ਨਵE ਆਵਾਸੀਆਂ
ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ

ਕੀ ਹੈ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ
ਸੁਰੱਿਖਆ?

ਬੱ ਿਚਆਂ ਪਤੀ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕੀ ਹੈ?
ਬੀ ਸੀ `ਚ ਬੱ ਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਿਝਆ ਜਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਤ2 ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ਼ ਦੁਰਿਵਹ
ਿਵਹਾਰ
ਰ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਿਕਸਮ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ, ਯੋਨ ਸਬੰ ਧੀ (ਸੈਕਸੂਅਲ), ਜਜ਼ਬਾਤੀ - ਜ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੀ ਹੈ?
ਂ
ਬੀ ਸੀ `ਚ ਿਜਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਉਨ" ਦੇ ਘਰ `ਚ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਬੇਿਧਆਨੀ ਤ2 ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਅ ਚਾਈਲਡ ਫੈਿਮਲੀ ਐਡ
ਕਿਮਉਨਟੀ ਸਰਿਵਸ ਐਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁ
ਅ ਸ
ੁ ਾਰ
ਰ ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਬੰ ਧੀ ਿਚੰ ਤਾਵ ਹਨ ਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ
ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵਰਕਰ (ਚਾਈਲਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਵਰਕਰ) ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਬੱ ਚੇ ਿਜਹੜੇ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦਾ ਿਸ਼ਕ
ਿਸ਼ਕਾਰ
ਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਿਕHਮੀਨਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੈਨIਡਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਸਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵੀ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ। ਜਦ2 ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ ਿਕਸੇ ਨI ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਪੁਿਲਸ ਪਿਹਲ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਾਰਵ ਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ !
ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ਼ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜ ਉਸ ਵੱ ਲ ਿਧਆਨ ਨਹC
ਿਦੱ ਤਾ ਜਦਾ, ਤ ਇਸ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। " ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ" ਇਸ ਗੱ ਲ `ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੋ ਤੁਸC
ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ" ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਿਮਲੀ ਹੈ ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ" ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤ ਕੀ ਕਰ?
ਜੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤ ਲੋ ਕਲ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ 9-1-1 `ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ਼ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਦੀ ਹੈ ਜ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਰਿਵਹਾਰ
ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤ ਇਸ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹC। ਿਦਨ ਹੋਵੇ ਜ ਰਾਤ ਤੁਸC ਿਕਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲਾਇਨ ਫਾਰ ਿਚਲਡਰਨ
ਨੂੰ 310-1234 `ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਾਲ ਮੁਫਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੱ ਖੀ ਜਦੀ ਹੈ। ਿਜਸ ਨਾਲ਼ ਤੁਸC ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚਾਈਲਡ
ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ਼ ਹੁੰ ਦੇ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਉਨ" ਵਲ ਵਰਤੀ ਜਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਿਹਰ
ਹੋਏਗਾ।

ਮ) ਚਾਈਲਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਵਰਕਰ ਨਾਲ਼ ਿਕਵ. ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ?
ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੀ ਸੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:ਸੋਮਵਾਰ ਤ2 ਸ਼ੁੱ ਕਰਵ
ਕਰਵਾਰ
ਰ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਤ2 ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੱ ਕ। 1-800-661-8773 `ਤੇ ਫ਼ੋਨ
ਂ ਫੈਿਮਲੀ ਿਡਵੈਲਪਮNਟ ਦਫਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱ ਛੋ।
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕਲ ਮਿਨਸਟਰੀ ਆਫ ਿਚਲਡਰਨ ਐਡ

ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤ# ਬਾਅਦ ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਆਸ ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਚਾਈਲਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਥ2 ਕੁੱ ਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ
ਰੀ ਲਵੇਗਾ । ਿਜਵE:
•

ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਉਮਰ, ਨਅ ਅਤੇ ਥ

•

ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਿਕਸੇ ਤਰ" ਦਾ ਫੌਰੀ ਖਤਰਾ

•

ਤੁਸC ਇਹ ਿਕD ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰ
ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ

•

ਬੱ ਚੇ ਨI ਕੀ ਿਕਹਾ ਹੈ

•

ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਸਬੰ ਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ / ਜ ਸ਼ੱ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੇਰੇ ਵੱ ਲ# ਿਰਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤ# ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ?
ਚਾਈਲਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੋਈ ਿਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ਼ ਵੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਦਾ
ਿਕਹੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤ ਚਾਈਲਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਵਰਕਰ- ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਜਵE ਿਕ ਪੁਿਲਸ,
ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਅਤੇ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਮNਬਰ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ।
ਪਰ ਜੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਤ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹC ਪਰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤ ਚਾਈਲਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਵਰਕਰ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਕਰੇਗਾ ਜ ਕਿਮਊਨਟੀ `ਚ ਉਨ" ਨਾਲ਼ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚਾਈਲਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਵਰਕਰ ਿਜੱ ਥ2 ਤੱ ਕ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ਼ ਰਲ਼ ਕੇ ਇੱ ਕ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨਾਲ਼ ਪਿਰਵਾਰ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਵਧੀਆ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲ਼ਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇ ਤ ਚਾਈਲਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਵਰਕਰ ਜਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ `ਚ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋ ਕ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਜਵE ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਮNਬਰ,ਅਿਧਆਪਕ, ਡਾਕਟਰ ਜ
ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਆਿਦ ਨਾਲ਼ ਿਮਲ ਕੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਉਨ" ਦੇ ਘਰ ਤ2 ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਹਾਲਤ `ਚ ਬਾਹਰ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ Rਥੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਹC ਿਮਲ
ਸਕਦੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ" ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ ਅਦਾਲਤੀ ਪHਿਕਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਦੀ ਹੈ। ਫੈਿਮਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱ ਜ ਸਾਰੇ ਪਾਿਸਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ
ਤ2 ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਘਰ `ਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਾਪਸੀ ਤੱ ਕ ਬੱ ਚਾ ਿਕੱ ਥੇ ਰਹੇਗਾ।
ਜੇ ਚਾਈਲਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਵਰਕਰ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ2 ਲੈ ਜਦਾ ਹੈ ਜ ਤੁਸC ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਸ ਤਰ" ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ
ਵਕੀਲ ਕਰ ਲਓ। ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ਼ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ਼ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਨ" ਕਾਗਜ਼
ਪੱ ਤਰ `ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਦਾ ਹੈ ਉਨ" ਸਬੰ ਧੀ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ਼ ਦੱ ਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਅਦਾਲਤ `ਚ ਵੀ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸC ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਨਹC ਤ ਲੀਗਲ ਏਡ ਵਾਲ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ `ਚ2 ਇੱ ਕ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਣਗੇ।

ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਿਕੱ ਥ# ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

•

ਲੀਗਲ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਬੀ ਸੀ ( ਲੀਗਲ ਏਡ): www.legalaid.bc.ca ਫ਼ੋਨ: 1-866-577-2525

•

ਪੇਰNਟ ਸਪੋਰਟ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਆਫ ਬੀ ਸੀ: www.ParentSupportBC.ca ਫ਼ੋਨ: 1-800-665-6880

•

ਬੀ ਸੀ ਕT ਸਲ ਆਫ ਫੈਿਮਲੀਜ਼: ਫ਼ੋਨ: 1-800-663-5638

•

ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਫੈਿਮਲੀ ਿਰਸੋਰਸ ਡੈਟਾਬੇਸ: www.BCCF.bc.ca

•

ਕੈਨIਡੀਅਨ ਸNਟਰ ਫਾਰ ਚਾਇਲਡ ਪHੋਟੈਕਸ਼ਨ: www.ProtectChildren.ca

ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਜ ਸਮਝਣੀ ਨਹ5 ਆ6ਦੀ ਤ ਫੇਰ?
ਿਵਕਿਟਮਿਲੰਕ ਵੱ ਲ2 ਹਰ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਮਦਦ ਿਦੱ ਤੀ ਜਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰ ਦਾ ਵੇਖਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਗੁਪਤ ਹੀ ਨਹC ਸਗ2 ਬਹੁਤੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ `ਚ ਵੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੱ ਤੇ ਿਦਨ 24 ਘੰ ਟੇ ਿਕਸੇ ਸਮE ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਿਵਕਿਟਮਿਲੰਕ: 1-800-563-0808 jW www.VictimLinkBC.ca 'qy jwE[
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਕੁੱ ਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਬਿਲਕੇਸ਼ਨ: “If Your Child is Taken: Your Rights as a Parent” ਤ2 ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ ਕਨ3ਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਬਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ# ਿਮਲੀ ਫੰ ਿਡਗ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ।

