
Alberta Seniors and Housing, Elder Abuse Fact Sheet 
© 2017 Government of Alberta

Punjabi

ਿਬਰਧ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

 > ਖੁਦ ਜਾਂ ਦੂਸਿਰਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਸਤੀ 
ਜਾਂ ਸੁਸਤੀ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਬਰਧ ਦੀ ਿਸਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ 
ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ ਪਾਵੇ ਿਬਰਧ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਹੈ। 

 > ਿਬਰਧ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਿਵੱਤੀ, ਭਾਵਾਤਮਕ, ਸਰੀਰਕ, ਿਲੰਗੀ 
ਜਾਂ ਉਪਿੇਖਆ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਿਕਸਮ ਦਾ ਦੁਰਿਵਹਾਰ 
ਉਸੇ ਸਮਂੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਿਵੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਵਾਤਮਕ ਕਨੇਡਾ 
ਿਵੱਚ ਿਬਰਧ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਆਮ ਪਛਾਣੀਆਂ ਅਤੇ 
ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਹਨ। 

ਿਸ਼ਕਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 

 > ਕੋਈ ਵੀ ਿਬਰਧ, ਿਬਨਾਂ ਿਲੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਆਮਦਨੀ 
ਜਾਂ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਲਹਾਜ਼ ਦੇ, ਿਬਰਧ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦਾ 
ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 > ਕਨੇਡਾ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਿਵੱਚ, ਿਬਰਧ ਦੁਰਿਵਹਾਰ 
ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਮੱੁਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ 
ਿਕ ਿਬਰਧ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਾਮਲੇ ਿਰਪੋਰਟ ਨਹ� 
ਹੰੁਦੇ। ਪਰ ਅਨੇਕ ਅਿਧਐਨਾਂ ਤ� ਸੰਕੇਤ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਕਨੇਡਾ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਤ� ਅੱਠ ਪ੍ਤੀਸ਼ਤ ਬਜੁਰਗ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ 
ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਭੋਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

 > ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਕਸੂਰ ਿਬਰਧ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ 
ਦੱਸਣ ਤ� ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਿਵੱਚ 
ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ। ਿਸ਼ਕਾਰ ਭਾਵ� 
ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸਿਹਮਤ, ਦੁਰਿਵਹਾਰੀ ਦਾ ਡਰ, 
ਉਸ ਪ�ਤੀ ਿਪਆਰ, ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਿਵਕਾਰ, ਸਾਧਨ 
ਬਦਲਾਂ ਤ� ਅਣਜਾਣ, ਜਾਂ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਉਪੇਿਖਆ ਨੰੂ 
ਸਧਾਰਨ ਮੰਨਣ ਆਿਦ, ਿਬਰਧ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ 
ਿਵੱਚ ਕੱੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। 

ਦੁਰਿਵਹਾਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

 > ਿਬਰਧ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਅਕਸਰ ਿਸ਼ਕਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਜਾਣਕਾਰ, 
ਿਜਵ� ਿਕ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਦੱਸ, ਿਮੱਤਰ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ਼ਕਰਤਾ 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜੁਰਗ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਹੋਣ 
ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਂ ਿਵੱਚ� 25 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਦੱਸਾਂ, ਆਮ 
ਤੌਰ ਤੇ ਦੰਪਤੀ ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਬੱਚੇ, ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

 > ਿਮੱਤਰ, ਗੁਆਂਢੀ, ਭਾੜੇ ਦੇ ਸੰਭਾਲ਼ਕਰਤਾ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 
ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਾਂ ਸੱਤਾ, ਭਰੋਸੇ ਜਾਂ ਅਿਧਕਾਰ ਵਾਲਾ 
ਕੋਈ ਿਵਅਤਕੀ ਵੀ ਦੁਰਿਵਹਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। 

ਿਬਰਧ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ? 

 > ਪਿਰਵਾਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਿਕਸਮਾਂ ਵਾਂਗ, ਿਬਰਧ 
ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹਨ। ਸੰਬੰਧਤ 
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤਰ�ਾਂ ਿਨਰਭਰ, 
ਅਕਸਰ ਦੁਰਿਵਹਾਰੀ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਿਸਕ 
ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਿਬਰਧ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਉੱਤੇ 
ਪ�ਦਾ ਹੈ।

 > ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਦੰਪਤੀ 
ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦਾ ਅਤੀਤ; ਪਿਰਵਾਰਕ ਕਾਰਨ, ਵਖਰੇਵਾਂ; 
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਿਮੱਤਰ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ, ਦੀਰਘ-ਕਾਲੀ 
ਸੰਭਾਲ਼ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰਥਾ; ਸੰਸਥਾਤਮਕ 
ਹਾਲਾਤ; ਕਾਲ ਪਰਭਾਵ ਅਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਪਰਿਕਿਰਆ ਦਾ 
ਅਿਗਆਨ; ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੰੂ ਪ�ਵਾਨ 
ਕਰ ਲੈਣਾ। 

 >  ਝੰੁਜਲ਼ਾਹਟ, ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ, ਅਸਪਸ਼ਟ ਸੱਟਾਂ, ਸਾਫ-
ਸਫਾਈ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਉ, ਕੁਝ ਿਵਅਤਕੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 
ਿਵੱਚ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੱਗਣਾ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਿਗਆਂ 
ਡਰਨਾ ਜਾ ਿਫਕਰ ਕਰਨਾ, ਿਬਰਧ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੇ 
ਸਧਾਰਨ ਲੱਛਣਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਿਬਰਧ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਤੱਤ 
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ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

 > ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ  ਫੌਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤ� ਬਚ ਕੇ 
ਿਨੱਕਲ ਜਾਓ। ਤੁਰੰਤ ਿਕਸੇ ਸਰੱਿਖਅਤ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਚਲੇ 
ਜਾਓ, ਿਜਵ� ਿਕ ਗੁਆਂਢੀ, ਿਮੱਤਰ ਜਾਂ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਿਕਸੇ 
ਦੁਕਾਨ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾ ਪਨਾਹ-ਘਰ ਿਵੱਚ ਲੈਕੇ ਜਾਣ 
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਂੋ ਨਹੀਂ ਿਨੱਕਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ 
ਤੁਰੰਤ 9-1-1 ਕਾਲ ਕਰੋ। 

 > ਕਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਸਭ ਤਰ�ਾਂ ਦਾ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਅਨੈਤਕ 
ਹੈ। ਕੁਝ ਿਕਸਮਾਂ ਗੈਰ-ਕਨੰੂਨੀ ਹਨ। ਤੁਸ� ਅਦਾਲਤੀ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਦੁਰਿਵਹਾਰੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕ ਿਦਉਗਾ। 

 > ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸ� ਭਰੋਸਾ 
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ 
ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸ� ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ 
ਹੋ: ਕੋਈ ਿਮੱਤਰ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਦੱਸ; ਜਨ-ਿਸਹਤ 
ਨਰਸ; ਸਮਾਿਜਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ; ਘਰ ਿਵਖੇ ਸੰਭਾਲ਼-
ਕਰਤਾ; ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮ ਸਥਾਨ ਤ� ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ।

 > ਿਲਖਤ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਸ 
ਨੰੂ ਿਲਖੋ; ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਰਿਵਹਾਰ 
ਦਾ ਿਲਖਤੀ ਪਰਮਾਣ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ 

 > ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਿਦਉ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੋ ਿਕ ਕਸੂਰ 
ਤੁਹਾਡਾ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਿਮਹਰਬਾਨੀ 
ਕਰ ਕੇ ਮਦਦ ਮੰਗੋ ਿਕਉਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਹੋਣਾ 
ਨਹ� ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕਈ ਸੰਸਖਾਵਾਂ 
ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ�ੈ 
ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹਂੁਦੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ 
ਪਵੇ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਬਰਧ ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਮ� ਿਕਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ? 

 > ਿਨਮਨ ਿਲਖਤ ਉਪਲਬਧ ਪ�ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਬਰਧ 
ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। 

 > ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਰੀ 
ਖ਼ਤਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ 9-1-1 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ 
ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 > ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਦੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰਕ 
ਤਸੱ਼ਦਦ ਫੋਨ ਲਾਈਨ 310-1818 ਹੈ। ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ 
ਨੰਬਰ ਮੁਫਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਿਦਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
ਸੇਵਾ 170 ਬੋਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 > ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਲ਼ ਜਾਂ ਸਹਾਰਾ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਬਰਧ ਦੇ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 
ਦੇਣ ਲਈ (Protection for Persons in Care); 
ਆਸ਼ਿਰਤ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਦੀਰਘ ਕਾਲੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੰਸਥਾਨ 
ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਮਆਰਾਂ (Accommodation 
Standards) ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 
ਲਈ; ਜਾਂ ਸਹ-ਿਨਰਨਾਕਰਤਾ, ਸਰਪਰਸਤ ਜਾਂ ਟਰਸਟੀ 
ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ (Office of the Public Guardian) 
1-888-357-9339 (ਮੁਫਤ) ਉੱਤੇ ਕਮਜੋ਼ਰ ਬਾਲਗਾਂ 
ਲਈ ਬਚਾਅ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਲਾਈਨ। 

 > ਿਬਰਧ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਲਬਰਟਾ 
ਿਬਰਧ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਰਥਨ ਵੱੈਬਸਾਈਟ 
www.seniors-housing.alberta.ca ਉੱਤੇ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

 > ਅਲਬਰਟਾ ਿਬਰਧ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਸਚੇਤਨਤਾ ਨੱੈਟਵਰਕ 
ਦੀ ਵੱੈਬਸਾਈਟ ਅਲਬਰਟਾ ਿਵੱਚ ਿਬਰਧਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਿਬਰਧ ਦੁਰਿਵਹਾਰ 
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