
  

COVID-19 ਅਤੇ ਘਰਲੇ ੂਤ ੇਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ 

ਸਾਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ COVID-19 ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਘਰੇਲ ੂਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਵਧਣਗੀਆ।ਂ ਅਸ� 

ਇਹ ਖੋਜ ਅਤ ੇਸਬਤੂ ਰਾਹ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਹ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਇਹ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ 

ਜ�ਦੀਆ ਂਹਨ। ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਦੇ ਸਮ� ਿਹੰਸਾ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹਾਨ�  ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆ ਂਔਰਤ� ਅਤ ੇ

ਬੱਚ ੇਘਰਲੇ ੂਤ ੇਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਦ ੇਡਰ ਤ� ਆਜ਼ਾਦ ਹ ੋਕ ੇਿਜੰਦਗੀ ਿਜਊਣ ਦ ੇਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। 

 

COVID 19 ਨੰੂ ਜੜੋ-ਤੜੋ 

ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ 

• 0ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤੂਆ ਂਿਜਵ� ਿਕ 

ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਹੱਥ ਸਾਫ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ� ਰੋਗਾਣੂ ਮਾਰਨ 

ਵਾਲੀਆ ਂਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਲੁਕਾ ਕੇ 

ਰੱਖਣਾ। 

• 1ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਜ� 

ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਛੂਤ ਦੇ ਖਤਰੇ 

ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਦੇਣਾ। 

• 2ਸੰਕਟ ਨੰੂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 

ਪੈਿਸਆਂ �ਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ 

ਵਧਾਉਣੀ ਜ� ਇਹਨ� ਨੰੂ ਕਾਬੂ 

ਕਰਨਾ 

• 3ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ  

Covid-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ 

ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ 

 
• ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱੁਟਣ, ਿਸਹਤ 

ਜ� ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱ ਦ ੇਨੰੂ ਵਰਤ 

ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਤੋੜ 

ਇਕੱਲਤਾ ਨੰੂ ਵਰਤਣਾ 

• ਘਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਏਧਰ ਓਧਰ 

ਜਾਣ ਤ� ਰੋਕ ਕੇ ਜ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ 

ਦੀਆ ਂਖਾਸ ਜਗ�ਾਵ� ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ� ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ 

ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। 

 
• ਸਵੈ-ਇਕੱਲਤਾ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਵੱਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਜ� ਦੋਸਤ� ਦ ੇਨਾਲ 

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕਣਾ। 
 

• ਸਵੈ-ਇਕੱਲਤਾ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਦੁਕਾਨ� ਜ� ਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਦੁਕਾਨ 

ਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਰੋਕਣਾ। 
 

ਕਾਨੰੂਨ ਜ� ਪ�ਵਾਸ ਬਾਰੇ 

ਧਮਕੀਆਂ  

ਤਹੁਾਨੰੂ ਅਤ ੇਤਹੁਾਡ ੇਬੱਿਚਆ ਂ

ਨੰੂ ਧਮਕੀਆ ਂਦੀ ਵਰਤ� 

• ਤੁਹਾਡੇ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਬੱਿਚਆ ਂ

ਪ�ਤੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ 

ਿਹੰਸਾਤਮਕ ਵਰਤਾਓ ਲਈ 

COVID-19 ਨੰੂ ਬਹਾਨਾ, 

ਇਲਜ਼ਾਮ ਜ� ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਵਰਤਣਾ। 

• ਵਧੀ ਹੋਈ ਿਨਗਰਾਨੀ, ਅਲੋਚਨਾ 

ਅਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੁਖੀ ਹਨ ਤ� 

ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਨੰੂ 

ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ। 

 

ਮੀਡੀਆ ਯੰਤਰ� ਨੰੂ ਵਰਤਣਾ 

• 5ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਾਲ�. 

ਈਮੇਲ� ਜ� ਸਸ਼ੋਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ 

ਸੁਨ� ਿਹਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ 

ਿਨਗਰਾਨੀ। 



ਕਰਨੀ ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਉਹਨ� ਨੰੂ 

ਰਿਹ ਲੈਣ ਿਦਓ। 

 
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ� ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ 

ਡਾਕਟਰੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇਣਾ 

ਜ� ਤੁਹਾਡਾ ਮਡੈੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ 

ਲੁਕਾ ਦੇਣਾ। 

• 4ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਪਾਬੰਦੀ 

ਆਦੇਸ਼� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ 

ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ 

ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 

ਪੁਲੀਸ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਰੱੁਝੀ 

ਹੋਵੇਗੀ।  

 
• ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਬੂ 

ਕਰਨ ਲਈ  COVID-19ਅਤੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਥੱਤੀ ਨੰੂ 

ਧਮਕੀ ਵਜ� ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

 

ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣ ੇਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤ ੇਿਹੰਸਾਤਮਕ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤਸੁ� 

ਜ� ਤਹੁਾਡ ੇਬੱਚ ੇਕਦ ੇਵੀ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰ ਨਹ� ਹਨ 

 

ਸਰੱੁਿਖਅਤ ਰਿਹਣਾ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਿਵਹਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦ ੇਸਮ�, ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ 

ਯੋਜਨਾ, ਜ� ਤੁਹਾਡ ੇਦਆੁਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਔਖੇ ਸਮ� 

ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸਰੱੁਿਖਅਤ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਥ� 

ਤਿਹ ਕਰ ੋ
 
ਜੇ ਤੁਸ� ਕਲੇਸ਼ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ� 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਝਗੜੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਪਾ�ਦੇ ਹੋ, ਇਕ ‘ਘੱਟ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਥ�’ 

ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ: ਦੋ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਵਾਲਾ 

ਅਤੇ ਥੋੜ�ੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ 

ਿਜੰਨ� � ਨੰੂ ਹਿਥਆਰ ਵਜ� ਵਰਿਤਆ ਜਾ 

ਸਕੇ, ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਹਰ� ਵੇਿਖਆ ਜ� 

ਸੁਿਣਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
 

ਰਸੋਈਆਂ, ਗੁਸਲਖਾਨ�  ਅਤੇ ਗੈਰਾਜ -

ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਰਆਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ 

ਕਮਿਰਆਂ ਜ� ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਰਆ ਂ

ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਸਖਾਓ – ਉਹ 

ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਓ 
Make a plan 
 
ਿਜੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਫੋਨ ਨੰੂ ਚਾਰਜ਼ 

ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਬੈਟਰੀ ਰੱਖੋ. 

ਉਦਾਹਰਣ ਜੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਾ 

ਲੁਕਾਇਆ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। 
 
ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ 

ਦੂਸਰਾ ਿਵਕਲਪ ਿਤਆਰ ਰੱਖੋ। ਜੇ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਵੇ, ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਹਨ� ਰੇ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਦਾ 

ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ। 
 
ਵਾਧੂ ਚਾਬੀਆਂ ਅਤ ੇਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੰੂ �ਥੇ ਰੱਖੋ ਿਜੱਥ ੇਤੁਸ� 

ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਲੈ ਸਕੋ। 
 

ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਇਸ਼ਾਿਰਆ ਂ

ਨੰੂ ਵਰਤ ੋ
 
ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਬਣਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 

ਗੁਆਂਢੀਆਂ/ਪਿਰਵਾਰ ਦ ੇਜੀਆਂ ਨੰੂ 

ਦੱਸਣ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਬਰ�ਡੇ ਦੀ ਜਗਦੀ 

ਬੱਤੀ, ਥੱਲੇ ਿਖੱਿਚਆ ਹੋਇਆ ਪਰਦਾ, 

ਜ� “ਆਿਖਰ ਮ� ਵੀਰਵਾਰ ਨੰੂ ਨਹ� ਆ 

ਸਕਦੀ ਹ�” ਵਾਲੀ ਫੋਨ ਕਾਲ। 
 
 
ਇਸ਼ਾਰੇ ਅਤੇ/ਜ� ਕੋਡ ਸ਼ਬਦ ਿਤਆਰ 

ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ 

ਿਕ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਿਹਲ� ਤ� 

ਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥ� �ਤੇ ਚਲੇ 

ਜਾਓ। 

 

ਬੱਿਚਆ ਂਨਾਲ ਯਜੋਨਾ 

ਬਣਾਓ 
 
ਉਹਨ� ਦੀ ਉਮਰ, ਅਤੇ ਹੁਨਰ� ਦੇ 

ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ – ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ 

ਬੁਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜ� ਉਸ ਜਗ�ਾ ਉਪਰ 

ਜਾਣ ਲਈ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 

ਹੋਣਗੇ। 
 
 
ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਸਖਾਓ ਿਕ ਪੁਲੀਸ ਨੰੂ ਿਕਵ� 

000 �ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 

ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਿਸਖਾਓ।  
 
 



ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ‘ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 

ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ’ ਖੜ�ਾ ਕਰਨ 

 
 

ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਾਸਤ ੇ

ਵੱਖਰੇ ਤੋ੍ਰ ਤੇ ਜ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਖਾਤੇ 

ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ। 
 
ਸਮ� ਅਤ/ੇਜ� ਜਗ�ਾ ਲੱਭਣ ਲਈ, 

ਸਿਥੱਤੀ ਨੰੂ ਠੰਢਾ ਕਰਨ, ਜ� ਆਪਣਾ 

ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਬੱਿਚਆ ਂਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ 

ਲਈ ਜ ੋਵੀ ਤਹੁਾਨੰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਪ�ਦੀ ਹ ੈਕਰ।ੋ 

 

ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤ ੇਹੱਥ ਵਧਾਓ  
 

ਜ ੇਤਸੁ� ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਹ ੇਹ ੋਜ� ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਦ ੇਨੁਕਸਾਨ ਦ ੇਖਤਰ ੇਿਵੱਚ ਹ,ੋ ਤਸੁ� ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕ ੇਜਾ 

ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਜਕੇਰ ਤਸੁ� ਖਤਰ ੇਵਾਲੀ ਸਿਥੱਤੀ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਰਹ ੇਹ ੋਤ� ਤਹੁਾਨੰੂ ਜ਼ਰੁਮਾਨਾ ਨਹ� ਲਗਾਇਆ ਜਾਵਗੇਾ। ਸਾਰੀਆ ਂ

ਘਰਲੇ ੂਅਤ ੇਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਸਵੇਾਵ� ਅਜ ੇਵੀ ਖੁੱ ਲ�ੀਆ ਂਹਈੋਆ ਂਹਨ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਜਕੇਰ ਤਸੁ� ਖਤਰ ੇਿਵੱਚ ਹ,ੋ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ000 ਨੰੂ ਫਨੋ ਕਰ ੋਅਤ ੇਸੰਕਟ ਵਲੇੇ ਗਪੁਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਿਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਕਰਾਈਸਸ ਕਅੇਰ ਨੰੂ 9223 1111 ਜ� 1800 199 008 – 24 ਘੰਟ ੇਫਨੋ ਕਰ ੋ

ਬਹ-ੁਸਿਭਆਚਾਰੀ ਗਪੁਤ ਮਾਹਰ ਸਵੇਾ ਵਾਸਤ ੇਸਮੋਵਾਰ-ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 9:00 ਵਜ ੇਸਵਰੇ ਤ� 4:00 ਵਜ ੇਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਿਕਰਪਾ 

ਕਰਕ ੇਹਠੇ ਿਲਖੀਆ ਂਸਵੇਾਵ� ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ 

• ਇਸ਼ਾਰ ਿਵਮੈਨਜ਼ ਹੈਲਥ ਨੰੂ 08 93455335 �ਤ ੇ

• ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਿਵਮੈਨਜ਼ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਸਰਿਵਸ ਨੰੂ 08 93281200 �ਤ ੇ

• ਐਥਿਨਕ ਐਡਵਕੇੋਸੀ ਐਡਂ ਸੁਪੋਰਟ ਟੀਮ ਨੰੂ 0452399717 �ਤੇ 
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