
ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰਕ ਰਿੰਸਾ ਤੋਂ 
ਬਚਕੇ ਰਿਕਲ ਰਿੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 

ਬੱਰਚਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਅਤੇ 
ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਰਾਪਤ ਥੋੜਿਰੇ-ਸਮੇਂ ਲਈ 

ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਰਰਿਾਇਸ਼ ਮੁਿੱਈਆ 
ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਿਿ

 ਔਰਤਾਂ ਦੇ  
ਸ਼ਰਿ ਸਥਾਿ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ  
ਫੌਰੀ ਿ਼ਤਰੇ ਰਵੱਚ ਿੋ 

000 'ਤੇ ਫ਼ੋਿ ਕਰੋ 

 ਸੁਰੱਰਿਆ  
       ਯੋਜਿਾ

ਕੰਬਾਈਿਡ ਵੂਮੈਿਜ਼ ਰਰਫਊਜੀ ਗਰੁੱਪ (CWRG) ਇੱਕ ਚੋਟੀ 
ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਿੈ ਜੋ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਕੁਈਿਜ਼ਲੈਂਡ ਰਵੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ 
ਪਰਰਵਾਰਕ ਰਿੰਸਾ ਪਿਾਿ ਿੇਤਰ ਦੇ ਰਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਰਚੰਤਾਵਾਂ ਦੀ 
ਿੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਿੈ 
ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰਕ ਰਿੰਸਾ ਰਰਫ਼ਊਜੀਆਂ ਿੂੰ ਔਰਤਾਂ 
ਅਤੇ ਬੱਰਚਆਂ ਦੇ ਰਿੰਸਾ ਮੁਕਤ ਰਜ਼ੰਦਗੀ ਰਜਊਣ ਦੇ ਅਰਿਕਾਰ ਦੀ 
ਵਕਾਲਤ ਕਰਿ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਦੇ ਿਾਂ
www.cwrg.org

ਇਸ ਰਕਤਾਬਚੇ ਿੂ ੰਰਵਕਸਤ ਕਰਿ ਅਤ ੇਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਆਸਟਰਲੇੀਆ ਦ ੇCEO ਚੈਲੇਂਜ ਦੁਆਰਾ ਿਿ-ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਿੱਈਆ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ 
www.challengeDV.org 

ਐੱਲ ਐੱਮ ਸਟਰਰਾਂਗਵੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਰਚੱਤਰਰਆ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਕਈ ਸੱਰਿਆਚਾਰ, ਇਕ ਯਾਤਰਾ



ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰਕ ਰਿੰਸਾ 
ਕੀ ਿੈ?
ਘਰਲੇ ੂਅਤ ੇਪਰਰਵਾਰਕ ਰਿਸੰਾ ਰਵਚ ਬਿਤੁ ਸਾਰ ੇਵਿਂੋੱ-ਵਿੱਰ ੇਵਤੀਰ ੇਿੁਦੰੇ 
ਿਿ ਜੋ ਦੂਰਜਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਿਾਸਲ ਕਰਿ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਰਤੇ 
ਜਾਂਦੇ ਿਿ ਇਿ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਰਕਸਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿਾਂ ਰਵੱਚ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ 
ਿਜਦੀਕੀ ਸਰਿਿਾਗੀ, ਦੇਿਿਾਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰ ਦੇ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਮੈਂਬਰ 
ਸ਼ਾਮਲ ਿੁੰਦੇ ਿਿ ਘਰੇਲੂ ਰਿੰਸਾ ਰਵਚ ਕਈ ਤਰਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਅਿੀਿ ਰੱਿਣ 
ਵਾਲੇ ਰਵਵਿਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਿੁੰਦੇ ਿਿ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਿਮਕੀਆਂ 
ਅਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇਿ ਰਿਯੰਤਰਣ ਕਰਿਾ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਰਕੱਥੇ ਜਾਂਦੇ 
ਿੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ ਿੂੰ ਰਮਲਦੇ ਿੋ

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਿ ਸਥਾਿ ਕੀ ਿਿ?
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਿ ਸਥਾਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਰਚਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਰਿਅਤ 
ਰਰਿਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਰਵਵਿਾਰਕ ਸਿਾਇਤਾ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਦੇ ਿਿ ਰਜਿਿਰਾਂ ਿੂੰ 
ਰਿੰਸਕ ਸਰਥਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੁੰਦੀ ਿੈ 

ਉਿਿਰਾਂ ਿੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਘਰ, ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਘਰ ਜਾਂ ਗੁਪਤ 
ਲੁਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਰਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ

ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਿ ਸਥਾਿ ਥੋੜੇ-ਥੋੜੇ ਵੱਿਰੇ ਿੁੰਦੇ ਿਿ, ਿਾਲਾਂਰਕ ਇਿ ਸਾਰੇ 
ਤੁਿਾਿੂੰ ਿਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਰਚਆਂ ਦੀ ਦੇਿਿਾਲ ਲਈ ਜਗਿਰਾ 
ਪਰਰਦਾਿ ਕਰਦੇ ਿਿ ਕਈਆਂ ਰਵੱਚ ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਿੈ; ਿਾਲਾਂਰਕ, ਪਰਰਵਾਰਾਂ 
ਕੋਲ ਸੌਣ ਲਈ ਿਮੇਸ਼ਾ ਰਿਜੀ ਜਗਿਰਾ ਿੁੰਦੀ ਿੈ

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ?
 z DVConnect (ਡੀਵੀਕਿੈਕਟ) ਜਾਂ ਪੁਰਲਸ ਿਾਲ ਘਰੇਲੂ ਰਿੰਸਾ 

ਰਵਰੁੱਿ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ
 z ਰਿਆਿ ਿਾਲ ਰਵਚਾਰ ਕਰੋ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਰਚਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਸਮੇਤ, 

ਰਕਸ ਿੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਿਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਿੋ
 z ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ ਿੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਕੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਜੇ 

ਤੁਸੀਂ ਿਮਕਾਇਆ ਰਗਆ ਮਰਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਿੋ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਿ਼ਤਰੇ ਰਵਚ ਿੋ
 z ਆਪਣੀ ਯੋਜਿਾ ਰਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਰਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਰਿਆ ਬਾਰੇ 

ਰਵਚਾਰ ਕਰੋ
 z ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੀਆਂ 

ਵਾਿੂ ਚਾਬੀਆਂ ਰੱਿੋ 
 z ਮਿੱਤਵਪੂਰਣ ਫ਼ੋਿ ਿੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰੱਿੋ, ਰਜਵੇਂ ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ 

ਸਥਾਿਕ ਪੁਰਲਸ
 z ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰੋ
 z ਵਾਿੂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਤਵਪੂਰਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 

(ਉਦਾਿਰਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਜਿਮ ਸਰਟੀਰਫਕੇਟ ਅਤੇ ਰਵਆਿ ਦਾ 
ਸਰਟੀਰਫਕੇਟ) ਆਪਣੇ ਰਕਸੇ ਿਰੋਸੇਯੋਗ ਕੋਲ ਰੱਿੋ

 z ਰਜਿੜੀਆ ਂਚੀਜਾਂ਼ ਤਸੁੀ ਂਬਚਾਉਣਾ ਚਾਿੰੁਦ ੇਿ ੋਉਿਿਰਾਂ ਦੀ ਸਚੂੀ ਬਣਾਓ

ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਿ ਸਥਾਿ ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਅਤੇ 
ਮਰਿਫੂਜ਼ ਿਿ?
ਿਾਂ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਿ ਸਥਾਿਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਿ ਿੰਬਰ 
ਸਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਪਤ ਿੁੰਦੇ ਿਿ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਿ ਸਥਾਿਾਂ 
ਰਵੱਚ ਸਰਕਉਰਰਟੀ (ਸੁਰੱਰਿਆ) ਦਸਤਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ 

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਰਕੰਿੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਰਿ ਸਥਾਿ ਰਵਚ 
ਰਰਿੰਦੇ ਿਿ?
ਸ਼ਰਿ ਸਥਾਿ ਰਵਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਰਚਆਂ ਿੂੰ ਉਿਿਾਂ 
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਿੁਸਾਰ ਰਰਿਾਇਸ਼ ਰਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ  

ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਿ ਸਥਾਿ ਰਵੱਚ ਰਕਰਾਇਆ 
ਵਸੂਰਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ?
ਰਕਰਾਇਆ ਤੁਿਾਡੀ ਆਮਦਿੀ ਦ ੇ25% ਤੋਂ ਵੱਿ ਿਿੀਂ ਿੁੰਦਾ 
ਅਤੇ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਿਾਲਤਾਂ ਿੂੰ ਿਮੇਸ਼ਾਂ ਰਿਆਿ ਰਵੱਚ 
ਰੱਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ

ਮੈਂ ਅਪਾਿਜ਼ ਿਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਿ ਲੈ ਸਕਦੀ ਿਾਂ?
ਿਾਂ ਸ਼ਰਿ ਸਥਾਿਾਂ ਰਵੱਚ ਪਿੁੰਚਯੋਗ ਰਰਿਾਇਸ਼ ਿੁੰਦੀ ਿੈ ਡੀਵੀ 
ਕਿੈਕਟ ਿੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ

ਮੇਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਿਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿੋਵੇਗਾ?
ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਿ ਸਥਾਿਾਂ ਰਵੱਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਿਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਅਿੁਕੂਲ ਰਰਿਾਇਸ਼ ਿੈ ਰਵਕਲਰਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, RSPCA 
ਤੁਿਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਿਵਰ ਿੂੰ ਰਕਸੇ ਘਰ ਰਵੱਚ ਪਾਲਣ ਰਵੱਚ 
ਸਿਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਿ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕੇ ਰਕ ਉਿ ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਿਿ

 ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਡੀਵੀ ਕਿੈਕਟ ਵੂਮੈਿਲਾਈਿ 
24-ਘੰਟੇ ਸੰਕਟ ਸਿਾਇਤਾ
1800 811 811 • www.dvconnect.org
DVConnect (ਡੀਵੀਕਿੈਕਟ) ਮੁਫ਼ਤ ਰਵਚੱ ਘਰਲੇੂ 
ਅਤ ੇਪਰਰਵਾਰਕ ਰਿਸੰਾ ਿਲੈਪਲਾਈਿ ਪਰਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਿੈ 

DVConnect (ਡੀਵੀਕਿੈਕਟ) ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਟਰਰਾਂਸਪਰੋਟ 
ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਰਰਿਾਇਸ਼ ਤਕ ਪਿੁੰਚ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇਲੂ 
ਰਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਰਵਚ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ 

ਸਿਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਿਾਲ  
ਸੁਰੱਰਿਆ ਯੋਜਿਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਤਰੀਕਾ ਿੈ 

1800 811 811 'ਤੇ DVConnect (ਡੀਵੀ ਕਿੈਕਟ) ਿੂੰ ਫ਼ੋਿ ਕਰੋ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ  
ਫੌਰੀ ਿ਼ਤਰੇ ਰਵੱਚ ਿੋ 

000 'ਤੇ ਫ਼ੋਿ ਕਰੋ


