ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋ ਸ਼ਣ ਦੇ ਢੰ ਗ

ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਟ

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ
ਜਿੰ ਦਗੀ ਵਿੱ ਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਸਾਨੂੰ ਦੂ ਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ
ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾ ਕੇ , ਸਾਡੀ ਤਰੱ ਕੀ ਅਤੇ
ਵਿਕਾਸ ਵਿੱ ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਲੇ , ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ
ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਫੈ ਸਲੇ ਲੈ ਣਾ
ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਵਿੱ ਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਮ ਤੌ ਰ ਤੇ
ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ,
ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ , ਮਾਪੇ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ
ਨਿਵੇ ਕਲੀ ਸਥਿੱ ਤੀ ਵਿੱ ਚ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਖਾਵਾਂ
ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ
ਪਹਿਲਾ ਮੋ ਹ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ
ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਹ
ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ; ਇੱ ਕ
ਟਿਕਾਊ, ਨਿੱਘੇ ਅਤੇ ਭਰੋ ਸੇਯੋਗ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ
ਸੰ ਬੰਧ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਹੋ ਰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ
ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋ ਗਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ
ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਸੁਖਾਵੇ ਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱ ਚ ਉਤਰਾਅਚੜ੍ ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਉਹ ਪਲ
ਜੋ ਉਸਾਰੂ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਹ ਪਲ ਜੋ
ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਦੁੱਖਦਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਹ
ਸਿੱ ਖਣ ਲਈ ਬਹੁ ਤ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਹਨ ਕਿ
ਪਿਆਰ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁੜਨਾ ਕਿਵੇ ਂ ਹੈ ,
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ,
ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਮੱ ਤਭੇ ਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ,
ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਸਮਝੌ ਤ�ੇ
ਲਈ ਗੱ ਲਬਾਤ ਅਤੇ ਮੱ ਤਭੇ ਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਭਿਆਸ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋ ਸ਼ਣ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸੁਝਾਓ
• ਇਕੱ ਠਿਆਂ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਕੱ ਠਿਆਂ ਬੈ ਠ ਕੇ ਰੋ ਟੀ ਖਾਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰ ਦਗੀ ਜਾਂ
ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱ ਚਾ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ।

• ਬੱ ਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ।

• ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰ ਸੰ ਸਾ ਕਰੋ , ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ, ਖੇ ਡਾਂ ਆਦਿਕ ਵਿੱ ਚ ਛੋ ਟੀਆਂ -ਛੋ ਟੀਆਂ

ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰ ਸੰਸਾ ਕਰੋ , ਇਸ ਨਾਲ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵੱ ਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ
ਹੋ ਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ

• ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱ ਦਾਂ , ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਰੋ ਜ਼ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਸੰ ਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਹੱ ਦਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕਰੋ ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱ ਚ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁ ਸਤੀ ਸਭ ਤੋ ਂ ਉਪਰ ਹੈ , ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ
ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁ ੰ ਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਕਾਨੂੰਨ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਿੱ ਖਿਆ,
ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਾਲਣ-ਪੋ ਸ਼ਣ ਵਰਗੇ “ਵੱ ਡ�ੇ ਲੰ ਬੀ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ” ਬਾਰੇ ਫੈ ਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਮਾਪਿਆਂ ਉੱ ਤ�ੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

• ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ । ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ
ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਰ ਰਸਤੇ ਲੱ ਭ�ੋ ।

• ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ।
ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿਹਤ ਉੱ ਤ�ੇ ਧਿਆਨ ਕੇ ਂ ਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼
ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੋ ਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁ ੰ ਚ ਕਰੋ ।

• ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱ ਲ੍ਹੜ (Teenager) ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ
ਬੋ ਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲਹੇ ੍ ਮਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲੋ ਂ ਨਿਵੇ ਕਲਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱ ਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਦੇ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
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ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਸਰੋ ਤ ਹੋ ਰ
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ ।

ਅਕਸਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱ ਚ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ ਪੈ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋ ਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱ ਚ ਹੋ
ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ:
• ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਵੇ ਂ ਦੇ ਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰ ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉੱ ਥ�ੋਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਨਾ।
• ਛੋ ਟੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੇ ਸ਼ ਆਉਣਾ ਵੀ ਜੋ ੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਣਾਅ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਚੁਣੌ ਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ , ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱ ਖਰੇ -ਵੱ ਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਣ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱ ਠਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਂ
ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ।

ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਕਾਰਨ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਹਰੇ ਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੱ ਖਰੀ
ਸਮਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

• ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱ ਚ ਅੱ ਲ੍ਹੜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇ ਂ ਦੇ ਸ਼ ਦੀ
ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱ ਚ ਜਲਦੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ
ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰ ਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱ ਚਿਆਂ
ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਤਣਾਅ ਪੈ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਅਹਿਮ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਧਾਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੌ ਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ , ਦੁਖਦਾਇਕ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ
ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱ ਖਦਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌ ਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇ ਂ ਗੁਜਾਰਿਆ – ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਤੋ ਂ ਜਲਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਣੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ।

ਸਾਡੇ ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚ ਕਰੋ

ਹੋ ਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਵਾਵਾਂ

ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਦੱ ਖਣ ਪੂਰਬੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਲਿੰ ਕ

ਦ ਔਰ�ੇਂਜ ਡੋ ਰ (ਸੰ ਤਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ)

ਇੱ ਕ ਵਿਆਪਕ ਸੇ ਵਾ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਭਾਈਚਾਰਕ
ਲਿੰ ਕਸ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇ ਹਤਰ
ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ ਤੋ ਂ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ
ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇ ਵਾ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਫੋ ਨ 1300 364 277
ਈਮੇ ਲ enquiries@rav.org.au
www.rav.org.au ਉੱ ਤ�ੇ ਜਾਓ

www.secl.org.au

ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ
ਹੀ ਦੱ ਸ ਦਿਓ।

ਇਨਟੱ ਚ - ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇ ਂਦਰ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ

ਪ੍ਰ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਿਛੋ ਕੜਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਰਿਲੇ ਸ਼ਨਸ਼ਿੱ ਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਕਟੋ ਰੀਆ ਦੇ ਕੋ ਲ
ਵਿਕਟੋ ਰੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ 70 ਸਾਲਾਂ
ਤੋ ਂ ਵਧੇ ਰੇ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰ ਦਾਨ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸਲਾਹ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਲੇ ਸ਼ ਦਾ ਹੱ ਲ
(ਵਿਚੋ ਲਗੀ), ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ ਸੇ ਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ
ਸਬੰ ਧੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

www.orangedoor.vic.gov.au

ਵਿੰ ਡਰਮੇ ਰ
ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਵਾਵਾਂ।
www.windermere.org.au/services/
family-services

https://intouch.org.au

ਸੇ ਫ ਸਟੈ ਪਸ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇ ਂਦਰ
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਕ
ਹਿੰ ਸਾ ਸਹਾਇਤਾ।
www.safesteps.org.au

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈ ਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਰੋ ਤ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਿੰ ਕਸ ਦੇ
ਸਹਿਯੋ ਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
1300 364 277 | enquiries@rav.org.au | www.rav.org.au
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