ਨਵ0 ਆਵਾਸੀਆਂ
ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ

ਿਕਸਨੂ
ਕਸ ੰ ੂ ਕ
ਕਿਹੰ
ਹੰ ਦੇ ਹ
ਹਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ

ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ

ਦੁਰਿਵਹਾਰ?

ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਹਾਰ
ਹ ਰ ਿਕਸਨੂ
ਕਸ ੰ ੂ ਕਿਹੰ
ਕ ਹੰ ਦੇ ਹ
ਹਨ?
ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਹਾਰ
ਹ ਰ ਜ ਅਣਗਿਹਲੀ
ਅਣਗ ਹ ੀ ਉਸਨੂ
ਉਸ ੰ ੂ ਕ
ਕਿਹੰ
ਹੰ ਦੇ ਹ
ਹਨ ਜਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਤੇ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱ ਦਦ ਹੋਏ ਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ

ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਹੋਏ, ਸਮੇਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ
ਅਣਗ ਹਲੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਜੋ ਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਦੂਿਜਆਂ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ
ਰਭਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਹ । ਦੁਰਿਵਹਾਰ
ਹ ਰ ਜ
ਅਣਗਿਹਲੀ
ਅਣਗ ਹ ੀ ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰਕ, ਿਜਨਸੀ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਅਤੇ ਪੈਿਸਆਂ ਸਬੰ ਧੀ। ਕਈ ਤਰ& ਦੇ

ਦੁਰਿਵਹਾਰ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ
ਅਣਗ ਹਲੀ, ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਜੁਰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਤਰ& ਦਾ ਦੁਰਿਵਹਾਰ
ਹ ਰ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ
ਅਣਗ ਹਲੀ ਹ
ਹਾਨੀਕਾਰਕ
ੀਕ ਰਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
•

ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਕਈ ਤਰ& ਦੇ ਿਵਹਾਰ
ਹ ਰ ਆ)ਦੇ ਹ
ਹਨ।। ਿਮਸਾਲ
ਮਸ ਵਜ
ਜ ਇਸ ਿਵੱੱ ਚ ਸ਼
ਸ਼ਾਮਲ
ਮ ਹ
ਹਨ:
o

ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਰੁੱ ਖਾ ਸਲੂਕ, ਜ ਿਬਨਾ
ਬ ਾ ਵਜ&
ਜ&ਾ ਬੰ ਦਸ਼

o

ਿਜਸਨੂ
ਜਸ ੰ ੂ ਦੇਖਭਾਲ
ਭ ਦੀ ਲੋੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ੂ ਪੂਰਾ ਕਰ
ਕਰਨ ਿਵੱੱ ਚ ਨਾਕਾਮੀ
ਕ ਮੀ

o

ਲੰਮੇ ਸਮ0 ਤ ਗਾਲੀ-ਗਲੋ ਚ ਨਾਲ ਅਪਮਾ
ਅਪਮਾਨ ਜ ਧਮਕਾਉਣਾ

o

ਿਜਸ
ਜਸ ਿਵਅਕਤੀ
ਅਕਤੀ ਨੂੰੂ ਦੇਖਭਾਲ
ਭ ਦੀ ਲੋੋ ੜ ਹੈ ਉਸ
ਉਸਨੂੰ ੂ ਲੰ ਮੇ ਸਮ0 ਤਕ ਇਕੱ ਿਲਆਂ
ਆਂ ਛੱ ਡ ਦੇਣਾ

o

ਪੈਸੇ ਜ ਦੌਲਤ ਚੁਰਾਉਣੀ, ਜ ਅਣਅਿਧਕ
ਅਣਅ ਧਕਾਿਰਤ
ਰਤ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੌਸੇ ਵਰਤਣੇ

o

ਜਦ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੋਏ ਿਕਸੇ
ਕਸੇ ਦੀਆਂ ਮ
ਮਾਇਕ
ਇਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ੂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ
ਕਰਨਾ

o

ਅਣਚਾਿਹਆ
ਅਣਚ ਹਆ ਿਜਨਸੀ
ਜ ਸੀ ਸਬੰ ਧ ਜ ਿਜਨਸੀ
ਜ ਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੰ ਗੀ-ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

o

ਲੋ ੜ ਵੱ ਧ ਜ ਲੋ ੜ ਘੱ ਟ ਦਵਾਈਆਂ
ਦ ਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ

o

ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ, ਫੈਸਲੇੇ ਕਰ
ਕਰਨ8 ਜਦ
ਜਦਿਕ
ਕ ਉਹ ਆਪ ਫੈਸਲੇੇ ਕਰ
ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੁੰ ਦਾ
ਦ ਹੈ

ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਹਾਰ
ਹ ਰ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹ
ਹਨ?
•

ਹਰ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ
ਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪ;ਤੀਿਕਿਰਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

•

ਿਹੰਹੰ ਸਾ
ਸ ਜ ਅਣਗਿਹਲੀ
ਅਣਗ ਹ ੀ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ
ਸ਼ਕ ਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਿਵੱੱ ਚ ਇਹ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
o

ਸਰੀਰਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਜਵ0 ਝਰੀਟ, ਅੱ ਖ ਕਾਲ਼ੀ ਹੋਣੀ, ਕੁੱ ਟ-ਮਾਰ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ, ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੱ ਟ-ਫੇਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ।

o

ਭਾਵਨਾਤਮਕ
ਭ
ਤਮਕ ਲੱਛਣ ਿਜਵ0
ਜ 0 ਿਮਜ਼ਾਜ
ਮਜ਼ ਜ ਿਵੱੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਿਨਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਡਰ ਬਿਣਆ ਰਿਹਣਾ, ਸੁੰ ਘਣ ਜ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੱ ਦ ਵੱ ਧ

ਭਾਵ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਲਿਹਦਗੀ, ਇਕੱ ਿਲਆਂ ਰ
ਰਿਹਣਾ
ਹਣ , ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ।

ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਹਾਰ
ਹ ਰ ਕੀਤਾ
ਕੀਤ ਜਾ
ਜ ਿਰਹ
ਰਹ
ਰਹਾ ਹੈ ਜ ਜੇਕਰ ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਸੇ
ਕਸੇ ਹੋਰ ਬ
ਬਾਰੇ
ਰੇ ਿਚੰ
ਚੰ ਤ
ਤਾ ਹੈ ਤ ਉਸ ਹਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਮ=

ਕੀ ਕਰ?

•

ਜੇਕਰ ਤੁਸ> ਜ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸ> ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਜ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸ> ਿਸਰਫ ਿਕਸੇ
ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸ> ਇਸ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
o

VictimLINK: 1-800-563-0808 ਜ ਵੈਬਸਾਈਟ: www.VIctimLinkBC.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ।

o

ਂ ਇੰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ (SAIL): 604-437-1940 | 1-866-437-1940 (ਟੋਲ ਫ;ੀ)
ਸੀਨੀਅਰ ਐਿਬਉਜ਼ ਐਡ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸ> ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ
ਕਾਰਵਾਈ
•

ਜੇਕਰ ਤੁਸ> ਜ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸ> ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਿਕਸੇ ਫੌਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਜ ਉਸਨੂੰ ਫੌਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤ
911 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

•

ਜੇਕਰ ਹਾਲਤ ਗੰ ਭੀਰ ਨਹ> ਹੈ ਪਰ ਤੁਸ> ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਗੈਰਹੰ ਗਾਮੀ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

•

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱ ਕਾ ਨਹ> ਹੈ ਿਕ ਪੁਿਲਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜ ਨਾ, ਤ ਆਪਣੇ ਿਵਕਲਪ ਉਤੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਦਰਾ
ਂ ਇੰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ 604-437-1940 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ
ਕਰਨ ਲਈ VictimLINK ਨੂੰ 1-800-563-0808 ‘ਤੇ ਜ ਸੀਨੀਅਰ ਐਿਬਉਜ਼ ਐਡ
ਕਰੋ।

•

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਿਕਸੇ ਿਸਆਣੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਿਜਸ ‘ਤੇ ਤੁਸ> ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ
ਜ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਨ& ਨੂੰ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ।

ਕੀ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਮੈਨੰ ੂ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਜ ਅਣਗਿਹਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸ> ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱ ਕਾ ਪਤਾ ਨਹ> ਹੈ ਿਕ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ
ਦੱ ਿਸਆ ਜਾਏ ਜ ਨਾ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਵਕਲਪ ਸਬੰ ਧੀ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ VictimLINK ਨੂੰ 1-800-563ਂ ਇੰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ 604-437-1940 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
0808 ‘ਤੇ ਜ ਸੀਨੀਅਰ ਐਿਬਉਜ਼ ਐਡ
ਜੇਕਰ ਮੈਨੰ ੂ ਅੰ ਗੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਜ% ਸਮਝਣੀ ਨਹ' ਆ(ਦੀ ਹੈ ਤ% ਕੀ ਹੋਏਗਾ?
ਬੀ ਸੀ ਿਵੱ ਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ;ੱ ਮੁਖ ਭਾਸ਼ਾਵ ਲਈ VictimLINK ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Contact VictimLink BC: 1-800-563-0808 or www.VictimLinkBC.ca.

ਿਵਕਟਮ ਸਰਿਵਸਜ਼, ਕ;ਾਈਮ ਪ;ੀਵ=ਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਸ=ਟਰ ਫਾਰ ਐਲਡਰ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ ਿਤਆਰ
ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ ਕਨਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਬਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ ਿਮਲੀ ਫੰ ਿਡਗ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ।

