ਤੱ ਥ SHEET
ਸ਼ੀਟ: ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ
FACT

ਲੋ ਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱ ਚ ਅਕਸਰ ਸੇਧ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ
ਝੇਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ:

ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ
ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ੳਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਿੰ ਸਾ
ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

1800 RESPECT
(1800 737 732) ਜਾਂ SAFE STEPS FAMILY VIOLENCE
(1800 015 188) ਬਾਰੇ ਉਪਯੁਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।

ਗੈਰ-ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ
ਬਣੋ।

ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਗੁਪਤ ਰੱ ਖੋ
ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣ ਨਾਲ ਉਹ
ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹਿੰ ਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ।
ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ
ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ।

ਉਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ
ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱ ਖਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ:
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਜਿੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਓ।
ਇਥੋਂ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕੀਤਾ: Domestic Violence Resource Centre
Victoria (http://www.dvrcv.org.au/help-advice/guide-forfamilies-friends-and-neighbours)

ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂ
ਦਬਾਅ ਵਿੱ ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।

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।

