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ਿਲੰਗ-ਆਧਾਿਰਤ ਿਹੰਸਾ � ਸਮਝਣਾ

                              ਉਦ� ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ 

ਉਸਦੀ ਿਲੰਗੀ ਪਿਹਚਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਹੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਂਉਹ ਿਹੰਸਾ ਜੋ 
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਕਸ ੇਇੱਕ ਇੱਕੋ ਿਲੰਗੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂ� ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਔਰਤਾ ਂਪ੍ਰਤੀ ਮਰਦਾ ਂਵਲ� ਹੁੰਦੀ ਿਹੰਸਾ 
ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

                        ਉਦ� ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਤੁਹਾ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸ ੇ

ਮ�ਬਰ ਦੁਆਰਾ ਡਰਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, 
ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ� 'ਪਿਰਵਾਰ ਵਰਗੇ ਿਰਸ਼ਤੇ' 
ਿਵੱਚ ਹੋ (ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਜਾ ਂਕੋਈ ਅਿਜਹਾ 
ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਗੂੜ੍ਹੇ ਿਰਸ਼ਤ ੇਿਵੱਚ ਸੀ - ਜਾ ਂਹਾਲੇ ਵੀ ਹੋ -। 

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੁਆਰਾ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 

'ਪਿਰਵਾਰ-ਵਰਗੇ' ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਡਰਾਵੇ, 
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਦਬਦਬਾ, ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਜਾ ਂਹੋਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਤੀਿਰਆ ਂ

ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦ ੇਹੋ।

ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਸਮੂਹਾ ਂ� ਵੱਖ�-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ 
ਹੈ। ਕੁੱਝ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂ� ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹਨਾ ਂ� 
ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਿਕਸਮ ਦੇ ਿਵਤਕਰ ੇਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਉਹ 
ਿਨਮਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 
ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਹਊਮ (Hume) ਅਤੇ ਿਵਟਲਸੀ (Whittlesea) 
ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਿਭੰਨ (CALD) ਿਪਛੋਕੜ 
ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਨ�ਾ ਂਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ 
ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ।

ਹਰ ਕੋਈ ਘਰ ਿਵੱਚ, ਭਾਈਚਾਰ ੇਿਵੱਚ ਅਤੇ 
ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ 
ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। 'ਆਓ ਿਮਲਕੇ 
ਬਦਲਾਓ ਿਲਆਈਏ' ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ 
ਬਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਕ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ 
ਸਿਹ-ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਅਸ� 
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੇ ਲੋਕਾ ਂ� 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ� ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 
'ਤੇ ਮੱਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਿਸੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰੇਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦ ੇਹਾ।ਂ

ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਨਾਲ ਰਿਹ ਰਹੀਆ ਂCALD 
ਔਰਤਾ ਂ� ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। * ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੀ ਕੋਰੋਨਰ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 
ਿਵੱਚ 2018-20 ਿਵੱਚ ਿਵਟਲਸੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀਆ ਂਦੱਖਣੀ 
ਏਸ਼ੀਆਈ ਔਰਤਾ ਂਦੁਆਰਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆ ਂਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ � ਦੇਿਖਆ 
ਿਗਆ। ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਦੀ 
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੇ ਇਹਨਾ ਂ
ਦੁਖਾਤਂਾ ਂ� ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

*ਸਰੋਤ: ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਿਵਟਲਸੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਡੇਟਾ (2020)

ਸ਼ਵੇਤਾ:
"ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਕਾ�ਨ 
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ। ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ,ਂ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ।"

1.

ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਦੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾਂ ਿਹਊਮ ਿਵਟਲਸੀ

2018–19 3,821 3,139

2019–20 4,221 3,329

'ਿਲੰਗ-ਆਧਾਿਰਤ ਿਹੰਸਾ'

'ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ'



ਵੀਜ਼ਾ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ - ਜਦ� ਪਿਰਵਾਰ ਵਰਗੇ ਿਰਸ਼ਤ ੇਿਵੱਚ ਕੋਈ 
ਿਵਅਕਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਵਰਤ� 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ ਜਾ ਂਨਾਗਿਰਕ ਨਹ� ਹੋ
ਉਦਾਹਰਨਾ:ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾ ਂਵੀਜ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂ� ਲੁਕਾਉਣਾ ਤਾ ਂ
ਜੋ ਤੁਸ� ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ 
ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂ� ਨਹ� ਦੇਖ ਸਕਦ ੇਹੋ

ਟੈਕਨ� ਲੋਜੀ-ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ - ਤੁਹਾ� ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, 
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ, ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਜਾ ਂਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 
ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ
ਉਦਾਹਰਨਾ:ਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹ� ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟੈਕਸਟ, ਈਮੇਲ 
ਜਾ ਂਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣਾ, ਜਾ ਂਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕੱਥ ੇਹੋ ਤੁਹਾ� 
ਫੋਟੋਆ ਂਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ

ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਿਚੰਨ�
 ਕੀ ਤੁਸ� ਿਚੰਤਤ ਹੋ ਿਕ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾ ਂਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾ ਂ

ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ?

 ਕੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਹਨ, ਆਤਮ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ 
ਹੈ ਜਾ ਂਉਦਾਸ ਹਨ?

 ਕੀ ਉਹ ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਿਹੰਦ ੇਹਨ ਿਜਵ� 'ਉਹ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹ� 
ਕਰਦਾ ਜੇਕਰ ਮ� ਉਸ� ਇਹ ਨਹ� ਦੱਸਦੀ ਿਕ ਮ� ਿਕੱਥ ੇਹਾ'ਂ ਜਾ ਂ'ਉਹ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰ ੇਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਿਹਆ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਦਾ ਹੈ'?

 ਕੀ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਈਰਖਾਲੂ ਜਾ ਂਜਲਦੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ 
ਗੱਲ ਕਰਦ ੇਹਨ?

 ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਾ ਂਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸ ੇਅਿਜਹੇ ਮ�ਬਰ 
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੀਆ-ਂਛੋਟੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂ'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ - ਿਜਵ� ਿਕ ਘਰ ਦਾ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਜਾ ਂਉਸਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 
ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ?

 ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਜਾ ਂਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 
ਿਚੰਤਤ, ਡਿਰਆ ਜਾ ਂਗੁਆਿਚਆ ਂਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

 ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਾ ਂਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ 
ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਦੋਸਤਾ,ਂ ਪਿਰਵਾਰ ਜਾ ਂ
ਸਿਹਕਰਮੀਆ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਮੂਰਖ ਿਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ?

2.

ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ

ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ - ਜਦ� ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ �ਤੇ 
ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਉਦਾਹਰਨਾ:ਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕੱਥ ੇਹੋ ਅਤੇ 
ਤੁਸ� ਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੁਹਾ� ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਜਨਤਕ ਮਾਹੌਲ ਿਵੱਚ 
ਜਾ ਂਘਰ ਿਵੱਚ ਕੀ ਪਿਹਨ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹ� ਪਿਹਨ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ - ਤੁਹਾ� ਬੇਕਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਜਾ ਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ, ਜਾ ਂਤੁਹਾ� ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ 
ਕੰਮ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਨਾ
ਉਦਾਹਰਨਾ:ਂ ਤੁਹਾ� ਹਰ ਸਮ� ਨੀਵਾ ਂਿਦਖਾਉਣਾ, ਪੁੱਠੇ-ਿਸੱਧ ੇਨਾਮਾ ਂਨਾਲ 
ਬੁਲਾਉਣਾ, ਤੁਹਾ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਕਾਸ ੇਜੋਗੇ ਨਹ� ਹੋ ਜਾ ਂ
ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ

ਮਨ� ਿਵਿਗਆਨਕ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ - ਜਦ� ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦ� ਤੱਕ 
ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਸ� (ਜਾ ਂਕੋਈ 
ਹੋਰ) ਇਹ ਨਹ� ਸੋਚਦ ੇਹੋ ਿਕ ਤੁਸ� 'ਪਾਗਲ' ਹੋ, ਤੁਸ� ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ 
ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ
ਉਦਾਹਰਨਾ:ਂ ਤੁਹਾ� ਯਾਦਾ ਂ'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਵਾ�ਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਂਤੁਹਾ� ਦੱਸਦਾ 
ਹੈ ਿਕ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਕਦ ੇਹੋਈਆ ਂਹੀ ਨਹ� (ਕਈ ਵਾਰ 
ਇਸ� ਗੈਸਲਾਈਿਟੰਗ ਿਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ), ਜਾ ਂਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ� 
ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਹਨ

ਿਵੱਤੀ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ - ਜਦ� ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਸ ੇਜਾ ਂਿਵੱਤ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਦਾਹਰਨਾ:ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਉਧਾਰੀ ਚੜ੍ਹਾ�ਦਾ ਹੈ, 
ਿਵੱਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ � ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾ� ਬ�ਕ ਖਾਿਤਆ ਂਜਾ ਂ
�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡਾ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ

ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ - ਤੁਹਾਡੇ �ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
�ਤੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸ ੇਵੀ ਤਰ�ਾ ਂਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾ ਂਮਜ਼ਬੂਰ 
ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਿਜਨਸੀ ਗਤੀਿਵਧੀ 
ਉਦਾਹਰਨਾ:ਂ ਤੁਹਾ� ਹਮਿਬਸਤਰ ਹੋਣ ਜਾ ਂਕਾਮੁਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 
ਦਬਾਅ ਪਾ�ਦਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਿਕ ਤੁਸ� 
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ

ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ - ਜਦ� ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾ� ਦੁਖੀ 
ਕਰਨ, ਡਰਾਉਣ ਜਾ ਂਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਜਾ ਂਧਾਰਿਮਕ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸਾ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਦਾਹਰਨਾ:ਂ ਤੁਹਾ� ਅਿਜਹੀਆ ਂਅਿਧਆਤਿਮਕ ਜਾ ਂਧਾਰਿਮਕ 
ਿਕਿਰਆਵਾ ਂਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤ� ਮਨ�ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾ� 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲੱਗਦੀਆ ਂਹਨ, ਜਾ ਂਤੁਹਾ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆ ਂ� 
ਉਹਨਾ ਂਿਕਿਰਆਵਾ ਂਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹ� ਰੱਖਦੀਆ ਂਹਨ

ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ - ਤੁਹਾ� ਡਰਾਉਣ ਜਾ ਂਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 
ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਦਾਹਰਨਾ:ਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਾ, ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨਾ, ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ, ਵਲੰੂਧਰਨਾ, 
ਦੰਦੀ ਵੱਢਣਾ, ਲੱਤ ਮਾਰਨਾ, ਵਾਲਾ ਂ� ਿਖੱਚਣਾ, ਤੁਹਾ� ਦੂਰ ਜਾਣ ਤ� 
ਰੋਕਣਾ - ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾ� ਕੰਧ ਜਾ ਂਿਬਸਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ 
ਕੇ ਦਬੋਚ ਲੈਣਾ



ਮੱਦਦ ਿਕਵ� ਕਰੀਏ - ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਹੈ

ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾ� ਸਲਾਹ 
ਜਾ ਂਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾ ਂSafe Steps (ਸੇਫ਼ ਸਟ�ਪਸ) � 24/7 1800 015 188 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਕੀ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਹੈ

3.

ਆਲੋਚਨਾ ਜਾ ਂਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਓ
ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ � ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੋਈ 
ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਨਾ ਕਰ ੋਜਾ ਂਇਸ� ਨਕਾਰ ੋਨਾ। ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ � ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ 
ਠਿਹਰਾਓ ਿਜਸ ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜਾ ਂਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ 
ਿਕ ਉਹਨਾ ਂ� ਚੀਜ਼ਾ ਂ� ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆ ਂਕਰਤੂਤਾ ਂਲਈ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਬਣਾਓ।

ਉਨ�ਾ ਂ� ਇਹ ਨਾ ਦੱਸ ੋਿਕ ਕੀ ਕਰਨ
ਇਸ ਤਰ�ਾ ਂਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨਾ ਕਹੋ, 'ਇਹ ਸਮਾ ਂਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਉਸ 
ਿਵਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹ ੇਹੋਵੋ' ਜਾ ਂ'ਤੁਹਾ� ਬੱਸ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ'। ਪਿਰਵਾਰਕ 
ਿਹੰਸਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਂ� ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਬਾਰੇ 
ਬੁਰਾ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ 
ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।

ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਜਦ� ਤੁਸ� ਦੋਵ� ਇਕੱਲੇ ਹੋਵੋ ਜਦ� ਉਹ 
ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਤ� ਉਹ ਡਰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਚੰਤਤ ਹੋ, 
ਦੱਸ ੋਿਕ ਿਕ� ਿਚੰਤਤ ਹੋ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ੋਿਕ ਤੁਸ� ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇ
ਹੋ। ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜਾ ਂਿਦਖਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ 
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਂ� ਯਾਦ ਿਦਵਾਓ ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਂ� ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ 
ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਸ� �ਥੇ ਹੋ।

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ
ਿਕਸ ੇ� ਵੀ ਿਬਨਾ ਂਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਿਰਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸ� ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹੋ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ 
ਆਪਣੇ ਆਪ (ਅਤੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਬੱਚੇ) � ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਵਕਲਪ ਹਨ। ਤੁਸ� ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀਿਕਿਰਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ
� 24/7 ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਹੇਠਾ ਂਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ 
ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ।

ਸੁਣੋ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾ ਂਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾ� ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਤਾ ਂਿਬਨਾ ਂਕੋਈ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕੀਤ ੇਜਾ ਂਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤ ੇਬਗ਼ੈਰ ਉਨ�ਾ ਂ
ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਨ�ਾ ਂਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਇਹ ਸਮਝਣ 
ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ੋਿਕ ਇਹ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਤਕਾਰ 
ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਂ� ਦੱਸੋ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਾਦਰ ਹਨ।

ਿਵਹਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਰ ੇ
ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ
ਸ਼ਾਤਂ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਰਹੋ। ਦੋਸਤ ਜਾ ਂਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ � ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ 
ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਂਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੁਿਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 
ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ,ੋ ਉਹਨਾ ਂ� ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਬਸਤਰਾ ਿਦਓ 
ਜਾ ਂਉਹਨਾ ਂ� ਿਕਸ ੇਅਪੋਇਟੰਮ�ਟ ਲਈ ਗੱਡੀ ਰਾਹ� ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ।

ਉਨ�ਾ ਂ� ਉਨ�ਾ ਂਦੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੋ
ਔਸਤਨ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਅੰਤ ਿਵੱਚ 
ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਸੱਤ ਵਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਿਕਸ ੇ
ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ � ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਿਰਸ਼ਤ ੇਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਦਂੇ ਦੇਖਣਾ 
ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਤੁਸ� ਪਰਵਾਹ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਗੱਲ 
� ਨਾ ਕੱਟੋ ਜਾ ਂਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ�ਾ ਂ� ਯਾਦ ਿਦਵਾਓ ਿਕ 
ਤੁਸ� ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ ਿਕ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਸਰਾਹ ੇਜਾਣ। ਿਜੰਨਾ ਸਮਾ ਂਇਸ 
� ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸ� �ਥੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਰਹੋ।

ਉਨ�ਾ ਂ'ਤੇ ਿਰਸ਼ਤਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਓ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹਾਲੇ ਿਰਸ਼ਤਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਿਤਆਰ 
ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਂਉਸ ਕੋਲ ਰਿਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਾਰਨ ਹੋਣ, ਿਜਵ� ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਦੇ 
ਬੱਿਚਆ ਂਅਤੇ ਉਨ�ਾ ਂਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਡਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਛੱਡ 
ਕੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਅਕਸਰ ਉਦ� ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਜਦ� 
ਕੋਈ ਔਰਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਂਛੱਡਣ ਤ� ਫੌਰੀ 
ਬਾਅਦ।



ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ

www.dpvhealth.org.au

ਆਓ ਿਮਲ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਿਲਆਈਏ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ� ਿਕਸ ੇਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾ ਂਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

13 14 50 'ਤੇ ਟ�ਾਸਂਲੇਿਟੰਗ �ਡ ਇਟੰਰਪ੍ਰੇਿਟੰਗ ਸਰਿਵਸ 

(TIS National) � ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ:
1800 Respect National Helpline (1800 ਰੈਸਪੈਕਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ) - 1800 737 732
Safe Steps Crisis Line (ਸੇਫ਼ ਸਟ�ਪਸ �ਾਇਸਸ ਲਾਈਨ) - 1800 015 188
Orange Door (ਔਰ�ਜ ਡੋਰ) (ਿਹਊਮ ਮੋਰਲ�ਡ ਏਰੀਆ) - 1800 271 151
Orange Door (ਔਰ�ਜ ਡੋਰ) (ਨੌਰਥ-ਈਸਟ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਖੇਤਰ) - 1800 319 355
Northern Centre against Sexual Assault (ਿਜਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਿਵਰੁੱਧ ਨੌਰਥਰਨ ਸ�ਟਰ) 
(NCASA) - 1800 806 292
Elizabeth Morgan House Aboriginal Women’s Service (ਐਿਲਜ਼ਾਬੈਥ ਮੋਰਗਨ ਹਾਊਸ ਆਿਦਵਾਸੀ 
ਮਿਹਲਾ ਸੇਵਾ) - 9482 5744
Djirra (ਦਜੀਰਰਾ)- 1800 105 303
Child Protection (ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ) - 13 12 78
WIRE ਵਾਇਰ (ਔਰਤਾ ਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ) - 1300 134 130
Victims Assistance and Counselling Program (ਪੀੜਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) - 1800 819 817
Indian Care (ਇਡੰੀਅਨ ਕੇਅਰ) - 1300 00 50 40
Whittlesea Community Connections: Legal Advise (ਿਵਟਲਸੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ: ਕਾ�ਨੀ ਸਲਾਹ) - 9401 6655

ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ:
ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ

Beyond Blue (ਿਬ�ਡ ਬਲੂ) - 1300 22 4636
Headspace (ਹ�ਡਸਪੇਸ) - 1800 650 890
Kids Helpline (ਿਕਡਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ) - 1800 551
DPV Health - 1300 234 623
ਬਾਲ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਮਨ� ਿਵਿਗਆਨ 
ਿਨਊਬੋਲਡ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਬਾਲਗ
Head to Health (ਹੈਡ ਟ ੂਹੈਲਥ) - 1800 595 212
DPV Health - 1300 234 623
ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ
ਪੁਰਸ਼ਾ ਂਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਪੁਰਸ਼ਾ ਂਦੀ ਿਸਹਤ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਮਾਹਰ ਲਈ ਹਵਾਲਾ-ਪੱਤਰ:
ਮਰਦ
No to Violence (ਿਹੰਸਾ ਲਈ ਨਾਹਂ ਕਹੋ) - 1300 766 491

LGBTIQ
With Respect (ਿਵਦ ਿਰਸਪੈਕਟ) - 1800 LGBTIQ (1800 542 847)
Gay and Lesbian Switchboard (ਗੇਅ ਅਤੇ ਲੈਸਬੀਅਨ ਸਿਵੱਚਬੋਰਡ) (ਿਵਕ.) - 9663 2939
Thorne Harbour Health (ਥੋਰਨ ਹਾਰਬਰ ਹੈਲਥ) - 9865 6700

DPV Health ਨੇ Red Hat Films, ਅਤੇ 27 ਭਾਈਚਾਰਕ ਮ�ਬਰਾ ਂ
ਿਜਨ�ਾ ਂਨੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵ� ਤਰੀਿਕਆ ਂਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ 
ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਸਾਝਂੇਦਾਰੀ ਿਵੱਚ 
ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਿਡਜ਼ਾਇਨ, ਿਵਕਿਸਤ ਅਤੇ 
ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ � ਦੇਖਣ ਲਈ QR ਕੋਡ � ਸਕੈਨ ਕਰ ੋ-


