ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ: ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰ ਸਾ

ਜਦ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਹਿੰ ਸਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਬੱ ਚੇ ਅਕਸਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

50%
50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ
ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚਾਰ ਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱ ਕ ਨੇ (12-20
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਸੌਤੇਲੀ
ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਧ ਹਿੰ ਸਾ ਦੇਖੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰ ਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਬੱ ਚੇ ਹਿੰ ਸਾ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ
ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਲ
ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ
ਵੀ ਹਿੰ ਸਕ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱ ਚਾ ਹਿੰ ਸਾ ਵਿੱ ਚ
ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ
ਵਲੋ ਨਜ਼ਰ ਅੰ ਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਇਹ ਸਰੋਤ CHALLENGE Family Violence ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਦੇ ਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ City of Casey,
Cardinia Shire Council, City of Greater Dandenong ਅਤੇ Monash Health ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ
ਵਿਰੁੱ ਧ ਹਿੰ ਸਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Victorian Government’s Community Crime Prevention Program
(ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ ਹੈ – ਸਥਾਨਕ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੁੱ ਦਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਹੱ ਲ।

