
Punjabi

ੋਂ 

ਕਿਸ ਨੂੰ ਿਾਲ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ:

IWSA ਪ੍ੋਜੈਿਟ ਅਧੀਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ 

9635 8022
‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਦੇ 9:00 ਵਜੇ ਤ 
ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4:00 ਵਜੇ ਤੱਕ
info@speakout.org.au

ਜਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਾ ਂਨੰਬਰਾ ਂ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਦੱਨ 
ਖੁਲੇ੍ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪੁਲੀਸ:
000

ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਦੀ ਲਾਈਨ:  
1800 656 463

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਤਾ ਂਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
TIS: ਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 13 14 50

ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾ:ਂ

• ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਦਸਆ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਉਪਲਬਧ ਚੋਣਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ

• ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦਜਵੇਂ ਦਸਹਤ, ਦਵਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭਾ ਂਦੀ
ਅਦਾਇਗੀ, ਮਕਾਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਦਚੰਤਾ ਦੇ ਹੋਰ
ਖੇਤਰਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

• ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਂਸਲੇ ਲੈਣ ਦਵੱਚ ਸਮਰਥਣ

• ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਾਰਗ ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ 
ਲਈ ਦਰਹਾਇਸ਼, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ

• ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਰਵਾਰਕ ਦਹੰਸਾ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ
ਦਵੱਚ ਗ੍ਰਦਹ ਦਵਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਵੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਿਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਇੱਿ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾ।ਂ

ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ (ਸਬੰਧੀ) ਸੇਵਾ

ਬੇਘਰ ਬਹੁਸਕਭਆਚਾਰਿ ਔਰਤਾ ਂਦੀ ਸੰਪੂਰਨ 
ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ (HoMWISS)  

ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪਨਾਹਗੀਰ ਔਰਤਾ ਂਲਈ 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਦਹਣ ਵਾਲੇ ਦਕਸੇ 
ਦਵਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖਾਇਆ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾ ਂਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਮਲ ਸਿਦੀ ਹੈ



www.speakout.org.au

ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪਕਰਵਾਰਿ ਕਹੰਸਾ ਿੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪਦਰਵਾਰਕ ਦਹੰਸਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 
ਦਵਅਕਤੀ ਦਕਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾ ਂਦਪਛਲੇ ਦਰਸ਼ਤੇ ਦਵੱਚ ਦਕਸੇ ਹੋਰ 
ਦਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਨਯੰਤਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, 
ਦਜਨਸੀ ਅਦਧਆਤਮਕ. ਤਕਨੀਕੀ, ਦਵੱਤੀ, ਸਮਾਜਕ ਜਾ ਂ
ਸਦਭਆਚਾਰਕ ਦਜਵੇਂ ਦਹੰਸਾ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਪਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਤਕਰੀਬਨ 98% ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪਦਰਵਾਰਕ ਦਹੰਸਾ ਂਦਾ ਦਸ਼ਕਾਰ 
ਔਰਤਾ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ।

ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪਦਰਵਾਰਕ ਦਹੰਸਾ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

• ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਨੇ, ਮਾਰਨਾ, ਥੱਪੜ ਮਾਰਨੇ, ਵਸਤਾ ਂਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ. ਧੱਕੇ 
ਮਾਰਨੇ, ਹਦਥਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ

• ਦਕਸੇ ਔਰਤ ਜਾ ਂਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆ ਂਧਮਕੀਆ ਂਦੇਣੀਆਂ

• ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਦਕਸੇ ਨੰੁ ਨਾਕਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਘਰ 
ਦਵੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਦਟੱਪਣੀਆ ਂਕਰਨੀਆ,ਂ ਦਕਸੇ ਨੂੰ ਚੀਕਣਾ 

• ਦਕਸੇ ਔਰਤ ਜਾ ਂਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਟੱਪਣੀਆ ਂਕਰਕੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ 
ਕੋਦਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ 

• ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾ ਂਮਾਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ 
ਕਰਨਾ

• ਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਜਨਸੀ ਛੇੜ ਛਾੜ ਜਾ ਂਦਟੱਪਣੀਆ ਂਕਰਨੀਆਂ

• ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਦਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾ ਂਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ

• ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆ ਂਮੁਢਲੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਦਜਵੇਂ ਦਕ ਪੈਸੇ ਜਾ ਂ
ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵਾਝਂੀ ਰੱਖਣਾ

ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪਕਰਵਾਰਿ ਕਹੰਸਾ 
ਇੱਿ ਅਪਰਾਧ ਹੈ
ਇਹ ਦਸਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਦਚਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਦਵਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪਦਰਵਾਰਕ ਦਹੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬੱਦਚਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਪੂਰੀ ਦਜ਼ੰਦਗੀ ਭਰ ਦਵੱਚ ਸਦਮਾ 
ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰਨ ਦਾ ਹੱਿ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਜਾ ਂਪਕਰਵਾਰਿ ਕਹੰਸਾ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, 
ਤਾ ਂਹੇਠਾ ਂਿੁੱਝ ਿਦਮ ਕਦਤੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਿ ਸਿਦੇ ਹੋ:

• ਦਕਸੇ ਤਰ੍ਾ ਂਦੀ ਦਹੰਸਾ ਤੋਂ “ਨਾ”ਂ ਕਹੋ।

• ਦਜਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰੋ  

• ਪਲੀਸ ਨੂੰ 000 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ

• ਦਕਸੇ ਪੇਸ਼ਾਵਾਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ ਦਜਵੇਂ ਦਕ:

 w ਘਰੇਲੂ ਦਹੰਸਾ ਲਾਈਨ

 w ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਮਯੁਦਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦਵੱਚਲੇ ਦਕਸੇ 
ਸਲਾਹਕਾਰ (ਕਾਊਨਸਲਰ) ਤੋਂ

 w ਦਕਸੇ ਕਮਯੁਦਨਟੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਫੈਦਮਲੀ ਸਪੋਰਟ  
ਵਰਕਰ ਤੋਂ

 w ਵੀਮੈਨਸਜ਼ ਡੋਮੈਸਦਟਕ ਵਾਇਓਲੈਨਜ਼ ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਸੀ 
ਸਰਦਵਸਜ਼ (WDVCASs)

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾ ਂਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ ਤਾ ਂਪੁਲੀਸ 
ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ 
ਅਦਾਲਤ ਦਵੱਚਲੇ ਚੇਂਬਰ ਮਦਜਸਟ੍ੇਟ ਜਾ ਂਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ 
ਐਪਰੀਹੈਂਡੱਡ ਦਹੰਸਾ ਆਰਡਰ (AVO) ਲਓ।

ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰ 
ਸਿਦੀਆ ਂਹਨ:
ਪੁਲੀਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ 000 
ਘੁਮਾਓ 

DOMESTIC VIOLENCE LINE (ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਲਾਈਨ) 
ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਰਾਏ 24 ਘੰਟੇ)  
1800 656 463
 
LINK 2 HOME (ਕਰਹਾਇਸ਼)
1800 152 152

ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਲਾਈਨ - IWSA
9635 8022

NSW ਕਵੱਚਲੀ ਔਰਤਾ ਂਦੀ ਿਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ (WOMEN’S 
LEGAL SERVICE) 
8745 6999

1800 RESPECT 
1800 737 732
 
LAW ACCESS NSW
1300 888 529

ਔਰਤਾ ਂਦੀਆ ਂਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਅਦਾਲਤ ਐਡਵੋਿੇਸੀ ਸਰਕਵਸਜ਼   
(WDVCASs)
1800 938 227


