ੈ?

> ਤੁਿਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਤੁਿਾਡਰੇ ਬਵੱਚਆਂ ਨੂੰ ਦਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ?

> ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿਨਦਰੇ ਿ,ੋ ਦਰੇਖਦਰੇ ਿ ੋਅਤਰੇ / ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦਰੇ ਿ ੋਉਸ 
ਨੂੰ ਵਨਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ ?

ਸਰਿਆਚਾਰਕ ਅਤ ੇਆਤਰਮਕ ਸੋਸ਼ਣ
> ਤੁਿਾਨੂੰ ਆਪਣਰੇ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਅਵਧਆਤਵਮਕ ਵਿਸ਼ਿਾਸਾਂ ਜਾਂ 

ਪ੍ਥਾਿਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਮਵਿਸੂਸ ਕਰਿਾਉਣਾ ?

> ਤੁਿਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਿਰਤਣ ਤੋਂ ਅਤਰੇ 
ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਧਾਰਵਮਕ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਕੋਣਾ ?

> ਤੁਿਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੁਚੰਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਵਮਕ ਜਾਂ ਸਵਭਆਚਾਰਕ 
ਵਿਸ਼ਿਾਸਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਉਿ ਕਮੰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਿਾਸਤਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁਦੰਰੇ ?

> ਧਮਕੀਆਂ ਦਰੇਣਾ ਜਰੇ ਦਿਰੇਜ ਨਿੀਂ ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ? 

ਸਮਾਰਜਕ ਸ਼ਸ਼ਣ
> ਵਨਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਥੱਰੇ ਜਾਂਦਰੇ ਿ,ੋ ਵਕਸ ਨੂੰ ਵਮਲਦਰੇ ਿ,ੋ 

ਜਾਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚੱ ਬੰਦ ਕਰ ਦਰੇਣਾ ਜਾਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਆਪਣਰੇ 
ਪਵਰਿਾਰ ਅਤਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਮਲਣ ਤੋਂ ਰਕੋਣਾ ? 

> ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਟਲੈੀਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (ਵਜਿੇਂ ਫਰੇਸਬੁੱਕ, 
ਇੰਸਟਾਗ੍ਾਮ) ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ? 

> ਜਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਵਰਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਰੇ ਿ ੋਤਾਂ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ 
ਅਤਰੇ ਤੁਿਾਡਰੇ ਤਰੇ ਿਕੱ ਜਤਾਉਣਾ ?

Punjabi


