
 

 

ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਮਰਦਾਂ  ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ 1999 ਅਤੇ 2004 ਿਵੱਚਕਾਰ, ਕਨੇਡਾ ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤ ਵੱਧ ਮਰਦ ਅਿਜਹੇ ਸਨ, ਿਜੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਾਥਣ ਉਹਨਾਂ ਪਰ੍ਤੀ ਿਹੰਸਕ ਸੀ।  ਇਹ ਸਾਥੀ, ਪਤਨੀ, ਰਿਹ ਚੁੱਕੀ ਪਤਨੀ, 
ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਸਾਥਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਥਣ ਵੱਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 
 

ਤਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? 
ਕਾਬ ੂਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦ ੇਿਵਹਾਰ ਦਾ ਨਮਨੂਾ 

• ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਿਵਹਾਰਾਂ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਨੰੂ ਨੀਵਾਂ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹ ੈ

• ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਥਣਾਂ ਵੱਲ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ  ਉਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਥਣ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਸਰੀਰਕ, ਿਲੰਗੀ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਮਰਦ ’ਤੇ 
ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸਬੰਧ ਤੜੋਣ ਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਔਰਤ * ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ  ਸਾਥਣ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸੀ ਤਰਾਂ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਮਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਿਵਹਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਿਕ ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸ਼ਾਇਦ ਰੁੱਕ ਜਾਵੇ 

• ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਿਵਚ  ਕਰਨਾ ਹ।ੈ  ਿਜਸ ਸਾਥੀ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤ ੇ 
ਕਾਬੂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ  ਜਵਾਬ ਿਵਚ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਹ ੈ

• ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹ  ਹੁੰ ਦੀ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਸਮ ਤ ਚਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹ।ੈ   ਜੇਕਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ 
ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈ

 

ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ:  ਚਾਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ 
ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਦ ਲੋਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਿਲੰਗੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।  ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸ਼ਸ਼ੋਣ ਦ ੇਤਰੀਿਕਆ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ: 

• ਨੀਵਾਂ ਿਦਖਾਉਣਾ 
• ਰੁਪਏ-ਪੈਿਸਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ 
• ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇ 
• ਅਿਧਆਤਮਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਧਾਰਿਮਕ ਜਾਂ ਅਿਧਆਤਮਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ) 

ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਸ਼ੋਣ ਦ ੇਤਰੀਿਕਆ ਂਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰੀਰ ਨੰੂ ਦਰਦ ਅਤੇ ਚੋਟ ਪਹੁੰ ਚਾਏ। 
ਿਲੰਗੀ ਸ਼ਸ਼ੋਣ ਦ ੇਤਰੀਿਕਆ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ: 

• ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਭੋਗ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ, ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹ  ਚਾਹੁੰ ਦਾ 
• ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ 
• ਆਪਣੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨੇਹ ਅਤੇ ਸੰਭੋਗ ਤ ਵਾਂਿਝਆਂ ਰੱਖਣਾ 

ਧਮਕੀ ਦਣੇ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕ,ੇ ਅਿਜਹੇ ਕਈੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਿਜੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: ਸੰਪਤੀ 
ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ, ਚੋਰੀ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਾ ਜਾ ਪਰਸ਼ੇਾਨ ਕਰਨਾ। 
 

* ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਮਰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ;  “ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਸ਼ੋਣ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ” ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਪੁਸਿਤਕਾ ਦੇਖੋ ਜੋ www.familyviolence.alberta.ca ਤੇ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 



 

 

ਸਮਾਜ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਇਸ ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਹ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਜਾਨਣ ਲੱਗ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਥਣਾਂ ਵਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅਣਉਿਚਤ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਇਸ 
ਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੰੂ ਹਣੁ ਤੱਕ ਲੁਕੋ ਕ ੇਰੱਿਖਆ ਸੀ: 

• ਮਰਦਾਂ ਤ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ 
• ਇਸਤਰੀਆ,ਂ ਮਰਦਾਂ ਨੰੂ ਤੰਗ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂ
• ਔਰਤ ਭਾਵ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਿਫਰ ਵੀ ਮਰਦ ਨੰੂ ਉਸ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਨਹ   ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
• ਮਰਦਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆ ਂਇਸਤਰੀਆਂ ਨੰੂ “ਸੰਭਾਲਣਾ” ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਣਾ◌ਾਵਾਂ ਕਰਕ,ੇ ਇਸਤਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲ ਿਸ਼ਕਾਰ ਮਰਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹ  ਮੰਨਦ।ੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹ  ਚਾਹੁਣਗੇ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਂਪੁਿਲਸ ਜਾਂ ਹੋਰ 
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹ  ਲਦੇ।  ਇਸ ਕਰਕ,ੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਿਵੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਰਦ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

• ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਿਵੱਚ ਡਰ 
• ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ ਬਇੇੱਜ਼ਤੀ 
• ਡਰ ਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ੇਮੀ ਵਜ ਨਾਕਾਮ ਿਰਹਾ ਹ ੈ
• ਭਰਮ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਂਿਪਆਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪਰ੍ਗਟਾਉਂਦੀ ਹ ੈ
• ਮੰਨਣ ਿਕ ਉਹ ਉਸੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹ ੈ

 

ਜਕੇਰ ਤਹੁਾਡਾ ਸ਼ਸ਼ੋਣ ਹ ੋਿਰਹਾ  ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤਸੁ  ਦੱਸ  ਗੱਲਾਂ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ
1. ਪਿਹਲਾ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸ  ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋ।  ਜਕੇਰ ਤਸੁ  ਫ਼ਰੌੀ ਖਤਰ ੇਿਵੱਚ ਹ,ੋ ਤਾਂ 911 ਨੰੂ ਫਨੋ ਕਰ।ੋ 
2. ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਥਣ ਕਦੀ ਵੀ ਿਹੰਸਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਹੰਸਾ ਿਫਰ ਤ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਿਕ ਸਮਾਂ 

ਆਉਣ ’ਤੇ ਤੁਸ  ਜਲਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜਗਾ ’ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕੋ।  www.familyviolence.alberta.ca ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ “ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਿਵੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਲ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ” ਪੁਸਿਤਕਾ 
ਿਵੱਚ “ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ” ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਖੋ। 

3. ਜਾਣੋ ਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਤੁਸ  ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ  ਹੋ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
4. ਸਮਝੋ ਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਿਹੰਸਾ ਿਬਨਾ ਦਖਲ ਦੇ ਨਹ  ਰੁਕੇਗੀ। 
5. ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਿਜਸ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ।  ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਚੁਣੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ।  ਭੇਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਜਗਰਾ ਵਧਦਾ 

ਹੈ। ਿਹੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰ।ੋ 
6. ਸਬੰਧਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਵਧਰੇੇ ਜਾਣੋ। ਤੁਸ  ਇਕੱਲੇ ਨਹ  ਹੋ। ਲੱਗਭਗ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਮਰਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਥਣਾਂ ਵਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਰਪਰੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।2 

7. ਪਤਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੀ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 24 ਘੰਿਟਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਇਨਫੋ ਲਾਈਨ ਨੰੂ 310-1818 ’ਤੇ ਟੋਲ-ਫਰ੍ੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਧਰੇੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.familyviolence.alberta.ca  ਦੇਖੋ। 

8. ਯੋਗਤਾ-ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਾਊਂਸਲਰ ਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ। 
9. ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸ  ਅਿਜਹੀ ਮਸ਼ੁਿਕਲ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਹੋ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।  ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੱਝ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। 
10. ਿਸਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਿਬਤਾਓ। ਜਕੇਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸੱਧੀ ਮਦਦ ਨਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣ, ਿਫਰ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 

ਸਬੰਧ ਿਦਆਲੂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਸਹਾਇਤਾ ਲਵ ੋ
ਜਕੇਰ ਤਸੁ  ਜਾਂ ਤਹੁਾਡਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਿਕਸ ੇਫ਼ਰੌੀ ਖਤਰ ੇਿਵੱਚ ਹ,ੈ ਤਾਂ 911 ਨੰੂ ਫਨੋ ਕਰ।ੋ  ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਂ ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਕੇ 24-ਘੰਿਟਆਂ ਵਾਲੀ 
ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਇਨਫੋ ਲਾਈਨ ਨੰੂ 310-1818 ’ਤੇ ਟੋਲ-ਫਰ੍ੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ www.familyviolence.alberta.ca ਦੇਖੋ।  ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਬਾਲ ਅਤੇ ਯਵੁਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਮਾਣ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 
ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਅਤੇ ਗੁੰ ਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
 1 ਸਟੈਿਟਸਿਟਕਸ ਕਨੇਡਾ (2006, ਅਕਤਬੂਰ)।  ਔਰਤਾਂ ਦ ੇਿਖਲਾਫ ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਪਰ੍ਿਵਰਤੀ ਦ ੇਅੰਕਿੜਆਂ ਨੰੂ ਮਾਪਣਾ 2006 (ਕਟੈਾਲੌਗ ਨੰਬਰ 85-570-XIE), ਔਟਵਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ: ਲੇਖਕ:  
http://www.statcan.ca/english/research/85-570-XIE/85-570-XIE2006001.pdf 2 ਉਹੀ 
ਇਸ ਿਵਸ਼ ੇਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ “ਮੈਨ ਐਿਬਊਜ਼ਡ ਬਾਏ ਵੁਮਨੈ; ਪੁਸਿਤਕਾ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ www.familyviolence.alberta.ca ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾਂ 310-1818 ’ਤੇ ਟੋਲ-ਫਰ੍ੀ ਫਨੋ ਰਾਹ  ਅਲਬਰਟਾ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 


