
ਜਾਣੋ ਇੱਹ ਕਿਸ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਕਿਤ ਿਰਦੀ ਹੈ
ਪਕਰਿਾਕਰਿ ਕਹੰਸਾ ਹਰ ਉਮਰ, ਯੋਗਤਾਿਾਂ,ਭਾਈਚਾਰਿ ਅਤੇ  
ਧਾਰਕਮਿ ਕਪਛੋਿੜ, ਕਿੰਗ ਪਕਹਚਾਣ ਅਤੇ ਕਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਆਕਦ  
ਕਿਸੇ ਿੀ ਿਰਗ ਦੇ ਿੋਿਾਂ ਨਾਿ ਿਾਪਰ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ 
ਕਿੱਚ, ਤਿਾਿਸ਼ੁਦਾ, ਬੱਚੇ(ਖੁਦ ਦੇ, ਮਤਰੇਏ, ਗੋਦ ਿਏ ਜਾਂ ਅਪਨਾਏ 
ਗਏ), ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਿ ਿਰਨ ਿਾਿੇ ਹੋ 
ਸਿਦੇ ਹਨ। 

ਿਰਤਾਓ ਨੰੂ ਜਾਣੋ
ਦੁਰਕਿਹਾਕਰਿ ਅਤੇ ਕਹੰਸਾਤਮਿ ਿਰਤਾਓ ਕਿੱਚ ਸ਼ਾਕਮਿ ਹ:ੈ 

• ਸਰੀਰਿ ਦੁਰਕਿਹਾਰ 

• ਮਨੋਕਿਕਗਆਨਿ ਦੁਰਕਿਹਾਰ 

• ਅਪਰਾਕਧਿ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਕਪੱਛਾ ਿਰਨਾ

• ਮੌਕਖਿ ਦੁਰਕਿਹਾਰ 

• ਕਜਨਸੀ ਦੁਰਕਿਹਾਰ 

• ਕਿੱਤੀ ਦੁਰਕਿਹਾਰ( ਪੈਸੇ ਤੱਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰ ਚ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ 
ਿੰਟਰੋਿ)

• ਧਾਰਕਮਿ ਦੁਰਕਿਹਾਰ(ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਿਈ ਜਬਰਦਸਤੀ 
ਿਰਨੀ ਜਾਂ ਰੋਿਣਾ)

• ਪਾਿਤੂ ਜਾਨਿਰ ਤੇ ਅੱਕਤਆਚਾਰ  

ਕਚਤਾਿਨੀ ਸੰਿੇਤ ਜਾਣੋ
ਦੁਰਕਿਹਾਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਕਿੱਚ ਆਮ ਿਰਿੇ ਹੇਠ ਕਿਖੇ  
ਕਚਤਾਿਨੀ ਸੰਿੇਤ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:

• ਪਕਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਿੋਂ ਅਿੱਗ ਥਿੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ

• ਬਾਹਰ ਨਾਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਪਸੰਦ  
ਕਿਕਰਆਿਾਂ ਕਿੱਚ ਕਹੱਸਾ ਨਾਂ ਿੈਣਾ

• ਭੇਦ ਭਰੀਆਂ ਰਗੜਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮ

• ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ ਬੈਚੈਨੀ ਦੇਖਣ ਕਿੱਚ ਆਉਣੀ 

• ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ ਇਿੱਿਾ ਛੱਡਣਾ, ਭੁੱ ਖੇ, ਮੈਿੇ ਜਾਂ ਮੌਸਮ  
ਅਨੁਸਾਰ ਪਕਹਰਾਿਾ ਨਾ ਪਿਾਉਣਾ।

• ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਦਾ ਡਰੇ ਹੋਏ ਰਕਹਣਾ ਜਾਂ ਗੱਿਬਾਤ ਬੰਦ ਿਰ ਦੇਣਾ।  

ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਣੋ
• ਆਪਣੀ ਬੱਚ ਕਨਿਿਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਤਆਰ ਿਰੋ-  

ਜਾਣੋ ਕਿ ਅਪਾਤਿਾਿ ਸਕਥਤੀ ਕਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਿੇਂ  
ਪਹੁੰ ਚੋਗੇ।

• ਦੁਰਕਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨੰੂ ਦੱਸੋ

• ਪਤਾ ਿਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ 

• ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਓ 

• ਸਿਰਾਤਮਿ ਸਕਹਯੋਗ ਿਾਿੇ ਕਿਅਤੀਆਂ ਨਾਿ ਸਮਾਂ ਕਬਤਾਓ

• ਆਪਣੇ ਬੱਕਚਆਂ ਨਾਿ ਗੱਿ ਿਰਿੇ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਉੱਨਾਂ  
ਦਾ ਿੋਈ ਿਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ 

ਪਕਰਿਾਕਰਿ ਕਹੰਸਾ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ
ਪਹੁੰ ਚ ਿਰੋ, ਅਿਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹੋਣਾ ਹਰ ਇੱਿ ਦਾ ਹੱਿ ਹੈ।

911 ਤੇ ਿਾਿ ਿਰੋ, ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ  
ਤੇ ਖਤਰੇ ਕਿੱਚ ਹੋ।

ਖੇਤਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿਈ, ਪਕਰਿਾਕਰਿ  
ਕਹੰਸਾ ਸੂਚਨਾ ਿਾਈਨ,24/7 ਮੌਜੂਦ 170 ਤੋਂ ਿੀ ਿੱਧ 
ਭਾਸ਼ਾਨਾਂ ਕਿੱਚ, 310-1818 ਤੇ ਿਾਿ ਿਰੋ।

ਅਿਬਰਟਾ ਭਰ ਕਿੱਚ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨ(ਸ਼ੈਿਟਰ) ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 
ਬੱਕਚਆਂ ਦੀ, ਦੁਰਕਿਹਾਰ ਕਿੱਚੋਂ ਕਨੱਿਿਣ ਿਈ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦੇ 
ਹਨ।
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਿਾਿ ਿਰੋ: 310-1818 ਆਸਰਾ ਸਥਾਨ(ਸ਼ੈਿਟਰ)  
ਿਭਣ ਿਈ  ਜਾਂ alberta.ca/Shelters  ਤੇ ਜਾਓ|

ਪਹੁੰ ਚ ਿਰੋ, ਅਿਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਅਤੇ alberta.ca/EndFamilyViolence ਤੇ ਜਾ ਿੇ ਪਕਰਿਾਕਰਿ ਕਹੰਸਾ ਰੋਿੋ।
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ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਕਹਯੋਗੀ ਕਿਿੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ 
• ਪਕਰਿਾਕਰਿ ਕਹੰਸਾ ਸੂਚਨਾ ਿਾਈਨ (310-1818) ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਿ 

ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ  
ਫੈਿਾਓ।@AlbertaCSS ਤੇ ਰੀਟਿੀਟ ਿਰੋ।

• ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੰੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾ ਪੁਰਸਿਾਰ ਿਈ 
ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਰੋ: alberta.ca/InspirationAwards

• ਪਕਰਿਾਕਰਿ ਕਹੰਸਾ ਰੋਿਥਾਮ ਮਹੀਨੇ(ਨਿੰਬਰ) ਕਿੱਚ ਜਾਮਨੀ  
ਕਰਬਨ ਪਾ ਿੇ, ਖੇਤਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਕਿੱਚ ਕਹੱਸਾ ਿੈ ਿੇ ਅਤੇ 
#GoPurpleAB ਿਰਤ ਿੇ ਕਹੱਸਾ ਿਓ।

•  ਸਥਾਨਿ ਮਕਹਿਾ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨ(ਸ਼ੈਿਟਰ) ਿਈ ਮੱਦਦ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰੋ।

• ਿੰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਕਰਿਾਰਿ ਕਹੰਸਾ ਦੀ ਰੋਿਥਾਮ ਪ੍ਰੋਟੋਿੋਿ ਅਤੇ 
ਜਾਗਰੂਿਤਾ ਿਰਿਸਾਪ ਿਗਾਓ।

• ਅਕਜਹੇ ਿਿੱਬਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸਨਾਂ ਕਿਚ ਸਾਮਿ ਹੋਿੋ ਜੋ  
ਪਕਰਿਾਰਿ ਕਹੰਸਾ ਨੰੂ ਰੋਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 
ਿਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਸਹਾਇਿ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ, ਜੇਿਰ ਿੋਈ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਪਕਰਿਾਕਰਿ 
ਕਹੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉੱਨਾਂ  
ਨਾਿ ਦੁਰਕਿਹਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਿ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਸ ਤਰਾਂ ਨਾਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਨਾਂ  
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ:

• ਕਚਤਾਿਨੀ ਸੰਿੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਿਈ, ਪਕਰਿਾਕਰਿ ਕਹੰਸਾ  
ਬਾਰੇ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿਓ।

• ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਿ ਪੁੱ ਛੋ ਕਿ ਿੋਈ ਉੱਨਾਂ ਨੰੂ ਦੁੱ ਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚਾ  
ਕਰਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਉੱਨਾਂ ਤੇ ਯਿੀਨ ਿਰੋ। 

• ਉੱਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਨਜੀ ਰੱਖੋ।

• ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਿ ਪਹੁੰ ਚਣ ਿਈ ਉੱਨਾਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਿਰੋ।

 

ਆਪਣੇ ਹੱਿਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣੋ
ਪਕਰਿਾਕਰਿ ਕਹੰਸਾ ਅਤੇ ਦੁਰਕਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦਾ ਹੱਿ ਹੈ:

• ਕਹੰਸਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਦਾ

• ਕਸ਼ਸ਼ਟਤਾ, ਕਪਆਰ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਿਾਿੇ ਿਰਤਾਓ ਦਾ

• ਉੱਨਾਂ ਦੇ ਿਨੂਨੀ ਹੱਿਾਂ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿੈਣ ਦਾ

• ਅਪਰਾਕਧਿ ਿਾਰਿਾਈਆਂ ਿਈ ਪ੍ਰੈਸ ਚਾਰਜ

• ਰੋਿਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਿਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਿਮਾਂ ਸਮੇਤ,  
ਦੁਰਕਿਹਾਰ ਤੋਂ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸੁਰੱਕਖਆ ਿਰਨੀ।

ਇੱਿ ਅਪਾਤਿਾਿ ਸੁਰੱਕਖਆ ਹੁਿਮ(ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਿਸ਼ਨ 
ਆਰਡਰ(EPO), ਪੀੜਤਾਂ ਨੰੂ ਿਨੂਨੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਦਾ  
ਹੈ। ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿਈ, ਸੁਬਾਈ ਿਨੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਕਫਸ ਦੇ 
ਟੋਿਫਰੀ ਨੰਬਰ 1-866-845-3425 ਤੇ ਿਾਿ ਿਰੋ।

ਸਾਧਨਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣੋ
• ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਕਰਿਾਕਰਿ ਕਹੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੰੂ 

ਕਬਨਾਂ ਖਰਚ ਿੀਜ਼ ਖਤਮ ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਦਾ 
ਹੈ। alberta.ca/SaferSpaces ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1- 877 -644- 
99929(ਟੋਿ ਫਰੀ) ਤੇ ਿਾਿ ਿਰੋ।

• ਅਪਾਤਿਾਿ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨ, ਆਸਰਾ, ਸੁਰੱਕਖਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਦੇ ਹਨ। 310-1818  ਤੇ ਿਾਿ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਿਾਗਿੇ ਅਪਾਤਿਾਿ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਜਾਂ  alberta.ca/
Shelters  ਤੇ ਜਾਓ| 

• ਨਿਾਂ ਜੀਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਿਈ ਿੁੜੀਂਦੀ ਕਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ 
ਅਪਾਤਿਾਿ ਕਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 1-866-644-5135 ਤੇ 
ਿਾਿ ਿਰੋ ਜਾਂ ਐਡਕਮੰਟਨ ਕਿੱਚ 780-644-5135 ਤੇ ਿਾਿ ਿਰੋ।

• ਹੈਿਥ ਕਿੰਿ 24/7 ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਿ ਸਿਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਦਾ ਹੈ। 
811 ਤੇ ਡਾਇਿ ਿਰੋ।

•  ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਿ ਕਨਿਾਸੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਚਕਹਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਭਾਈਚਾਰਿ ਸਾਧਨਾਂ ਕਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਿਬਰਟਾ 
ਦੀਆਂ ਮੁਿ ਕਨਿਾਸੀ ਿਾਂਊਸਕਿੰਗ ਸੇਿਾਿਾਂ ncsa.ca ਤੇ ਜਾਓ।

• alberta.ca/EndFamilyViolence ਤੇ ਹੋਰ ਿਧੇਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣੋ।  

ਇਿੱਠੇ ਹੋ ਿੇ, ਅਸੀਂ  
ਪਕਰਿਾਕਰਿ ਕਹੰਸਾ ਰੋਿ ਸਿਦੇ  
ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬੱਚ  
ਕਨਿਕਿਆਂ ਦਾ ਸਕਹਯੋਗ ਿਰ  
ਸਿਦੇ ਹਾਂ।

ਿੀਜ਼ ਿਰਿੇ ਇਿ ਦੁਰਕਿਿਹਾਰ ਿਰਨ  
ਿਾਿੇ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਨਾਂ ਰੁਿੋ।

ਆਪਣੀ ਿੀਜ਼ ਨੰੂ ਖਤਮ ਿਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ  
ਦੇਣ ਿਈ alberta.ca/SaferSpaces ਤੇ  
ਜਾਓ।

ਪਹੁੰ ਚ ਿਰੋ, ਅਿਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਅਤੇ alberta.ca/EndFamilyViolence ਤੇ ਜਾ ਿੇ ਪਕਰਿਾਕਰਿ ਕਹੰਸਾ ਰੋਿੋ।
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