ਘਰੇਲੂ ਦੁ ਰਿਵਵਹਾਰ, ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ -19
ਮਈ 2020
ਕੋਵੀਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸ ਸਾਰੇ ਘਰ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ
ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁ ਝ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦ ਇਹ ਘਰੇਲੂ
ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਦੀ ਹੈ.
ਜੇ ਤੁ ਸ ਡੋਮੇਸਿਟ ਸੀ ਦੀ ਦੁ ਰਵਰਤ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਹੋ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਕ ਦੋਸਤ, ਇਕ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮਬਰ
ਜਾਂ ਇਕ ਗੁਆਂ .◌ੀ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.
ਪੁਲਸ ਨੂ ੰ ਬੁਲਾਓ
ਐਮਰਜਸੀ ਿਵੱਚ 999 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ.
ਜੇ ਤੁ ਸ ਗੱਲ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ (ਿਕ ਿਕ ਕੋਈ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ) 'ਚੁੱਪ ਹੱਲ' ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ. ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ
ਕਰੋ ਪਰ ਜਦ ਓਪਰੇਟਰ ਦੁ ਆਰਾ ਪੁੱਿਛਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 55 ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਜਦ
ਪੁੱਿਛਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉ ਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ (ਹੱਥ ਸੈਟ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁ ਜ
ੰ ੀਆਂ ਮਾਰੋ) ਕਰੋ. ਇਹ
ਪੁਿਲਸ ਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਸਮਝ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ.
ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਮਰਜਸੀ ਨਹ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਸ https://www.reportingcrime.uk/ ਜਾਂ ਫੋਨ 101 'ਤੇ ਪੁਿਲਸ ਨੂ ੰ ਿਸੱਧੇ
ਤੌਰ' ਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ .
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਸ ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਤ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਘਰੇਲੂ ਿਨਰਲੇ ਪਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਘਰੇਲੂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਯਮ ਘਰੇਲੂ ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਤ ਭੱਜ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ
ਨਹ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁ ਸ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁ ਸ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
A ਗੁਆਂ neighbor◌ੀ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂ ੰ ਤੁ ਰੰਤ ਭੱਜਣਾ.
● ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਵਕਲਪ ਿਜਸ ਿਵਚ ਪਨਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤੁ ਸ ਇਹ ਫੋਨ, ਈਮੇਲ ਰਾਹ ਜਾਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ
ਤੇ ਹਾਉਡਨ ਹਾ Houseਸ, ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਿਸਟੀ ਸਟਰ ਿਵਖੇ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਸਮ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਿਸਟੀ
ਕਾ ਸਲ ਦੀ ਹਾ Solਿਸੰਗ ਸੋਿਲ .ਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਸੈਸ ਟੀਮ ਨਾਲ 0114 273 6306 8.30 ਵਜੇ - ਸੋਮਵਾਰ ਤ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਜਾਂ 0800 731 1689 'ਤੇ ਘੰਿਟਆਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. ਈਮੇਲ
ਹਾadਿਸੰਗਡਵਾਈਸਡੋਪੇਸ਼ਨਸ sheਫ ਸ਼ੀਫਲਡ.ਵੋਵ .uk
A ਮੁਫਤ trainਨਲਾਈਨ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਇਕ ਸ਼ਰਨ ਲਈ. ਈਮੇਲ railtorefuge@womensaid.org.uk
ਮਾਹਰ ਘਰੇਲੂ ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੀੜਤਾਂ, ਪਿਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਘਰੇਲੂ ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ - 0808 8002241 'ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਈ.ਡੀ.ਐ ਸ
● ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ.
● ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਨੂ ੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਨੂ ੰ ਉਪਲੱਬਧ ਸੋਮਵਾਰ.

● ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ, IDAS ਇਸ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਾ ਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
● ਰਾਸ਼ਟਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਰੇਲੂ ਦੁ ਰਿਵਵਹਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ: 0808 2000 24 7
● ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਾਈਨ: 0808 801 0327 (ਿਸਰਫ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ)
● ਗਾਲੋ ਪ : 0800 999 5428 (ਲੈ ਸਬੀਅਨ, ਗੇ, ਿਲੰਗੀ ਅਤੇ ਟਾਂਸ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ)
● 0207 008 0151 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜਬਰੀ ਿਵਿਆ ਯੂਿਨਟ' ਤੇ ਸਵਾਲ ਲਈ.
ਵੈਬਕੈਟ

● ਦੀ ਸੇਵਾ webchat IDAS ਵਰਤੋ www.idas.org.uk ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਨੂ ੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 3pm ਹੈ.
● ਵਰਤੋ ਮਿਹਲਾ ਦੀ ਸੇਵਾ webchat ਏਡ https://chat.womensaid.org.uk/ ਦੁ ਪਿਹਰ 2 ਨੂ ੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ
10 ਨੂ ੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂ ੰ
ਹੋਰ resources ਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤ i ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
● www.Sheffielddact.org.uk ਸਥਾਨਕ ਸ਼ੇਫੀ ਡ ਸਿਹਯੋਗ ਨੂ ੰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ. ਪੇਜ ਦੇ ਉ ਪਰ ਸੱਜੇ
ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ.
● Chayn https://chayn.co/ , ਿਜਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.
● Safelives ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਿਵਚ https://safelives.org.uk/newsviews/domestic-abuse-and-covid-19
Ps https://translate.google.com/ - ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਅਨੁ ਵਾਦ ਐਪ ਨੂ ੰ ਡਾ downloadਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
COVID-19 ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਤ ਪਭਾਿਵਤ ਿਕਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਿਕਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ?
ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਤ ਪਭਾਿਵਤ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ
0808 808 2241 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ www.idas.org.uk ਤੇ ਵੈਬਚੈਟ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
Withdraw ਵਾਪਸ ਿਲਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ
● ਹੋਣ ਤੇਜਖਮ
● ਨੂ ੰ ਕੰਟਰੋਲ ਿਵੱਤ
● ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ
● ਿਨਗਰਾਨੀ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤ ਿਜਵ ਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ

ਗੁਆਂ ?◌ੀ ਘਰੇਲੂ ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਤ ਪਭਾਿਵਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਕਵ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਇੱਕ ਗਲੀ ਜਾਂ ਕਿਮ aਿਨਟੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਗੇ ਿਜੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁ ਸ ਿਹੰਸਕ ਘਰੇਲੂ
ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਨੂ ੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਗੁਆਂ neighbor◌ੀ ਨੂ ੰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
● ਤੁ ਸ ਗੁਮਨਾਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. 'ਤੇ ਾਈਮਸਟੋਪਰਸ ਨਾਲ .ਨਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
https://crimestoppers-uk.org/ ਜਾਂ ਫੋਨ 0800 555111. ਤੁ ਹਾਡੇ ਗੁਆਂ .◌ੀ ਨੂ ੰ ਇਹ ਨਹ ਪਤਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਕਸ ਨੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ.
● ਜੇ ਤੁ ਸ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਐਮਰਜਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ 999 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ.
● ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਮਰਜਸੀ ਨਹ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਸ https: //www.reportingcrime .uk / ਜਾਂ 101 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ
ਪੁਿਲਸ ਨੂ ੰ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ .
ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਗੁਆਂ neighbor◌ੀ ਬਣੋ , ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਤੁ ਸ ਮੌਤ ਨੂ ੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ.

Original text
If you are worried about domestic abuse that is happening to you, or a friend, a family member or a
neighbour there is help available.
Contribute a better translation

