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ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਿੀ 
ਰਿੰਦਗੀ ਰਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਪ੍ਰ ਭਾਰਵਤ ਕਿਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 
ਸਾਨੰੂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬੁਰਨਆਦੀ 
ਤਿੀਰਕਆਂ ਬਾਿੇ ਰਸਖਾ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਤਿੱਕੀ ਅਤੇ 
ਰਵਕਾਸ ਰਵੱਚ ਅਰਹਮ ਭੂਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਦੇਂ ਹਨ, 
ਿੋ ਸਾਡੇ ਭਲੇ, ਸਾਡੇ ਿਰਹਣ ਸਰਹਣ ਨੰੂ ਵਧੀਆ 
ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ 
ਰਸਖਾਉਦੇਂ ਹਨ।

ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਵਰਸ਼ਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਦਾ ਪਵਿਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਿੰੁਦਾ ਿੈ, 
ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ, ਮਾਪੇ ਇਿ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ 
ਵਿਿੇਕਲੀ ਸਵਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਿੰੁਦੇ ਿਿ ਵਕ ਸੁਖਾਿਾਂ 
ਵਰਸ਼ਤਾ ਕੀ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। 

ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਿ ਿਾਲੇ ਿਾਲ 
ਪਵਿਲਾ ਮੋਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਦਮਾਗ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਤਿ 
ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਿੀਂਿ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਿ 
ਜੀਿਿ ਭਰ ਦਾ ਬੁਵਿਆਦੀ ਵਰਸ਼ਤਾ ਿੈ; ਇੱਕ 
ਵਿਕਾਊ, ਵਿੱਘੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਪਆਰ ਿਾਲਾ 
ਸੰਬੰਧ ਬੱਚੇ ਿੰੂ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਅਤੇ ਿੋਰਿਾਂ ਿਾਲ ਵਰਸ਼ਤੇ 
ਬਿਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿੰੂ ਸਿਾਵਪਤ ਕਰਿ ਵਿੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਿੈ।

ਸੁਖਾਿਂੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-
ਚੜ੍ਾਅ ਆਉਦੇਂ ਰਵਿੰਦੇ ਿਿ, ਕੁਝ ਉਿ ਪਲ 
ਜੋ ਉਸਾਰੂ ਿੰੁਦੇ ਿਿ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਿ ਪਲ ਜੋ 
ਵਿਰਾਸ਼ਾਜਿਕ ਅਤੇ ਦੱੁਖਦਾਈ ਮਵਿਸੂਸ ਕਰਿਾ 
ਸਕਦੇ ਿਿ। ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਪਵਰਿਾਰਕ ਵਰਸ਼ਤੇ ਇਿ 
ਵਸੱਖਣ ਲਈ ਬਿੁਤ ਿਧੀਆ ਸਿਾਿ ਿਿ ਵਕ 
ਵਪਆਰ ਵਕਿਂੇ ਕਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਜੁੜਿਾ ਵਕਿਂੇ ਿੈ, 
ਭਾਿਿਾਤਮਕ ਬੱੁਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਕਿਂੇ ਕਰਿਾ ਿੈ, 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਿੰੂ ਵਕਿਂੇ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਿਾ ਿੈ, 
ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਿਿਾਿਾਂ ਿੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰਿਾ, ਸਮਝੌਤਤੇ 
ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਿੰੂ ਿੱਲ ਕਰਿ ਦਾ 
ਅਵਭਆਸ ਵਕਿਂੇ ਕਰਿਾ ਿੈ।

ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਓ
• ਇਕੱਰਿਆਂ ਸਮਾਂ ਰਬਤਾਉਣ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਿਨਾ, ਇਕੱਵਿਆਂ ਬੈਿ ਕੇ ਰੋਿੀ ਖਾਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਜੰਦਗੀ ਜਾਂ 

ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚਂੋ ਕਿਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਿੀਆ, ਵਜਸ ਿਾਲ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਮਵਿਸੂਸ ਕਰੇ।

• ਬੱਚਾ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਮਵਿਸੂਸ ਕਰ ਵਰਿਾ ਿੈ ਉਸਦੀਆਂ ਭਾਿਿਾਿਾਂ ਿੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਿ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। 

• ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰ ਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰ ਸੰਸਾ ਕਿੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ, ਖੇਡਾਂ ਆਵਦਕ ਵਿੱਚ ਛੋਿੀਆਂ-ਛੋਿੀਆਂ 
ਪ੍ਰ ਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਿੀ ਪ੍ਰ ਸੰਸਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਿਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਿੱਧਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਪਵਰਿਾਰ ਿਾਲ ਜੁਵੜਆ 
ਿੋਇਆ ਮਵਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਿੈ 

• ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਵਹਾਿ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਿਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਿੱਦਾਂ ਿੰੂ ਸਪੱਸ਼ਿ ਕਰੋ। 
ਆਸਿ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਭ ਤਂੋ ਉਪਰ ਿੈ, ਅਤੇ ਅਵਜਿੇ ਕਾਿੰੂਿ ਿਿ ਜੋ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ 
ਸੁਰੱਵਖਆ ਿੰੂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਦੇਂ ਿਿ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਵਚਆਂ ਿੰੂ ਿੁਕਸਾਿ ਿਾ ਪਿੰੁਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਿੰੂਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਸੱਵਖਆ, 
ਧਾਰਵਮਕ ਅਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਿਰਗੇ “ਿੱਤਡੇ ਲੰਬੀ-ਵਮਆਦ ਦੇ ਮੱੁਵਦਆਂ” ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਿ ਿਾਸਤੇ 
ਮਾਵਪਆਂ ਉੱਤਤੇ ਵਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਪਾਉਦਂਾ ਿੈ।

• ਆਪਣੇ ਬੱਰਚਆਂ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਿਾਲੇ ਜਾਂ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਪਲਾਂ ਿੰੂ ਿੀਕ ਕਰੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਿਾਪਵਰਆ ਉਸ 
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੱੁਵਦਆਂ ਿੰੂ ਿੱਲ ਕਰਿ ਦੇ ਿੋਰ ਰਸਤੇ ਲੱਤਭੋ।

• ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਰਤਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਨਾ ਯਾਦ ਿੱਖੋ। 
ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਿਿਾਤਮਕ ਵਸਿਤ ਉੱਤਤੇ ਵਧਆਿ ਕਂੇਦਵਰਤ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਿੰੂ ਸਿਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ ਪਿੰੁਚ ਕਰੋ।

• ਮਾਰਪਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅੱਲ੍ਹ ੜ (Teenager) ਉਮਿ ਦੇ ਬੱਰਚਆਂ ਦੇ 
ਬੋਲਣ ਦੇ ਤਿੀਕੇ ਿੰੂ ਖੱੁਲੇ੍ ਮਿ ਿਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ਜੋ ਉਿਿਾਂ 
ਦੀ ਉਮਰ ਿਾਲਂੋ ਵਿਿੇਕਲਾ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਅੱਲ੍ੜ ਉਮਰ ਦੇ 
ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਰਸ਼ਤੇ ਿੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਿ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਿੈ।

ਬੱਰਚਆਂ ਨੰੂ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਢੰਗ
ਨੁਕਰਤਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਟ
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ਇਿ ਸਰੋਤ ਿੋਰ 
ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿੱਚ 
ਉਪਲਬਧ ਿੈ। 

ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਿੀ ਅਿੁਿਾਦ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ 
ਿੈ ਿਾਲਾਂਵਕ, ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੰੁਝਲਤਾ ਕਾਰਿ ਪਛਾਣਦੇ ਿਾਂ  
ਵਕ ਿਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਿੰੂ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿੱਖਰੀ 
ਸਮਝ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ.

ਮੁਸ਼ਕਲ ਿਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਿਾ
ਅਕਸਰ ਜੀਿਿ ਵਿੱਚ ਅਵਜਿੇ ਿਲਾਤ ਪੈਦਾ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਿ, ਜਦਂੋ ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਪਵਰਿਰਤਿ ਜਾਂ ਜੀਿਿ ਵਿੱਚ ਿੋ 
ਰਿੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਾਿੀ ਿੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਿ, ਵਜਿਂੇ ਵਕ:

• ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਿਾਲ ਵਕਸੇ ਿਿਂੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰ ਿਾਸ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਉੱਤਿਂੋ ਦੇ ਅਿੁਕੂਲ ਬਣਿਾ।

• ਛੋਿੇ ਬੱਵਚਆਂ ਿਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਿੀ ਜੋਵੜਆਂ ਿਾਸਤੇ ਤਣਾਅ ਭਵਰਆ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਿ ਿੋ ਸਕਦਾ 
ਿੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੱਖਰੇ-ਿੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਿੋਣ ਵਕ ਇਸ ਿਾਲ ਿਵਜੱਿਣ ਲਈ ਸਭ ਤਂੋ 
ਿਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਵਕਿੜਾ ਿੈ। 

• ਆਪਣੇ ਮਾਵਪਆਂ ਦੀ ਤੁਲਿਾ ਵਿੱਚ ਅੱਲ੍ੜ ਅਿਸਿਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਿਿਂੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 
ਜੀਿਿਸੈ਼ਲੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤਬਦੀਲ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਿ । ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਾਇਤਾਂ ਿੰੂ 
ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਿ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰ ਿਾਸੀ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਬੱਵਚਆਂ 
ਦੇ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਅਵਿਮ ਗੱਲ ਇਿ ਿੈ ਵਕ ਪਵਰਿਾਰਕ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਿੰੂ ਸੁਖਾਿਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਿਿਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਧਾਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੌਰਾਿ ਸ਼ਾਂਤ ਵਰਿਾ ਜਾਿੇ, ਦੁਖਦਾਇਕ ਪਲਾਂ ਿੰੂ ਭਵਰਆ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ 
ਜੀਆਂ ਿਾਲ ਖੱੁਲ੍ੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ। 

ਇਿ ਮਾਇਿੇ ਿਿੀਂ ਰੱਖਦਾ ਵਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਦਾ ਿਤੀਜਾ ਕੀ ਵਿਕਵਲਆ, ਬਲਵਕ ਉਿ ਸਮਾਂ ਵਕਿਂੇ ਗੁਜਾਵਰਆ – ਇਿ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਅਵਿਮ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਵਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਿੋ ਵਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਿੋ ਰਿੀਆਂ ਿਿ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਸਿਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤਂੋ ਜਲਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਮਿੱਤਿਪੂਰਣ ਿੈ।
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ਇਸ ਸਰੋਤ ਿੰੂ ਸਾਊਿ ਈਸਿ ਕਵਮਊਵਿਿੀ ਵਲੰਕਸ ਦੇ 
ਸਵਿਯੋਗ ਿਾਲ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ।

ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਿੋ
ਇਿ ਪਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਵਕ ਅਸੀਂ 
ਤੁਿਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਵਕਿਂੇ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਿਾਂ।

ਫੋਿ 1300 364 277
ਈਮੇਲ enquiries@rav.org.au
www.rav.org.au ਉੱਤਤੇ ਜਾਓ

ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਿੰੂ ਵਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਤਾਂ ਸਾਿੰੂ ਪਵਿਲਾਂ 
ਿੀ ਦੱਸ ਵਦਓ।

ਸਾਡੇ ਬਾਿੇ
ਵਰਲੇਸ਼ਿਵਸੱ਼ਪ ਆਸਿ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਕਿੋਰੀਆ ਦੇ ਕੋਲ 
ਵਿਕਿੋਰੀਆ ਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਿ ਦਾ 70 ਸਾਲਾਂ 
ਤਂੋ ਿਧੇਰੇ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਪਵਰਿਾਰਕ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ 
ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਿੱਖ ਿੱਖ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਿ 
ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਿ, ਪਵਰਿਾਰਕ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਿੱਲ 
(ਵਿਚੋਲਗੀ), ਪਵਰਿਾਰਕ ਵਿੰਸਾ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਅਤੇ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ 
ਸਬੰਧੀ ਵਸੱਵਖਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਿਿ।

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਂੈਬਰਾਂ ਿਾਸਤੇ ਿਿ।

ਹੋਿ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਦੱਖਣ ਪੂਿਬੀ ਭਾਈਚਾਿਕ ਰਲੰਕ
ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਸਾਊਿ ਈਸਿ ਭਾਈਚਾਰਕ 
ਵਲੰਕਸ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਿਾਸਤੇ ਬੇਿਤਰ 
ਸਮਾਵਜਕ ਅਤੇ ਆਰਵਿਕ ਿਤੀਵਜਆਂ ਿੰੂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਿ 
ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਦੀ ਿੈ।
www.secl.org.au

ਇਨਟੱਚ - ਪਰਿਵਾਿਕ ਰਹੰਸਾ ਦੇ ਰਖਲਾਫ ਬਹੁ-
ਸਰਭਆਚਾਿਕ ਕਂੇਦਿ
ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਿਾਰਿੀ ਵਪਛੋਕੜਾਂ, ਉਿਿਾਂ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ 
ਅਤੇ ਉਿਿਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 
ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਿੈ।
https://intouch.org.au

ਸੇਫ ਸਟੈਪਸ ਪਰਿਵਾਿਕ ਰਹੰਸਾ ਕਾਿਵਾਈ ਕਂੇਦਿ

ਔਿਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਰਚਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪਰਿਵਾਿਕ 
ਰਹੰਸਾ ਸਹਾਇਤਾ।
www.safesteps.org.au 

ਦ ਔਰਿਂੇਿ ਡੋਿ (ਸੰਤਿੀ ਦਿਵਾਜ਼ਾ)
ਪਵਰਿਾਰਕ ਵਿੰਸਾ ਤਂੋ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ 
ਿਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਿਾ ਵਜੰਿ੍ਾਂ ਿੰੂ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਿ 
ਲਈ ਿਾਧੂ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਿੰੁਦੀ ਿੈ।
www.orangedoor.vic.gov.au

ਰਵੰਡਿਮੇਿ 
ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ।
www.windermere.org.au/services/
family-services
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