
 

   

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਰ ਔਰਤਾਂ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ 
 2006 ਿਵੱਚ ਸਟੈਿਟਸਿਟਕਸ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ1 ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ : 

• 1999 ਅਤੇ 2004 ਿਵਚਕਾਰ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਿਜੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਵਲ ਹਇੋਆ ਸੀ। 
• 1999 ਅਤੇ 2004 ਿਵਚਕਾਰ, 25 ਸਾਲਾਂ ਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਿਲੰਗੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਮੁਜਰਮਾਨਾਂ ਤੌਰ ਤ ੇਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। 
• 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੂਲ ਿਨਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਦੱਤੀ। 
• 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। 
• 5 ਿਵੱਚ ੧ ਹੱਿਤਆ ਿਵਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ 

 

ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀ ਹੈ? 
ਸ਼ਸ਼ੋਣ, ਕਾਬ ੂਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦ ੇਿਵਹਾਰ ਦਾ ਨਮਨੂਾ ਹ ੈ

• ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਉਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਿਵਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਆਪਣੀ 
ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ*  ਔਰਤ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਸਬੰਧ ਤੋੜਨ ਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।  ਔਰਤ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 
ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਿਵਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ 

• ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹ  ਪਦਾ ਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀ ਹ,ੈ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ 
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ, ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ  ਹ,ੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹ  ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

• ਹਰ ਉਮਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅਤ ੇਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਪਛਕੋੜ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮਦਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਮਰਦ-ਇਸਤਰੀ 
ਅਤੇ ਸਮਾਨ-ਿਲੰਗ/ ਐਲਜੀਬੀਟੀਿਕਊ** ਸਬੰਧਾਂ ਿਵੱਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜ ਸਰੀਰਕ, ਿਲੰਗੀ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ 
ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦ ੇਅਿਹਸਾਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਮਕਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜਾਂ ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ 
ਦੀ ਪਰ੍ਿਵਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ  

• ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਿਹੰਸਾ “ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ” ਨਹ  ਹੁੰ ਦੀ। ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਿਨਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਵਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਆਮ ਕਰਕ ੇਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ 
ਵਾਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਣੋ ਲੱਗਦੀ ਹ ੈ

 

ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕ ੇ
ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਕਈ ਰੂਪ ਓਨੇ ਹੀ ਤਬਾਹਕਨੁ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦ ੇ
ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ: 
 

ਮਨੋ-ਿਵਿਗਆਨਕ ਸ਼ਸ਼ੋਣ ਦ ੇਤਰੀਕ,ੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪੀੜ ਅਤੇ ਚੋਟ ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਿਸ਼ਕਾਰ ’ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਮਾਨਿਸਕ  “ਹਿਥਆਰ” ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ – “ਹਿਥਆਰ” ਿਜਵ ਿਕ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਆਰਥਕ ਜਾਂ ਅਿਧਆਤਮਕ  ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ 
 

* ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਮਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਈਆ ਂਇਸਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ;  “ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸਤਰੀਆ ਂਵੱਲ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸ਼ੋਣ” ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਪੁਸਿਤਕਾ ਦਖੋੇ, 
ਜੋ www.familyviolence.alberta.ca ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹੈ। ** ਲੈਸਬੀਅਨ, ਗੇਅ, ਬਾਏਸੈਕਸੁਅਲ, ਟਰ੍ਾਂਸਜਡਰ, ਟਰ੍ਾਂਸ-ਆਏਡਟੀਫਾਈਡ, ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ, ਅਤੇ ਵਿਚੱਤਰ ਪਛਾਣ  



 

 

ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਸ਼ੋਣ ਦ ੇਤਰੀਿਕਆ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਈ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਹਮਿਲਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕ ੇਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਿਜਵ ਿਕ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਾ, ਮਾਰਨਾ, ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ  ਵਾਲ ਿਖੱਚਣਾ ਜਾਂ 
ਹਿਥਆਰ ਦੀ ਵਰਤ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਪੁਚਾਉਣਾ। ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਿਜੰਦਾ ਲਾ ਕੇ 
ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਿਲੰਗੀ ਸ਼ਸ਼ੋਣ  ਦੇ ਤਰੀਿਕਆ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ ਛਾਤੀਆ ਂਅਤੇ/ਜਾਂ ਯੋਨੀ  ’ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਿਲੰਗੀ ਕਾਰਜ। ਿਲੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਦ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਉਸਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨੰੂ ਉਹ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਅਣਚਾਹੀ, ਅਪਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਲੱਗਣ। 
 

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

ਜਕੇਰ ਤਹੁਾਡਾ ਸ਼ਸ਼ੋਣ ਹ ੋਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤਸੁ  ਨੌ ਗੱਲਾਂ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ
1. ਪਿਹਲਾ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸ  ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹ।ੋ 

• ਜਕੇਰ ਤਸੁ  ਫ਼ਰੌੀ ਖਤਰ ੇਿਵੱਚ ਹ,ੋ ਤਾਂ 911 ਨੰੂ ਫਨੋ ਕਰ।ੋ 
• ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਜੇਕਰ ਤਹੁਾਡਾ ਸਾਥੀ ਕਦੇ ਵੀ ਿਹੰਸਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਹੰਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਿਕ ਜ਼ਰਰੂਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਤੁਸ  ਸੁਰਿਖਅਤ ਥਾਂ ਤ ੇਪਹੁੰ ਚ ਸਕੋ। “ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ” ਦੇ ਸੁਝਾਅ www.familyviolence.alberta.ca ’ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਾਂ 
ਔਰਤਾਂ ਦ ੇਸ਼ੈਲਟਰ ਜਾਂ ਪੁਿਲਸ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਿਵਕਟਮ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਯੁਿਨਟ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ। 

2. ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ ਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸ  ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ  ਹ।ੋ  ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੋਸ਼ਣ  ਕਰਦਾ ਹੈ। 
3. ਸਮਝੋ ਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਿਬਨਾ ਦਖਲ ਿਦੱਿਤਆਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਾ ਸੰਭਵ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
4. ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਿਜਸ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ। ਭੇਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ  ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਜਗਰਾ ਵਧਦਾ  ਹੈ।  ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ। 
5. ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸ  ਇਕੱਲੇ ਨਹ  ਹੋ। ਹਰੋ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ 

ਲਈ ਨਵ  ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸ  ਮਦਦ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਿਜਹ ੇਲੋਕਾਂ 
ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਨੰੂ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। 

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

7. ਯੋਗਤਾ-ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਾਊਂਸਲਰ ਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਵੋ। 
8. ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸ  ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਮਨ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਿਵਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹਾਲਤ 

ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸ  ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। 
9. ਿਸਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਿਬਤਾਓ। ਜੇਕਰ 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 ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਸਹਾਇਤਾ ਲਵ ੋ
ਜਕੇਰ ਤਸੁ  ਜਾਂ ਤਹੁਾਡਾ ਕਈੋ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ਰੌੀ ਖਤਰ ੇਿਵੱਚ ਹ,ੈ ਤਾਂ  911 ਨੰੂ ਫਨੋ ਕਰ।ੋ  ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ 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 ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਮਾਣ ਹੈ ਿਕ 
ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਅਤੇ ਝਗਿੜਆਂ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
 

1 ਸਟੈਿਟਸਿਟਕਸ ਕਨੇਡਾ (2006, ਅਕਤਬੂਰ)। ਔਰਤਾਂ ਦ ੇਿਖਲਾਫ ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਪਰ੍ਿਵਰਤੀ ਦੇ ਅੰਿਕੜਆਂ ਨੰੂ ਮਾਪਣਾ 2006 (ਕਟੈਾਲੌਗ ਨੰਬਰ 85-570-XIE), ਔਟਵਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ: ਲੇਖਕ। 
http://www.statcan.ca/english/research/85-570-XIE/85-570-XIE2006001.pdf 
ਇਸ ਿਵਸ਼ ੇਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ “ਵੁਮੈਨ ਐਿਬਊਜ਼ਡ ਇਨ ਇਨਟੀਮਟੇ ਿਰਲੇਸ਼ਨਿਸ਼ਪਸ ਪੁਸਿਤਕਾ; ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ  www.familyviolence.alberta.ca  ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾਂ 310-1818 ’ਤੇ ਟੋਲ-ਫਰ੍ੀ ਫਨੋ ਰਾਹ  ਅਲਬਰਟਾ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 


