ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ: ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ ਬਾਰੇ ਕਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰ ਦਾ ਹੈ?

ਹਰ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਹਿੰ ਸਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਮੁਕਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱ ਟ ਪਹੁੰ ਚਾਣਾ, ਧਮਕਾਉਣਾ, ਜਾਂ
ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨਾ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਧ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਇੱ ਕਦਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱ ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂ ਪਿੱ ਛਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ 000 ਤੇ
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱ ਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਹੋਰ ਹਿੰ ਸਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰ ਟਰਵੈਂਨਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ
ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਇੰ ਟਰਵੈਂਨਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰ ਟਰਵੈਂਨਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇੱ ਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੱ ਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱ ਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਧਮਕਾ
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰ ਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰ ਟਰਵੈਂਨਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱ ਚ, ਕੁਝ ਪਦਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚਾ ਸਰੀਰਕ ਸੱ ਟ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ
ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਮੈਡੀਕਲ
ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ, ਨਰਸਾਂ, ਦਾਈਆਂ, ਅਧਿਆਪਕ, ਮੁੱ ਖ ਅਧਿਆਪਕ,
ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਮਾਜ
ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾ ਵਿੱ ਚ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ
ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ, ਸਿੱ ਖਿਆ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਵੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱ ਕ (ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ) ਤੇ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਦੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱ ਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗਾਂ ਵਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ।

000
ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ

ਸਰੋਤ:
Domestic Violence Resource Centre Victoria. (http://www.dvrcv.org.au/help-advice/are-you-happy)
Australian Institute of Family Studies.
(https://www3.aifs.gov.au/cfca/publications/mandatory-reporting-child-abuse-and-neglect)

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।

