ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਜਾਣੋ
ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਿਖਲਾਫ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਨੂੰਨ (PAFVA)
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ
ਡਾਟਾ ਤ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਿਕ ਕਨੇਡਾ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਿਹੰ ਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਿਸ਼ਕਾਰ 1 ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਕੀ ਹੈ?
ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਬੰ ਧਾਂ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਿਨਰਭਰਤਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਜ਼ੰ ਦਾ ਰਿਹਣ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਪਾ
ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਿਵਆਹੇ ਜਾਂ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ), ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਣਗੌਿਲਆਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ
ਅਣਗੌਿਲਆ, ਬਾਲ ਿਲੰਗੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਪਿਰਵਾਰਕ 2 ਮਬਰ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ। ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਿਵੱਚ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਕੁੱਝ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਿਵਹਾਰ
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਮਨੋ-ਿਵਿਗਆਨਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਤੰ ਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ/ ਚੋਰੀ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਿਲੰਗੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਅਤੇ
ਅਿਧਆਤਮਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ। ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਡੇਿਟੰ ਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ, ਪਤੀ/ਪਤਨੀ (ਿਵਆਹੇ ਜਾਂ ਕਾਮਨ- ਲਾਅ), ਐਲਜੀਬੀਟੀਿਕਊ* ਸਬੰ ਧਾਂ ਦੇ
ਿਵਅਕਤੀ, ਬੱਚੇ, ਯੁਵਕ, ਅਪੰ ਗ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ।

ਤੁਸ ਇਕੱਲੇ ਨਹ ਹੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਸਬੰ ਧਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਭ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਇਕੱਲੇ ਨਹ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ

ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅਸਰ ਪਦਾ ਹੈ, ਿਜੰ ਨਾਂ ਿਸੱਿਧਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਿਲਆਂ ’ਤੇ। ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ
ਜੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਿਖਲਾਫ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ 1999 ਤ ਮਦਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ੧ ਨਵੰ ਬਰ, 2006 ਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰਕ

ਿਹੰ ਸਾ ਿਖਲਾਫ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵੀ

ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਭਾਵ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਹ । ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜੰ ਨਾਂ ਦਾ ਚੋਰੀ ਿਪੱਛਾ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ ਜਾਂ ਰਿਹ ਚੁੱਕੇ ਸਾਥੀ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ।
*ਲੈ ਸਬੀਅਨ,

ਗੇਅ, ਬਾਏਸੈਕਸੁਅਲ, ਟਰ੍ਾਂਸਜਡਰ, ਟਰ੍ਾਂਸ-ਆਏਡਟੀਫਾਈਡ, ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ, ਅਤੇ ਵਿਚੱਤਰ ਪਛਾਣ।

ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਿਖਲਾਫ ਸੁਰਿਖਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਿਵੱਚ ਸੁਰਿਖਆ ਦੇ ਿਤੰ ਨ ਸਾਧਨ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ:
1. ਐਮਰਜਸੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਦੇਸ਼ (EPO)

ਈਪੀਓ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ’ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਈਪੀਓ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਿਖਆ

ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਇਹ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਇਲਜਾਮ ਨਹ ਹੈ। ਈਪੀਓ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਿਜੱਥੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਇਆ

ਿਵਅਕਤੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੇ।

ਈਪੀਓ, ਿਸ਼ਕਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ।

ਈਪੀਓ. ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹ ਹੈ। ਬਾਲ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ-ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ 24 ਘੰ ਟੇ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੱਤੋ ਿਦਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਸ਼ਕਾਰ
ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਿਸੱਧਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਰਿਹਣ ਦੇ ਸਮ ਿਵੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈਪੀਓ ਦੀ ਕਵੀਨਜ਼ ਬਚ ਦੇ ਕੋਰਟ ਿਵੱਚ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲਈ ਸਮਾਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਤ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਕੰ ਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਨੌ ਿਦਨਾਂ ਤ ਵੱਧ ਨਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਿਰਿਵਊ ਿਵੱਚ ਜੱਜ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ, ਜੇਕਰ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਿਕਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਹਨ।

2. ਕਵੀਨਜ਼ ਬਚ ਦਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਦੇਸ਼

ਕਵੀਨਜ਼ ਬਚ ਦਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਦੇਸ਼, ਉਸ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਈਪੀਓ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਈਪੀਓ, ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਿਖਆ

ਲਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਵੀਨਜ਼ ਬਚ ਦਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਦੇਸ਼ ਲੰਮੇ ਸਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਵੀਨਜ਼ ਬਚ ਦਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਵੀਨਜ਼ ਬਚ ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਕਰਕੇ ਹੋਏ

ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਹੜਾ ਧੜਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੰ ਪਤੀ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਬਣੇਗਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ

ਕਾਊਂਸਿਲੰਗ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸਰਪਰ੍ਸਤਾਂ ਦੀ ਆਿਗਆ ਤ ਿਬਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਊਂਸਿਲੰਗ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਵੀਨਜ਼ ਬਚ ਦਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਦੇਸ਼, ਉਸ ਸਮ ਜਾਰੀ

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਐਮਰਜਸੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਿਸਰਫ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਇਆ ਿਵਅਕਤੀ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਵੀਨਜ਼ ਬਚ ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ

ਿਸੱਿਧਆਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਪਿਹਲਾਂ, ਿਬਨਾ ਈ.ਪੀ.ਓ. ਦੇ)।

3. ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦਾ ਵਾਰੰ ਟ
ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦਾ ਵਾਰੰ ਟ, ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਵਾਰੰ ਟ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਗਈ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ ਦੀ ਖੋਜ, ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਪੁੱਛ-ਿਗਛ

ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਹਟਾ ਸਕੇ। ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਵਾਰੰ ਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਸਰਫ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱਥ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਿਖਲਾਫ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 24-ਘੰ ਿਟਆਂ ਵਾਲੀ ਫੈਮਲੀ ਵਾਏਲਸ ਇਨਫੋ ਲਾਈਨ ਨੂੰ

310-1818 ’ਤੇ ਟੋਲ-ਫਰ੍ੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ www.familyviolence.alberta.ca ’ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਬਾਲ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਖੋ। ਈਪੀਓ ਜਾਂ ਕਵੀਨਜ਼ ਬਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਦੇਸ਼ ਿਕਸ

ਤਰਾਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦਫਤਰ ਤ ਵੀ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 310-0000 ’ਤੇ ਟੋਲ-ਫਰ੍ੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ (780) 427 7575 ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਲਈ ਕਹੋ।

ਸਹਾਇਤਾ ਲਵੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੌਰੀ ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ 911 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਕੇ 24-ਘੰ ਿਟਆਂ ਵਾਲੀ

ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਇਨਫੋ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 310-1818 ’ਤੇ ਟੋਲ-ਫਰ੍ੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ www.familyviolence.alberta.ca ਦੇਖੋ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਬਾਲ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਅਤੇ ਝਗਿੜਆਂ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
1

ਔਗਰੌਡਿਨਕ, ਐਲ. (ਏਡ.) (2008, ਅਕਤੂਬਰ)। ਕਨੇਡਾ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ- ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, 2008 (ਕੈਟਾਲੌ ਗ ਨੰਬਰ 85-224-X)। ਔਟਵਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ: ਸਟੈਿਟਸਿਟਕਸ ਕਨੇਡਾ

http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/familyviolence/pdfs/fv-85-224-X1E-2008_e.pdf ਤ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ।
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ਅਲਬਰਟਾ ਬਾਲ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (2004) ਅਲਬਰਟਾ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਅਤੇ ਗੁੰ ਡਾਗਰਦੀ: ਿਮਲਜੁਲ ਕੇ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਨਾ। ਐਡਮੰ ਟਨ, ਏਬੀ:, ਕਵੀਨਜ਼ ਿਪਰ੍ੰ ਟਰ,

http://www.child.alberta.ca/home/documents/familyviolence/rpt_opfvb_finding_solutions_high.pdf ਤ ਿਲਆ ਿਗਆ।

