ਨਵ7 ਪ'ਵਾਸੀਆਂ
ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ

GrylU ihMsw kI hY?

ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ
ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ ਕੀ ਹੈ?
ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ `ਚ ਹਰ ਤਰ ਦਾ ਉਹ ਿਹੰ ਸਕ ਜ ਧੱ ਕੜਸ਼ਾ
ਕੜਸ਼ਾਹੀੀ ਵਾਲ਼ਾ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵਾਲ਼ਾ ਵਰਤਾਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਜ
ਬਾਅਦ `ਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ ਸਰੀਰਕ ਜ ਕਾਮੁਕ ਿਹੰ ਸਾ ਤ6 ਿਬਨਾ ਹੋਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਇਸ `ਚ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ
ਧਮਕਾਉਣ ਜ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਧੀਆ ਿਰਸ਼ਤੇ ਲਈ ਸਤਕਾਰ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਆਮ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਕਦੇ ਕਦੇ ਿਦਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਜ ਹੋਰ
ਪ'ੇਸ਼ਾਨੀ ਆਿਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਿਰਸ਼ਤੇ `ਚ ਕਦੇ ਡਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਘਟੀਆ ਸਮਝੇ ਜਾਣਾ ਜ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲ਼ੀ ਹਾਲਤ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ- ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ ਅਪਰਾਿਧਕ ਮਾਮਿਲਆਂ `ਚ ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਹੀ, ਨਾਲ਼ ਹੀ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ - ਸਰੀਰਕ
ਅਤੇ ਕਾਮੁਕ ਹਮਲੇ , ਧਮਕੀਆਂ, ਪ'ੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਤਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਦੁਰਿਵਹਾਰ, ਮਾਇਕ ਪ'ੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜ ਦੁਰ ਉਪਯੋਗ - ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰ ਚਾਉਣ
ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ- ਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਿਹ
ਿਹੰ ਸਾਾ ਜ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਵਾਲ਼ੇ ਿਰਸ਼ਤੇ `ਚ6 ਲੰਘ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਇਸ ਲਈ ਮੱ ਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਹੰ ਸਾ ਜ ਦੁਰਿਵ
ਿਵਹਾਰ
ਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹ- ਹੁੰ ਦਾ।
ਕੀ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ ਦੀ ਪੁਿਲਸ ਕੋਲ਼ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਹ। ਜੇ ਤੁਸ- ਚਾਹੋ ਤ ਤੁਸ- ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਪੁਿਲਸ ਕੋਲ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ ਲਈ ਅਤੇ ਿਹੰ
ਿਹਸਾਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ
ਪ'ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ6 ਤੁਸ- ਪੁਿਲਸ ਕੋਲ਼ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਉਸ ਸਮ7 ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਵੀ ਕੋਈ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਦਦ ਿਕੱ ਥ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
•

ਪੁਿਲਸ: ਜੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ 911`ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

•

ਪੀੜਤ ਲਈ ਸੇਵਾਵ: ਇਹ ਸੇਵਾਵ ਕਿਮਉਨਟੀ ਏਜੰ
ਏਜਸੀਆਂ
ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ `ਚ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ ਸੇਵਾਵ `ਚ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਹਾਇਤਾ,
ਅਦਾਲਤੀ ਪ'ਬੰਧ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਿਵ=ਤ, ਕI ਸਿਲੰਗ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਜਨ `ਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ `ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

•

ਿਵਕਟਮ ਿਲੰਕ: ਇੱ ਥ6 ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਸੇਵਾਵ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਫੌਰੀ
ਤੌਰ `ਤੇ ਸੇਵਾਵ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵ ਗੁਪਤ ਰੱ ਖੀਆਂ ਜਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ `ਚ।
ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੱ ਤੇ ਿਦਨ 24 ਘੰ ਟੇ ਿਕਸੇ ਸਮ7 ਵੀ ਿਵਕਟਮ ਿਲੰਕ ਨੂੰ 1-800-563-0808 `ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ www.VictimLinkBC.ca `ਤੇ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਟ'ਸੀਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲ਼ੇ ਘਰ: ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ
ਿਹਸਾ
ਸਾ ਤ6 ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਨ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਥੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ
ਪ'ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ। www.BCHousing.org Aqy Housing Options > Emergency Housing 'qy jwE।

ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਵਾਲ਼ੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ

• ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਦਾ
ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ- ਉਸਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋ?
• ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁੱ ਟ ਟੁੱ ਟ ਪ4ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵ ਿਦਖਾDਦਾ ਹੈ ਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਗਾਲ਼ੀ ਗਲ਼ੋ ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ?
• ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਜ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਤ6 ਰੋਕਦਾ ਹੈ?
• ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਗੁੱ ਸੇਖੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤ6 ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ?
• ਕੀ ਤੁਸ- ਸੱ ਟ ਚੋਟ ਤ6 ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤ# ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤ 911 `ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
• ਜੇ ਤੁਸ- ਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥ `ਤੇ ਨਹ- ਤ ਟ'ਸੀਸ਼ਨ ਹਾਉਸ ਜ ਸੇਫ ਹੋਮ ਜਾਓ ਜ ਿਵਕਟਮ ਿਲੰਕ ਨੁੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
• ਿਜਸ `ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਮ4ਬਰ ਜ ਿਮੱ ਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ ਇਸ ਲਈ
ਨਹ ਨਾ ਕਰੋ।

• ਿਵਕਟਮ ਿਲੰਕ ਨੂੰ 1-800-563-0808 `ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
• ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਪਲੈ ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਿਵਕਟਮ ਸਰਿਵਸ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓ। ਇਹ ਪਲੈ ਨ ਇੱ ਕ ਇਸ ਤਰ ਦੀ ਪਲੈ ਨ ਹੈ ਿਜਹੜੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਹੰ ਸਕ ਹਾਲਾਤ ਤ6 ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ `ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ `ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜ ਕਾਮੁਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ- ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤ ਿਜੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਿਕਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜ ਵਾਕ-ਇਨ
ਕਿਲਿਨਕ ਜਾਓ।

• ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ- ਪਰ ਤੁਸ- ਪਿਲਸ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ ਆਪਣੀ ਕਿਮਉਨਟੀ ਪੁਿਲਸ `ਦੇ ਨਾਨ ਐਮਰਜ4ਸੀ ਨੰਬਰ `ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
• ਜੇ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ, ਜ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਪੁੱ ਛਣੀ ਹੈ ਤ ਿਬਨਾ ਿਝਜਕ ਿਵਕਟਮ ਸਰਿਵਸ ਵਰਕਰ ਤ6 ਪੁੱ ਛੋ।
ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ `ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਧਨ
ਡੋਮੈਸਿਟਕ ਵਾਇਓਲ4 ਸ ਬੀ ਸੀ

•

www.DomesticViolenceBC.org

ਹੈਲਥ ਿਲੰਕ ਬੀ ਸੀ

• 24 ਘੰ ਟੇ ਮੁਫਤ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 811 ਜ www.HealthLinkBC.ca `ਤੇ ਜਾਓ।
• ਨਾਨ-ਐਮਰਜ4ਸੀ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱ ਕ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰ ਚ।
• ਮੰ ਗ ਕਰਨ `ਤੇ 130 ਤ6 ਵੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾਵ `ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਿਮਲ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵ।
ਬੀ ਸੀ ਨਰਸਲਾਇਨ

• ਹਰ ਰੋਜ਼ 24 ਘੰ ਟੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 1-866-215-4700
• 130 ਤ6 ਵੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾਵ `ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਿਮਲ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਹੈਲਪ ਲਾਇਨ

•

ਹਰ ਰੋਜ਼ 24 ਘੰ ਟੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ:310-1234

ਂ ਲਾਅ ਲਾਇਨ)
ਲੀਗਲ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਐਲ ਐਲ ਐਸ ਕਾਲ ਸ4ਟਰ ਐਡ

• ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ: 604-408-2172 ਜ 1-866-577-2525
ਜੇ ਮ1 ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਜ# ਬੋਲ ਨਹ4 ਸਕਦਾ ਤ# ਫੇਰ?
ਬੀ ਸੀ `ਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵ `ਚ ਿਵਕਟਮ ਿਲੰਕ ਵੱ ਲ6 ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਿਦੱ ਤੀਆ ਜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਿਵਕਟਮ ਿਲੰਕ ਨੂੰ 1-800-563-0808 `ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਜ www.VictimLinkBC.ca `ਤੇ ਜਾਓ।
ਇਹ ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ ਕਨ*ਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਬ.ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ ਿਮਲੀ ਫੰ ਿਡਗ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ।

