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ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਹ ਿੰ ਸਾ: ਪ੍ੁਲੀਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ੈ
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ਤ ਿੰ ਸਾ ੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਕ ਇਨਸਾਨੀ ੱ ਕ ੈ
ਰ ਹਕਸੇ ਨਿੰ ਹ ਿੰ ਸਾ ਜਾਂ ਹ ਿੰ ਸਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ੋਣ ਦਾ ੱ ਕ ੈ। ਰ ਕੋਈ ਆਪ੍ਣੇ
ਪ੍ਰਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਹਤਆਂ ਹਵੱ ਚ ਸੁਰੱਹਿਆ ਤੇ ਇਜ਼ਤ ਚਾ ਦਾ
ੁਿੰ
ੈ। ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਹ ਿੰ ਸਾ ਸਾਰੇ
ਭਾਈਚਾਹਰਆਂ ਤੇ ਸਹਭਆਂਚਾਰਾਂ ਹਵੱ ਚ ਦੀ
ੁਿੰ
ੈ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ਰ ਨ ੀਂ ੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ
ਹਵੱ ਚ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਹ ਿੰ ਸਾ ਕਨਿੰ ਨ ਦੇ ਹਿਲਾਫ ੈ। ਹਵਕਟੋਰੀਆ ਪ੍ੁਲੀਸ ਕਨਿੰ ਨ ਨਿੰ ਕਾਇਮ
ਰੱ ਿਣ ਅਤੇ ਲੋ ੜਵਿੰ ਦ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ੈ।

ਦਸਰੇ ਜੀਆਂ ਨਿੰ ਡਰ ਮਹ ਸਸ ੁਿੰ ਦਾ ੈ, ਸਲਾ ਅਤੇ ਸ ਾਇਤਾ
ਵਾਸਤੇ ਕ ੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨਿੰ ਦੁੱ ਿ ਪ੍ ਚਾ
ੁਿੰ ਰ ੇ ੋ, ਸ ਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ
ਕ ੋ। ਇਸ ਿੀਟ ਦੇ ਦਸਰੇ ਪ੍ਾਸੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨ।
ਪ੍ੁਲੀਸ ਤਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ੈ?

ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਤ ਿੰ ਸਾ ਕੀ ੈ, ਕਨਿੰ ਨ ਕੀ ਕਤ ਿੰ ਦਾ ?
ੈ
Victorian Family Violence Protection Act 2008 ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਹ ਿੰ ਸਾ ਨਿੰ
ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਜੋ ਹਨਕਟੀ ਸਾਥੀ, ਛੱ ਡ ਚੁੱ ਕੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ
ੋਰ ਜੀਆਂ ਉਪ੍ਰ ਡਰ ਤੇ ਕਾਬ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ੈ। ਇ ਨਾਂ ਵਤੀਹਰਆਂ ਹਵੱ ਚ
ਿਾਮਲ ੋ ਸਕਦੇ ਨ:


ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕਸੇ ਨਿੰ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਹ ੱ ਸਾ ਮਿੰ ਨਦੇ ੋ ਅਤੇ ਉ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁ ਾਨਿੰ ਜਾਂ

ਹਜਸਮਾਨੀ ਮਲਾ (ਹਜਵੇਂ ਮਾਰਨਾ, ਧੱ ਕਣਾ, ਸਾੜਨਾ ਜਾਂ ਸਾ ਘੁੱ ਟਣਾ, ਰੁੱ ਿੀ
ਜਾਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾ ੀ ਵਾਲੀ ਸਿੰ ਭਾਲ);

ਹਵਕਟੋਰੀਆ ਪ੍ੁਲੀਸ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਹ ਿੰ ਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਲੋ ਕਾਂ ਨਿੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦੀ ੈ
ਅਤੇ ਹਵਅਕਤੀ ਵੱ ਲੋਂ ਹਜਸ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨਿੰ ਕਿਟ ਪ੍ ਚਾਇਆ
ੁਿੰ
ੈ, ਨਿੰ
ਹਕਸੇ ੋਰ ਹ ਿੰ ਸਾਤਮਕ ਕਿੰ ਮਾਂ ਜਾਂ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀ ੈ।
ਪ੍ੁਲੀਸ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਹ ਿੰ ਸਾ ਦੀਆਂ ਹਰਪ੍ੋਰਟਾਂ ਤੋਂ, ਹਕਸੇ ਤੋਂ ਜੋ ਹ ਿੰ ਸਾ ਦਾ ਹਿਕਾਰ ੋਇਆ ੋਵੇ,
ਹਚਿੰ ਤਾ ਕਰ ਰ ੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ੈ।
ਪ੍ੁਲੀਸ ਦੁਜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ੋਏ ਜਾਂ ਹਤਿੰ ਨ ਜ਼ੀਰੋ 000 ਉਪ੍ਰ ਆਏ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ



ਹਲਿੰਗੀ ਹ ਿੰ ਸਾ (ਹਜਵੇਂ ਕਾਮੁਕ ਹਕਹਰਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅਪ੍ਾਉਣਾ);

ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਹ ਿੰ ਸਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ੈ।



ਆਰਹਥਕ ਬਦਸਲਕੀ (ਹਜਵੇਂ ਪ੍ੈਸਾ, ਿਾਣਾ, ਦਵਾਈ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ

ਜਦੋਂ ਪ੍ੁਲੀਸ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਹ ਿੰ ਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹਵੱ ਚ ਸ ਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ੈ ਤਾਂ ਉ ਪ੍ੁੱ ਛਦੇ ਨ

ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਦ ੇਜ ਸਬਿੰ ਧੀ ਬਦਸਲਕੀ);


ਮਾਨਹਸਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹ ਿੰ ਸਾ (ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਧਮਕੀਆਂ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਥੱ ਲੇ
ਲਾਉਣਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱ ਢਣੀਆਂ, ਹਲਿੰਗਕੀ, ਨਸਲਵਾਦੀ, ਉਮਰ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਜਾਂ
ਹਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹ ਿੰ ਸਾ);



ਬੱ ਚੇ ਨਿੰ ਹ ਿੰ ਸਾ ਦੇ ਕਿੰ ਮਾਂ ਨਿੰ ਸੁਣਨ, ਵੇਿਣ ਜਾਂ ਜਾਣ ੋਣ ਦੇਣਾ (ਉਦਾ ਰਣ ਵਜੋਂ
ਲੜਾਈਆਂ ਨਿੰ ਸੁਣਨਾ, ਸੱ ਟਾਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿੰ ਵੇਿਣਾ)

ਹਕ ਘਰ ਹਵੱ ਚ ਕੌ ਣ ਕੌ ਣ ਰਹ ਿੰ ਦਾ ੈ। ਉ ਪ੍ਤਾ ਕਰਦੇ ਨ ਹਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਨ।
ਪ੍ੁਲੀਸ ਰੇਕ ਹਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪ੍ ਗੱ ਲ ਕਰਦੀ ੈ। ਉ ਬੱ ਹਚਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱ ਲ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਨ। ਉ ਪ੍ੁੱ ਛਣਗੇ ਹਕ ੁਣ ਅਤੇ ਹਪ੍ਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ੋ ਹਰ ਾ ਸੀ।
ਉ ਪ੍ਤਾ ਕਰਨਗੇ ਹਕ ਜੇਕਰ, ਹ ਿੰ ਸਾ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਹਕਸੇ ਨਿੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸ ਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ
ੈ ਅਤੇ ੋਏ ਹਕਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿੰ ਹਲਿ ਲੈਂ ਦੇ ਨ। ਪ੍ੁਲੀਸ ਰੇਕ ਹਵਅਕਤੀ ਲਈ ਵਾਲਾ
ਪ੍ੱ ਤਰ ਬਣਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਹ ਿੰ ਸਾ ਨਾਲ ਬੱ ਚੇ ਬੁਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਦੇ
ੁਿੰ
ਨ ਅਤੇ ਕਨਿੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ

ਪ੍ੁਲੀਸ ਇ ਵੀ ਪ੍ੁੱ ਛੇਗੀ ਹਕ ਹਕਸੇ ਨਿੰ ਅਿੰ ਗ ੀਣਤਾ, ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ੋਰ ਲੋ ੜਾਂ

ਸੁਰੱਹਿਆ ਹਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ੈ।

ਨ, ਜੋ ਉ ਦੱ ਸਣੀਆਂ ਚਾ ਦੇ
ੁਿੰ
ਨ, ਜੋ ਸੁਰੱਹਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ੁਲੀਸ ਦੇ ਗਾਰੇ
ੁਿੰ
ਨਾਲ ਸਬਿੰ ਹਧਤ
ਨ।

ਪ੍ਰਵਾਰ ਕੀ ੈ?

ਪ੍ੁਲੀਸ ਇ ਪ੍ੁੱ ਛਣ ਲਈ ਹਜਿੰ ਮੇਵਾਰ ੈ ਹਕ ਬੱ ਹਚਆਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਆਹਦਵਾਸੀ ਤਾਂ ਨ ੀਂ ੈ।

ਕਨਿੰ ਨ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨਿੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇ ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਭਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ੈ:

ਆਹਦਵਾਸੀ ਲੋ ਕ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਨ ਹਕ ਉ ਮੁਿ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਆਹਦਵਾਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿੰ

 ਹਨਕਟੀ ਸਾਥੀ (ਪ੍ਤੀ, ਪ੍ਤਨੀ, ਸ ੇਲੀ, ਦੋਸਤ, ਹਬਨਾਂ ਹਵਆ ਵਾਲਾ

ਤਰਜੀ ਦੇਣਗੇ।

ਹਰਿਤਾ, ਇਕੋ ਹਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ) ਅਤੇ

ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਹਪ੍ਛਲੇ ਹ ਿੰ ਸਾ ਤੇ ਅਪ੍ਰਾਧੀ ਇਹਤ ਾਸ ਦਾ ਹਧਆਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ੁਲੀਸ ਿਤਰੇ ਦਾ

 ਛੱ ਡ ਚੁੱ ਕੇ ਸਾਥੀ,

ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ। ਉ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣਗੇ ਹਕ ਹਕਸਨਿੰ ਹਜ਼ਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ੋ ਹਰ ਾ ੈ

 ਬੱ ਚੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਬਾਲਗ ਬੱ ਚੇ; ਜਾਂ
 ਹਰਿਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸ ੁਰਾ ਜਾਂ ਸੱ ਸ, ਆਂਟੀ,
ਅਿੰ ਕਲ, ਹਮਿਰਤ ਜਾਂ ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ।

 ਇਕ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਵਰਗਾ ੈ
ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ
24 ਘਿੰ ਟੇ
131 450
https://www.tisnational.gov.au

(ਪ੍ੀੜਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ) ਅਤੇ ਕੌ ਣ ੈ ਜੋ ਦਹਜਆਂ ਨਿੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ ਚਾ
ੁਿੰ
ਹਰ ਾ ੈ ( ਮਲਾਵਰ ਜਾਂ ‘ਦਸਰੀ ਪ੍ਾਰਟੀ’)। ਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ੁਲੀਸ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ੈ।

ਰੀਲੇ ਅ ਸੇਵਾ (24 ਘਿੰ ਟੇ)

ਸਿੰ ਕਟ ਵੇਲੇ, ਫੋਨ ਕਰੋ

ਲੋ ਕ ਜੋ ਬੋਲੇ ਨ ਜਾਂ ਸੁਣ ਜਾਂ ਬੋਲ ਨ ੀਂ ਸਕਦੇ

ਤ ਿੰ ਨ ਜ਼ੀਰੋ (000)

www.relayservice.gov.au
ਬੋਲਣ ਤੇ ਸੁਣਨ 1300 555 727
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ਸੁਰੱਤਿਆ ਸਭ ੋਂ ਵੱ ਡੀ ਰਜੀ

ੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਪ੍ਰਾਧ ੋਇਆ ੈ ਤਾਂ ਪ੍ੁਲੀਸ

ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਿ ਮੜਹ ਸਕਦੀ ੈ। ਾਲਾਂਹਕ, ਸਾਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਰਕ
ਹ ਿੰ ਸਾ ਅਪ੍ਰਾਧਕ ਜੁਰਮ ਨ ੀਂ ਦੀ।
ੁਿੰ
ਪ੍ੁਲੀਸ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਹਸਵਲ
(ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਹਬਨਾਂ-ਅਪ੍ਰਾਧੀ) ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ੈ:


ਮੌਕੇ ਤੇ ੀ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਤ ਿੰ ਸਾ ਸੁਰੱਤਿਆ ਨੋਤਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰ
ਸਕਦੀ ੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ



ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਤ ਿੰ ਸਾ ਦਿਲ ਤਨਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਹਵੱ ਚ ਅਰਜ਼ੀ

ਜੇ ਸ਼ਰ ਾਂ ਦੀ ਉਲਿੰਘਣਾ ਦੀ
ੁਿੰ
ੈ ਾਂ ਕੀ ੋਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬਦੇ ਉ ਹਵਅਕਤੀ ੈ ਹਜਸ ਲਈ ਨੋਹਟਸ ਜਾਂ ਆਦੇਿ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰਰੀ
ੈ। ਜੇ ਜਵਾਬਦੇ ਆਦੇਿ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ੋਰ ਅਪ੍ਰਾਧ
ਨ ੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉ ਨਾਂ ਦਾ ਅਪ੍ਰਾਹਧਕ ਹਰਕਾਰਡ ਨ ੀਂ ਬਣੇਗਾ।
ਜਵਾਬਦੇ ਹਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਹ ਿੰ ਸਾ ਹਬਲਕੁਲ ਨ ੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ:

ਦੇ ਸਕਦੀ ੈ, ਜਾਂ


ਮੌਜਦਾ ਦਿਲ ਤਨਰਦੇਸ਼ ਨਿੰ ਵਧੇਰੇ ਰਾਿੀ ਲਈ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ੈ।

ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਤ ਿੰ ਸਾ ਦਿਲ ਤਨਰਦੇਸ਼ ਕੀ ਨ?
ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਤ ਿੰ ਸਾ ਦਿਲ ਤਨਰਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱ ਲੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਿੰ

ੋਰ ਹ ਿੰ ਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ

ਮਿੰ ਤਵ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਨਿੰ ਨੀ ਆਦੇਿ ਨ।
ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਹ ਿੰ ਸਾ ਸੁਰੱਹਿਆ ਨੋਹਟਸ ਪ੍ੁਲੀਸ ਵੱ ਲੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਿੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਤੱ ਕ
ੋਰ ਹ ਿੰ ਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਥੋੜਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿਲ ਆਦੇਸ਼ ਨ।



ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਹਜਨਸੀ ਹ ਿੰ ਸਾ ਨ ੀਂ,



ਹਕਸੇ ਨਿੰ ਜ਼ਿਮੀ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਨ ੀਂ



ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਹਲਿਤੀ ਬਦਸਲਕੀ ਨ ੀਂ



ਬਦਸਲਕੀ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨ ੀਂ ਭੇਜਣੀਆਂ



ਹਪ੍ੱ ਛਾ ਨ ੀਂ ਕਰਨਾ



ਕੋਈ ਆਰਹਥਕ ਬਦਸਲਕੀ ਨ ੀਂ



ਜਾਇਦਾਦ ਨਿੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨ ੀਂ

ਬੇਦਿਲੀ ਸ਼ਰ ਦਾ ਅਰਥ ,ੈ ਜਵਾਬਦੇ :


ਦੋਵੇਂ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਿਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਨ। ਬੱ ਹਚਆਂ ਸਮੇਤ, ਸੁਰੱਹਿਆ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ

ਜਾਂ ਸਕਲ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨ ੀਂ ਜਾਣਾ।

ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਨਿੰ ਸੁਰੱਤਿਆ ਅਧੀਨ ਤਵਅਕ ੀ ਹਕ ਾ ਜਾਂਦਾ ੈ। ਹਜਸ ਹਵਅਕਤੀ ਨੇ ਹ ਿੰ ਸਾ



ਕੀਤੀ ੈ ਨਿੰ ‘ਜਵਾਬਦੇ ’ ਜਾਂ ‘ਦਸਰੀ ਪ੍ਾਰਟੀ’ ਹਕ ਾ ਜਾਂਦਾ ੈ।

ਸੁਰੱਹਿਆ ਘੇਰਾ ਹਸਰਜਦਾ ੈ। ਇ ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ ਨਿੰ ਹਜਿੰ ਨਹੇ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਹ ਿੰ ਸਾ ਕੀਤੀ ੈ ਨਿੰ
ਉ ਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਗਹਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ੈ ਹਜੱ ਥੇ ਉ ਜਾਂਦੇ ਨ। ਇਸ ਦਾ
ਅਰਥ ਇ ਵੀ ੋ ਸਕਦਾ ੈ ਹਕ ਹਜਿੰ ਨਹੇ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਹ ਿੰ ਸਾ ਕੀਤੀ ੈ ਨਿੰ ਹਕਸੇ ੋਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ

ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਹਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਜੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਮੀ, ਧਮਕੀ, ਸਤਾਉਣਾ, ਹਪ੍ੱ ਛਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ

ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਤ ਿੰ ਸਾ ਸੁਰੱਤਿਆ ਨੋਤਟਸ ਜਾਂ ਦਿਲ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵੱ ਚ ਬੇਦਿਲੀ ਸ਼ਰ ਵੀ
ਿਾਮਲ ੋ ਸਕਦੀ ੈ ਜੋ ਸੁਰੱਹਿਆ ਮਿੰ ਗ ਰ ੇ ਹਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਹਕਸੇ ਬੱ ਹਚਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ

ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹਜੱ ਥੇ ਉ ਰਹ ਿੰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦੇ

ਬਦਸਲਕੀ ਨ ੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ।
ਟੈਲੀਫੋਨ, ਹਲਿਤੀ ਸੁਨੇ ੇ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਸੋਿਲ ਮੀਡੀਏ ਰਾ ੀਂ ਗੱ ਲਬਾਤ ਉਪ੍ਰ ਵੀ ਿਰਤ
ਲਾਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ੈ।
ਹਕਸੇ ਵੀ ਿਰਤ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਿੰ ਸੁਰੱਤਿਆ ਨੋਤਟਸ ਜਾਂ ਦਿਲ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ

ਰਹ ਣਾ ਪ੍ੈ ਸਕਦਾ ੈ।

ਉਲਿੰਘਣਾ ਜਾਂ ਕਨਿੰ ਨੀ ਉਲਿੰਘਣਾ ਹਕ ਾ ਜਾਂਦਾ ੈ।

ਇ ਬੇਦਿਲੀ ਸ਼ਰ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਲਾਗ ਰਹ ਿੰ ਦੀ ੈ ਜਦ ਤੱ ਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ

ਜੇ ਜਵਾਬਦੇ ਆਦੇਿ ਦੀ ਹਕਸੇ ਵੀ ਿਰਤ ਦੀ ਉਲਿੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ੈ, ਅਤੇ ਪ੍ੁਲੀਸ ਨਿੰ ਪ੍ਤਾ

ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਤ ਿੰ ਸਾ ਦਿਲ ਤਨਰਦੇਸ਼ ਜਵਾਬਦੇ ਨਿੰ ਦੇ ਨ ੀਂ ਹਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਫੇਸਲੇ ਵਾਲੇ ਹਦਨ, ਮਹਜਸਟਰੇਟ ਸਮਝਦਾ ੈ ਹਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਹਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ
ਵਾਸਤੇ ਹਕ ੜੇ ਇਿੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਨ। ਮਹਜਸਟਰੇਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ੈ ਹਕ ਜੇਕਰ ਬੇਦਿਲੀ
ਸ਼ਰ ਨਿੰ ਲਾਗ ਰੱ ਿਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ੈ।
ਇਕੱ ਲਾ ਸੁਰੱਤਿਆ ਨੋਤਟਸ ਜਾਂ ਦਿਲ ਆਦੇਸ਼ ਅਪ੍ਰਾਧੀ ਹਰਕਾਰਡ ਨ ੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ।

ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ੈ, ਪ੍ੁਲੀਸ ਜਵਾਬਦੇ ਨਿੰ ਹਗਰਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ
ਅਪ੍ਰਾਹਧਕ ਦੋਿ, ਅਪ੍ਰਾਹਧਕ ਹਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ੋ ਸਕਦੇ ਨ, ਉਦਾ ਰਣ ਵਜੋਂ
ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਜੇਲਹ।
ਸੁਰੱਤਿਆ ਪ੍ਰਾਪ੍ ਤਵਅਕ ੀ ਜਵਾਬਦੇ ਤਵਅਕ ੀ ਨਿੰ ਆਦੇਿ ਜਾਂ ਨੋਹਟਸ ਦੀ ਉਲਿੰਘਣਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਆਹਗਆ ਨ ੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪ੍ੁਲੀਸ ਨਾ ਹਕ ਸੁਰੱਤਿਆ ਪ੍ਰਾਪ੍ ਤਵਅਕ ੀ ਦੋਿ
ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ੈ।
ਜੇ ਤੁ ਾਨਿੰ ਆਦੇਿ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹ ੱ ਸਾ ਸਮਝ ਨ ੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ੁਲੀਸ ਜਾਂ ਕਨਿੰ ਨੀ ਸੇਵਾ
ਨਿੰ ਪ੍ੁਛੋ।
ਹਕਰਪ੍ਾ ਪ੍ੁਲੀਸ ਨਿੰ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸਿੰ ਚਾਰ ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ। ਜੇ ਤੁ ਾਨਿੰ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਜਾਂ
ਸਮਝਣ ਹਵੱ ਚ ਮੁਿਹਕਲ ਆਉਂਦੀ ੈ ਤਾਂ ਪ੍ੁਲੀਸ ਦੋਭਾਿੀਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ੈ। ਜੇ
ਤੁ ਾਨਿੰ ਤੁ ਾਡੇ ੀ ਹਲਿੰਗ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਦੋਭਾਿੀਆ ਚਾ ੀਦਾ ੈ ਤਾਂ ਪ੍ੁਲੀਸ ਨਿੰ
ਦੱ ਸੋ।
ਸਿੰ ਕਟ ਵੇਲੇ ਤ ਿੰ ਨ ਜ਼ੀਰੋ (000) ਉਪ੍ਰ ਫੋਨ ਕਰੋ
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ੁ ਾਡੇ ਲਈ ਅਦਾਲ ਜਾਣਾ ਤਕਉਂ ਜ਼ਰਰੀ ੈ?
ਤੁ ਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਤ ਿੰ ਸਾ ਸੁਰੱਤਿਆ ਨੋਤਟਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਤ ਿੰ ਸਾ ਦਿਲ ਤਨਰਦੇਸ਼ ਉਪ੍ਰ
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ੋਵੇਗੀ। ਤੁ ਾਡਾ ਉਥੇ ੋਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ੈ। ਅਦਾਲਤ ਹਵੱ ਚ ਸਾਰਾ ਹਦਨ
ਰਹ ਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣਾ ਇਕ ਹਸਆਣਪ੍ ੈ।
ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਹ ਲਾਂ, ਸ ਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਾਲਾਤ ਤੇ ਲੋ ੜਾਂ ਨਿੰ ਚਿੰ ਗੀ
ਤਰਹਾਂ ਹਵਚਾਰ ਲੈ ਣਾ ਵਧੀਆ ਹਿਆਲ ੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ੁਲੀਸ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨਿੰ ਆਪ੍ਣੀਆਂ
ਗੱ ਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨਿੰ ਦੱ ਸਦੇ ੋ ਤਾਂ ਦੋਭਾਿੀਏ ਨਿੰ ਅਦਾਲਤ ਹਵੱ ਚ ਹਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ
ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਦਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ੈ।

ਪ੍ੁੱ ਛੋ ਹਕ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪ੍ੁਲੀਸ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਤ ਿੰ ਸਾ ਦਾ ਅਦਾਲ ਨਾਲ ਸਿੰ ਪ੍ਰਕ ਵਾਲਾ
ਅਫਸਰ ੈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਧਆਨ ਰੱ ਿੋ। ਅਦਾਲਤ
ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਹਵੱ ਚ ਆਪ੍ਣੇ ਕਨਿੰ ਨੀ ਨੁਮਾਇਿੰ ਦੇ ਦੇ ਹਪ੍ੱ ਛੇ ਬੈਠੋ। ਮਹਜਸਟਰੇਟ ਦੋਵਾਂ
ਕਨਿੰ ਨੀ ਨੁਮਾਇਿੰ ਹਦਆਂ ਨਿੰ ਸੁਣਗ
ੇ ਾ ਅਤੇ ਤੁ ਾਨਿੰ ਹਸੱ ਧਾ ਵੀ ਪ੍ੁੱ ਛ ਸਕਦਾ ੈ ਹਕ ਕੀ ੋ ਹਰ ਾ
ੈ।
ਮਹਜਸਟਰੇਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਹਕ ਸੁਰੱਹਿਆ ਦੇਣ ਤੇ ੋਰ ਹ ਿੰ ਸਕ ਹਵਵ ਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ

ਫੇਸਲੇ ਵਾਲੇ ਹਦਨ ਸੁਰੱਤਿਆ ਪ੍ਰਾਪ੍ ਤਵਅਕ ੀ ਤੋਂ ਦਰ ਰਹ ਣਾ ਜਵਾਬਦੇ ਦੀ
ਹਜਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਤਿਆ ਪ੍ਰਾਪ੍ ਤਵਅਕ ੀ ਦੇ ਬੈਠਣ
ਲਈ ਜਗਹਾ ਬਣੀਆਂ ਦੀਆਂ
ੁਿੰ
ਨ। ਅਦਾਲਤ ਹਵੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਨਿੰ ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਮਹ ਸਸ

ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਤ ਿੰ ਸਾ ਦਿਲ ਤਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ੈ। ਮਹਜਸਟਰੇਟ ਹਧਆਨ ਹਵੱ ਚ ਰੱ ਿੇਗਾ ਹਕ
ਹਕ ੜੀਆਂ ਿਰਤਾਂ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਬੇਦਿਲੀ ਦੀ ਿਰਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਆਦੇਸ਼ ਹਕਿੰ ਨੇ
ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਚੱ ਲੇ ਗਾ। ਮਹਜਸਟਰੇਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਤਿਆ ਨੋਤਟਸ ਨਿੰ ਵਟਾ ਜਾਂ ਮੌਜਦਾ ਦਿਲ

ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਹਿਆ ਅਹਧਕਾਰੀ ਦੇ
ੁਿੰ
ਨ।

ਤਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਿੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਹਵੱ ਚ ਮੁਫਤ ਕਨਿੰ ਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ ਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ
ੁਿੰ
ਨ

ਤੁ ਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਾਸੋਂ ਨਵੇਂ ਦਿਲ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤ ਲੈ ਣ ਲਈ

ਜੋ ਤੁ ਾਡੇ ੱ ਕਾਂ, ਹਵਕਲਪ੍ਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਵਆਹਿਆ ਕਰ

ਇਿੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਾਸੋਂ ਨਵੇਂ ਦਿਲ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੁ ਾਡੇ ਤੇ ਤੁ ਾਡੇ

ਸਕਦੇ ਨ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ ਚਦੇ
ੁਿੰ
ੋ, ਕਾਊਂਟਰ ਉਪ੍ਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿੰ ਆਪ੍ਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ
ਜੇ ਤੁ ਾਨਿੰ ਵਕੀਲ ਤੇ ੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ ਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ੈ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸ ਹਦਓ।

ਜਦੋਂ ਹਵਕਟੋਰੀਆ ਪ੍ੁਲੀਸ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਤ ਿੰ ਸਾ ਦਿਲ ਤਨਰਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਂਦੀ ,ੈ

ਪ੍ਰਵਾਰ ਉਪ੍ਰ ਕੀ ਅਸਰ ੋਵੇਗਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪ੍ੁੱ ਛੋ।

ਕੀ ੁ ਾਡੇ ੋਰ ਸਵਾਲ ਨ?

ਤੁ ਾਡੇ ਆਦੇਿ ਬਾਰੇ ਤੁ ਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ,ੈ ਆਪ੍ਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ੁਲੀਸ
ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਕਨਿੰ ਨੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ੁੱ ਛੋ।
ਪ੍ੁਲੀਸ ਤੁ ਾਨਿੰ ਸ ਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗੀ, ਜੋ ਤੁ ਾਨਿੰ ਸੁਨੇ ਾ ਭੇਜਣਗੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿੁਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ੋ।
ਸਿੰ ਕਟ ਵੇਲੇ ਤ ਿੰ ਨ ਜ਼ੀਰੋ (000) ਉਪ੍ਰ ਫੋਨ ਕਰੋ

ਤਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੇਵਾ ੇ ਸ ਾਇ ਾ ਵਾਸ ੇ
ਮਤਜਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲ (Magistrates’ Courts) ਰਾਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਹ ਿੰ ਸਾ ਦੇ ਮਾਮਹਲਆਂ ਨਾਲ ਹਸਝਦੀ ੈ www.magistratescourt.vic.gov.au
ਤਵਕਟੋਰੀਆ ਲੀਗਲ ਏਡ (Victoria Legal Aid) 1300 792 387 (ਸੋਮਵਾਰ-ਿੁਕਰਵਾਰ 8.45 ਸਵੇਰ-5.15ਿਾਮ) ਕਈ ਭਾਿਾਵਾਂ ਹਵਚ ਮੁਫਤ ਕਨਿੰ ਨੀ ਸਲਾ
www.legalaid.vic.gov.au
ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਤਸ਼ਕਾਰ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸ ਾਇ ਾ ਲਾਈਨ (Women’s Legal Service Victoria) 8622 0600 (ਿਹ ਰੀ) 1800 133 302 (ਹਦ ਾਤੀ) ਮਿੰ ਗਲਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ 5:30 –
7:30 ਿਾਮ www.womenslegal.org.au
ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਤਸ਼ਕਾਰ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸ ਾਇ ਾ ਲਾਈਨ (Victims of Crime Helpline) 8 ਵਜੇ ਸਵੇਰ-11 ਵਜੇ ਿਾਮ (7 ਹਦਨ) 1800 819 817
www.victimsofcrime.vic.gov.au
1800 Respect (24 ਘਿੰ ਟੇ) ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਹ ਿੰ ਸਾ ਦੇ ਹਿਕਾਰ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਫੋਨ ਉਪ੍ਰ ਸਲਾ 1800 737 732 www.1800respect.org.au
ਤਜਨਸੀ ਤ ਿੰ ਸਾ ਸਿੰ ਕਟ ਲਾਈਨ (Sexual Assault Crisis Line (SACL)) 1800 806 292 (24 ਘਿੰ ਟੇ) ਹਜਨਸੀ ਹ ਿੰ ਸਾ ਦੇ ਹਿਕਾਰ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸ ਾਰਾ ਸੇਵਾ
www.sacl.com.au
ਤਰ ਾਇਸ਼ (Housing( (24 ਘਿੰ ਟੇ) ਸਿੰ ਕਟ ਵੇਲੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ੱ ਧਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 1800 825 955
www.housing.vic.gov.au/crisis-and-emergency-contacts
ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਸਿੰ ਕਟ ਸੇਵਾ (Salvation Army Crisis Service) (24 ਘਿੰ ਟੇ) ਸਿੰ ਕਟ ਵੇਲੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਿਹ ਰੀ ਸੇਵਾ 1800 627 727
www.salvationarmy.org.au/en/Find-Us/Victoria/CrisisServices
Safe Steps ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਹ ਿੰ ਸਾ ਗਾਰਾ
ੁਿੰ
ਕੇਂਦਰ (24 ਘਿੰ ਟੇ) 1800 015 188 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ ਾਰਾ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਸੇਵਾ www.safesteps.org.au
ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੇਵਾ (Men’s Referral Service) (9 ਸਵੇਰ – 9 ਿਾਮ ਸੋਮਵਾਰ – ਿੁਕਰਵਾਰ) ਮਰਦਾਂ ਲਇ ਸ ਾਰਾ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਸੇਵਾ 1300 766 491
www.ntvmrs.org.au

ਮੈਨਜ਼ਲਾਈਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ (MensLine Australia) (24ਘਿੰ ਟੇ) 1300 789 978 ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਟੈਲੀਫਨ www.mensline.org.au
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ਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦ ਅ ੇ ਪ੍ਤਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਤ ਿੰ ਸਾ ਦਿਲ ਆਦੇਸ਼ (ਐਫ ਵੀ ਆਈ ਓ)

ਤਸਵਲ ਕਾਰਵਾਈ (ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਤ ਿੰ ਸਾ ਲਈ)
ੱ ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਿੀ ਲਈ ਕਨਿੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਕ ਹਬਨ-ਅਪ੍ਰਾਧ ਉਪ੍ਾਅ
(ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਦਿਲ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ)।

ਅਦਾਲਤ ਵੱ ਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਹ ਿੰ ਸਾ ਨਿੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਕ ਆਦੇਿ ਜਾਂ ਹਲਿਤੀ
ਹਨਰਦੇਿ।
ਬੇਦਿਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰ ਾਂ

ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਤ ਿੰ ਸਾ
ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਜੋ ਹਨਕਟੀ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਛੱ ਡ ਚੁੱ ਕੇ ਸਾਥੀ, ਬੱ ਹਚਆਂ, ਜਾਂ
ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ੋਰ ਜੀਆਂ ਨਿੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਡਰ ਜਾਂ ਕਿੰ ਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ੈ।
ਇਸ ਹਵੱ ਚ ਹਜਸਮਾਨੀ ਮਲਾ, ਹਲਿੰਗੀ ਹ ਿੰ ਸਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ, ਮਾਨਹਸਕ ਜਾਂ ਆਰਹਥਕ
ਬਦਸਲਕੀ ਿਾਮਲ ਨ।

ਸੁਰੱਹਿਆ ਨੋਹਟਸ ਜਾਂ ਦਿਲ ਆਦੇਿ ਉਪ੍ਰ ਲਾਈ ਗਈ ਿਰਤ ਜੋ ਜਵਾਬਦੇ ਨਿੰ
ਸੁਰੱਤਿਅ ਤਵਅਕ ੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਾਂ ਦਿਲ ਆਦੇਿ ਦੀ ਸਚੀ ਉਪ੍ਰਲੀਆਂ ਜਗਹਾਵਾਂ (ਹਜਵੇਂ
ਹਕ ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਹਵਅਕਤੀ ਦਾ ਘਰ, ਕਿੰ ਮ, ਸਕਲ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ)
ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਾਬਿੰ ਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ੈ।
ਪ੍ ਚਾ
ੁਿੰ ਤਦੱ ਾ ਤਗਆ

ਜਵਾਬਦੇ ਜਾਂ ਦਸਰੀ ਤਧਰ
ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਹ ਿੰ ਸਾ ਨਿੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਕ ਹਵਅਕਤੀ ਜੋ ਕਨਿੰ ਨੀ ਨੋਹਟਸ, ਜਾਂ ਆਦੇਿ ਉਪ੍ਰ
ੈ।
ਸੁਰੱਤਿਅ ਤਵਅਕ ੀ / ਤਸ਼ਕਾਰ / ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੀਅ (ਏ ਐਫ ਐਮ)
ਇਕ ਹਵਅਕਤੀ, ਹਜਸ ਨਿੰ ਦਿਲ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੁਰੱਤਿਆ ਨੋਤਟਸ ਰਾ ੀਂ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਹ ਿੰ ਸਾ ਤੋਂ
ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ੈ।

ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਆਦੇਿ ਜਾਂ ਸੁਰੱਹਿਆ ਨੋਹਟਸ ਕਨਿੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ੈ, ਇਸ ਨਿੰ ‘ਵਿੰ ਹਡਆ’ ਕਹ ਿੰ ਦੇ ਨ ਅਤੇ ਮਿੰ ਨਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਦਾ
ੁਿੰ
ੈ।
ਵੱ ਡੀ ਉਲਿੰਘਣਾ ਜਾਂ ਉਲਿੰਘਣਾ
ਜੇਕਰ ਜਵਾਬਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਹ ਿੰ ਸਾ ਸੁਰੱਹਿਆ ਨੋਹਟਸ ਜਾਂ ਦਿਲ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਿਰਤ ਦੀ
ਉਲਿੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ੈ, ਇਸ ਨਿੰ ‘ਸਿਤ ਉਲਿੰਘਣ’ ਜਾਂ ‘ਉਲਿੰਘਣਾ’ ਕਹ ਿੰ ਦੇ ਨ।
ਸਿਤ ਉਲਿੰਘਣ ਬਾਰੇ ਹਜਿੰ ਨਹੀ ਛੇਤੀ ੋ ਸਕੇ ਪ੍ੁਲੀਸ ਨਿੰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾ ੀਦਾ ੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ

ਬੱ ਚੇ ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਲੋ ਕ ੋ ਸਕਦੇ ਨ।
ਬੱ ਚੇ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ੋਣ ਨਿੰ ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਮਾਹਪ੍ਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਹਿਆ ਨੋਹਟਸ ਜਾਂ
ਦਿਲ ਆਦੇਿ ਹਵੱ ਚ ਿਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ੈ।

ਅਪ੍ਰਾਹਧਕ ਦੋਿ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨ।
ਤਗਰਫ ਾਰੀ
ਇਕ ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ ਹ ਰਾਸਤ, ਜਦੋਂ ਪ੍ੁਲੀਸ ਨਿੰ ਪ੍ੱ ਕਾ ਯਕੀਨ ਦਾ
ੁਿੰ
ੈ ਹਕ ਕਨਿੰ ਨ ਤੋਹੜਆ

ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਤ ਿੰ ਸਾ ਸੁਰੱਤਿਆ ਨੋਤਟਸ (ਐਫ ਵੀ ਐਸ ਐਨ)

ਹਗਆ ੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱ ਕ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਹ ਿੰ ਸਾ ਨਿੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ੁਲੀਸ ਵੱ ਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

ਅਪ੍ਰਾਤਧਕ ਦੋਸ਼

ਕਨਿੰ ਨੀ ਨੋਹਟਸ।

ਜਦੋਂ ਪ੍ੁਲੀਸ ਕੋਲ ਤਫਤੀਿ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਸਬਤ, ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ
ੁਿੰ
ੈ ਹਕ ਹਵਅਕਤੀ ਨੇ
ਕਨਿੰ ਨ ਤੋਹੜਆ ੈ, ਦੋਿ ਮਹੜਹਆ ਜਾਂਦਾ ੈ ਤਾਂ ਹਕ ਹਵਅਕਤੀ ਨਿੰ ਅਦਾਲਤ ਹਵੱ ਚ
ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪ੍ੁਲੀਸ ਦੀ ਭਤਮਕਾ
ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਤ ਿੰ ਸਾ ਾਲਮੇਲ ਅਫਸਰ (ਐਫ ਵੀ ਐਲ ਓ)
ਇਕ ਪ੍ੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਜੋ ਪ੍ੁਲੀਸ ਿੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਹ ਿੰ ਸਾ ਦੇ ਮਾਮਹਲਆਂ ਨਿੰ ਵੇਿਦਾ ,ੈ 24 ਘਿੰ ਹਟਆਂ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇ ਹਵੱ ਚ ੁਿੰ ਦਾ ੈ
ਅਦਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਤ ਿੰ ਸਾ ਾਲਮੇਲ ਅਫਸਰ (ਐਫ ਵੀ ਸੀ ਐਲ ਓ)
ਮਹਜਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹਵੱ ਚ ਇਕ ਪ੍ੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਜੋ ਪ੍ੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਤ ਿੰ ਸਾ ਦੇ ਦਿਲ ਆਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਹਧਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ੈ।
ਸਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ
ਇਕ ਪ੍ੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਜੋ ਦੋਿ ਮੜਹਦਾ ੈ
ਫ ੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਇਕ ਪ੍ੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਹ ਿੰ ਸਾ ਦੀ ਪ੍ੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ।ੈ
ਮੁੱ ਿ ਅਫਸਰ (ਓ ਆਈ ਸੀ)
ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁੱ ਿ ਅਫਸਰ, ਜਾਂ ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰ।
ਇਥੇ ਪ੍ੁਲੀਸ ਤਾਲਮੇਲ ਅਫਸਰ ਦੇ
ੁਿੰ
ਨ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਹਵਹਭਿੰ ਨਤਾ ਨਿੰ ਸ ਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰਹਪ੍ਤ ੁਿੰ ਦੇ ਨ, ਆਪ੍ਣੇ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣੇ ਤੋਂ
ਪ੍ਤਾ ਕਰੋ ਜਾਂ www.police.vic.gov.au ਵੇਿੋ

Family Violence: What Police Do
ਜੇ ਤੁ ਾਨਿੰ ਪ੍ੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਹਚਿੰ ਤਾ ,ੈ ਆਪ੍ਣੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਮੁੱ ਿ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕ ੋ ਜਾਂ
www.police.vic.gov.au
‘ਿਲਾਘਾ
ਅਤੇ ਹਿਕਾਇਤਾਂ’ www.police.vic.gov.auਉਪ੍ਰ ਵੇਿੋ
Victoria Police ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਹਿਤ 30/05/2017
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