ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ
ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ ਉਦੋਂ ਿੰਦੀ ੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਿ ਰਵਿੱਚ ਇਕ ਰਵਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦਿਰਵ ਾਿ ਕਿਦਾ ੈ। ਇ
ਬਿੱਰਚਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਰਿਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਿ ਸਕਦੀ ੈ।
ਂ ਰਿਆਨ ਨਾ ਿਿੱਖਣ ਦੇ ਿੂਪ ਰਵਿੱਚ
ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਾ ੀ,ਂ ਰਕਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਿਾ ੀ ਂ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਦਾ ਲੋ ੜੀਦਾ
ੋ ਸਕਦੀ ੈ। ਇ ਰਕਸੇ ਇਕ ਵਕਤ ਵਾਪਿੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵੀ ੋ ਸਕਦੀ ੈ ਤੇ ਵਿਤਾਓ ਦਾ ਇਕ ਪੈਟਿਨ
ਵੀ ੋ ਸਕਦਾ ੈ।
ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ ਰਕਸੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਖ ੋਣ ਤੋਂ ਪਰ ਲਾਂ, ਇਕਿੱਠੇ ਿਰ ਣ ਦੌਿਾਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਅਲਿੱ ਗ ੋਣ
ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ੋ ਸਕਦੀ ੈ। ਅਕਸਿ ਅਲਿੱ ਗ ੋਣ ਤੋਂ ਤਿਿੰਤ ਬਾਦ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂਿੰ ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ ਦਾ ਵਿੱਿ ਖਤਿਾ
ਿੰਦਾ ੈ।
ਜੇ ਤ ਾਨੂਿੰ ਜਾਂ ਤ ਾਿੇ ਰਕਸੇ ਜਾਣਕਾਿ ਨੂਿੰ ਖਤਿਾ ੈ ਤਾਂ ਤਿਿੰਤ 9-1-1 ਕਾਲ ਕਿੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋ ਕਲ ਪਰਲਸ
ਨੂਿੰ ਕਾਲ ਕਿੋ।
1 ਜਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਿਾਇਵੋਿਸ ਐਕਟ (Divorce Act) ਰਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ੋ ਿ ੀਆਂ ਨ। ਇਨ੍ਾਂ
ਰਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ ਦੀ ਸੂ ਿਤ ਰਵਿੱਚ ਸਿਿੱਰਖਅਤ ਅਤੇ ਉਰਚਤ ਪਰਬਿੰਿ ਕਿਨ
ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਪਆਂ, ਜਿੱਜਾਂ ਅਤੇ ੋਿਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਨਾ ੈ।

ਇਸ ਪਿੰਨੇ ਤੇ ੈ







ਨਵੇਂ ਿਾਇਵੋਿਸ ਐਕਟ (Divorce Act) ਤਰ ਤ ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ
ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਰਮਸਾਲਾਂ
ਿਿੱਕਾ ਕਿਨ ਜਾਂ ਕਿੰਟਿੋਲ ਕਿਨ ਵਾਲੀ ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ
ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬਿੱਰਚਆਂ ਦੀ ਪਿਵਰਿਸ਼ ਲਈ ਪਰਬਿੰਿ
ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਰਨਆਂਇਕ ਰਸਸਟਮ ਦੇ ਅਲਿੱ ਗ ਅਲਿੱ ਗ ਰ ਿੱਰਸਆਂ ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ੋਣਾ
ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਿ ਰਵਿੱਚ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨਾ

ਨਵੇਂ ਡਾਇਵੋਿਸ ਐਕਟ (Divorce Act) ਤਰ ਤ ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ
ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ ਦੇ ਕਈ ਿੂਪ ੋ ਸਕਦੇ ਨ ਅਤੇ ਇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਕਈ ਤਿੀਰਕਆਂ ਨਾਲ ਨਕਸਾਨ ਕਿ
ਸਕਦੀ ੈ:




ਉ ਖਦ ਇਸ ਨੂਿੰ ਿੰਢਾ ਸਕਦੇ ਨ
ਇਸ ਨੂਿੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਿੇ ਸਣਦੇ ਣ
ੋ ਗੇ
ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ ਪਤਾ ੋਵੇਗਾ ਰਕ ਇ ਵਾਪਿ ਿ ੀ ੈ।

ਨਵੇਂ ਿਾਇਵੋਿਸ ਐਕਟ (Divorce Act) ਦੇ ਤਰ ਤ ਇਸ ਤਿਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਤਾਓ ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ ੋ
ਸਕਦਾ ੈ:





ਰ ਿੰਸਾ, ਜਾਂ
ਿਮਕੀ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ
ਿਿੱਕਾ ਕਿਨ ਜਾਂ ਕਿੰਟਿੋਲ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਵਿਤਾਓ ਦਾ ਇਕ ਪੈਟਿਨ, ਜਾਂ
ਅਰਜ ਾ ਵਿਤਾਓ ਰਜਸ ਨਾਲ ਰਕਸੇ ਪਰਿਵਾਿਕ ਮੈਂਬਿ ਦੇ ਮਨ ਰਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਿੱਰਖਆ ਨੂਿੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ
ਰਕਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਿਿੱਰਖਆ ਨੂਿੰ ਲੈ ਕੇ ਿਿ ਪੈਦਾ ੋਵੇ

ਿਾਇਵੋਿਸ ਐਕਟ (Divorce Act) ਦੇ ਤਰ ਤ ਕਈ ਤਿਾਂ ਦਾ ਦਿਰਵ ਾਿ ਅਪਿਾਿਕ ਕਾਿਵਾਈ ਸਮਰਝਆ
ਜਾਂਦਾ ੈ ਅਤੇ ਅਰਜ ੇ ਵਿਤਾਓ ਵੀ ਨ, ਰਜ ੜੇ ਗੈਿ-ਅਪਿਾਿਕ ਨ, ਪਿ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ
ਸਮਰਝਆ ਜਾਂਦਾ ੈ।
ਬਿੱਚੇ ਕਈ ਤਿੀਰਕਆਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ ਿੰਢਾਅ ਸਕਦੇ ਨ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ




ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਰਸਿੱਿੇ ਤੌਿ ਤੇ ਰ ਿੰਸਾ ਜਾਂ ਦਿਰਵ ਾਿ
ਰਕਸੇ ਪਰਿਵਾਿਕ ਮੈਂਬਿ ਨਾਲ ਰ ਿੰਸਕ ਵਿਤਾਓ ਨੂਿੰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਸਣਨਾ
ਰਕਸੇ ਪਰਿਵਾਿਕ ਮੈਂਬਿ ਨੂਿੰ ਿਿੇ ੋਏ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ੋਏ ਦੇਖਣਾ

ਨਵੇਂ ਿਾਇਵੋਿਸ ਐਕਟ (Divorce Act) ਤਰ ਤ ਇ ਸਾਿਾ ਕਿੱਝ ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬਿੱਰਚਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ
ਸਮਰਝਆ ਜਾਂਦਾ ੈ।

ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਰਿਸਾਲਾਂ
ਨਵੇਂ ਿਾਇਵੋਿਸ ਐਕਟ (Divorce Act) ਤਰ ਤ ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਿੱਝ ਰਮਸਾਲਾਂ ਇਸ ਤਿਾਂ ਨ:
ਸਿੀਿਕ ਸੋਸ਼ਣ
ਮਿੱਕਾ ਮਾਿਨਾ, ਥਿੱਪੜ ਮਾਿਨਾ, ਠੋਕਿ ਮਾਿਨਾ, ਿਿੱਕਾ ਮਾਿਨਾ, ਘੜੀਸਣਾ, ਗਲਾ ਘਿੱਟਣਾ, ਵਾਲ ਪਿੱਟਣੇ,
ਦਿੰਦੀ ਵਿੱਢਣਾ, ਛਿਾ ਮਾਿਨਾ, ਰਕਸੇ ਨੂਿੰ ਬਿੰਦ ਥਾਂ ਰਵਿੱਚ ਲੌ ਕ ਕਿਨਾ, ਰਕਸੇ ਨੂਿੰ ਨੀਚੇ ਦਬਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਿੰਨਣਾ
*ਜਦੋਂ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਕਿੱਝ ਕਿਦੇ ਨ, ਉਸ ਤਿਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਿਵਾਈਆਂ ਨੂਿੰ
ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ ਨ ੀ ਂ ਸਮਰਝਆਂ ਜਾਂਦਾ।
ਕਾਮਕ ਸੋਸ਼ਣ
ਰਕਸੇ ਨੂਿੰ ਸਰ ਮਤੀ ਬਗੈਿ ਕਾਮਕ ਤੌਿ ਤੇ ਛ ਣਾ, ਰਕਸੇ ਨੂਿੰ ਸੈਕਸ ਕਿਨ ਲਈ ਮਜਬੂਿ ਕਿਨਾ ਜਾਂ ਉਸ
ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਿਨਾ, ਰਕਸੇ ਨੂਿੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਰਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਿੋਟੋਆਂ ਰਦਖਾਉਣਾ, ਰਕਸੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂਿੰ ਕਾਮਕ ਤਿੀਕੇ

ਨਾਲ ਛ ਣਾ, ਬਿੱਰਚਆਂ ਨਿੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਰਿਤ ਕਿਨਾ ਰਕ ਉ ਤ ਾਨੂਿੰ ਕਰ ਣ ਰਕ ਤਸੀ ਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ ਕਾਮਕ
ਤੌਿ ਤੇ ਛੂ ੋ
ਰਕਸੇ ਨੂਿੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਿਨ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਨ ਦੀ ਿਮਕੀ ਦੇਣਾ
ਰਕਸੇ ਨੂਿੰ ਥਿੱਪੜ ਜਾਂ ਘਸਿੰਨ ਮਾਿਨ ਦੀ ਿਮਕੀ ਦੇਣਾ, ਰਕਸੇ ਨੂਿੰ ਗੋਲੀ ਮਾਿਨ ਦੀ ਿਮਕੀ ਦੇਣਾ
ਰਕਸੇ ਨੂਿੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਨਾ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਵਿੱਲ ਝਾਕੀ ਜਾਣਾ
ਰਕਸੇ ਨੂਿੰ ਵਾਿ ਵਾਿ ਿੋਨ ਕਿਨਾ, ਈਮੇਲ ਕਿਨਾ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ, ਰਕਸੇ ਦੇ ਘਿ ਜਾਂ ਕਿੰਮ ਦੇ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਜ਼ਿ ਿਿੱਖਣੀ, ਰਕਸੇ ਤੇ ਐਪਸ, ਰਕਸੇ ਸੌਿਟਵੇਅਿ ਜਾਂ ਵੀਿੀਓ ਕੈਮਰਿਆਂ ਿਾ ੀ ਂ ਨਜ਼ਿ ਿਿੱਖਣੀ,
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਿੀਆ ਤੇ ਰਕਸੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਰਵਿੀਆਂ ਨੂਿੰ ਟਿੈਕ ਕਿਨਾ
ਰਕਸੇ ਨੂਿੰ ਰਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਰਨਆਦੀ ਲੋ ੜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਿਨਾ
ਂ ਮੈਿੀਕਲ ਕੇਅਿ ਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਦੇਣਾ, ਰਕਸੇ
ਬਿੱਰਚਆਂ ਨੂਿੰ ਖਾਣਾ ਪਰਦਾਨ ਨਾ ਕਿਨਾ, ਰਕਸੇ ਨੂਿੰ ਲੋ ੜੀਦੀ
ਦੀ ਵੀਲ੍ ਚੇਅਿ ਖੋ ਲੈ ਣਾ
ਮਾਨਰਸਕ ਤਸ਼ਿੱਦਦ
ਮੇਸ਼ਾ ਰਝੜਕਦੇ ਿਰ ਣਾ, ਰਕਸੇ ਰਵਿੱਚ ਨਕਸ ਕਿੱਢੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਿਨਾ; ਰਕਸੇ ਦੇ ਟਾਈਮ,
ਕਾਿਵਾਈਆਂ, ਕਿੱਪਰੜਆਂ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨੂਿੰ ਕਿੰਟਿੋਲ ਕਿਨਾ, ਰਕਸੇ ਨੂਿੰ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਿਕ ਮੈਂਬਿਾਂ
ਨੂਿੰ ਰਮਲਣ ਤੋਂ ਿੋਕਣਾ, ਰਕਸੇ ਨੂਿੰ ਆਪਣੇ ਿਿਮ ਜਾਂ ਕਲਚਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਿਨ ਦੇਣਾ, ਰਕਸੇ ਦੀਆਂ
ਰਨਿੱ ਜੀ ਤਸਵੀਿਾਂ ਨੂਿੰ ਰਬਨਾਂ ਸਰ ਮਤੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਿ ਕਿਨਾ ਜਾਂ ਕਿਨ ਦੀ ਿਮਕੀ ਦੇਣਾ, ਰਕਸੇ ਨੂਿੰ ਮਲਕ
ਚੋਂ ਕਿੱਢਣ ਲਈ ਇਮੀਗਿੇਸ਼ਨ ਅਥੌਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਿੰਪਿਕ ਕਿਨ ਦੀ ਿਮਕੀ ਦੇਣਾ
ਰਵਿੱਤੀ ਸੋਸ਼ਣ
ਂ ਚੈਿੱਕ
ਰਕਸੇ ਨੂਿੰ ਕਿੰਮ ਕਿਨ ਲਈ ਮਜਬੂਿ ਕਿਨਾ ਜਾਂ ਕਿੰਮ ਨਾ ਕਿਨ ਦੇਣਾ, ਰਕਸੇ ਨੂਿੰ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਟ
ਨਾ ਕਿਨ ਦੇਣਾ, ਰਕਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਰਵਿੱਚ ਿਿੱਖਣਾ ਜਾਂ ਇ ਕਿੰਟਿੋਲ ਕਿਨਾ ਰਕ ਉ
ਰਕਵੇਂ ਖਿਚ ਕਿੇ, ਰਕਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਬਗੈਿ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਜ਼ਾ ਲੈ ਣਾ
ਰਕਸੇ ਜਾਨਵਿ ਨੂਿੰ ਮਾਿਨ ਜਾਂ ਉਸਨੂਿੰ ਨਕਸਾਨ ਪ ਚਾਉਣ ਜਾਂ ਪਰੌਪਿਟੀ ਦਾ ਨਕਸਾਨ ਕਿਨ
ਦੀ ਿਮਕੀ ਦੇਣਾ
ਪਰਿਵਾਿ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਿ ਨੂਿੰ ਨਕਸਾਨ ਪ ਿੰਚਾਉਣ ਦੀ ਿਮਕੀ ਦੇਣਾ, ਘਿ ਨੂਿੰ ਅਿੱਗ ਲਾਉਣ
ਦੀ ਿਮਕੀ ਦੇਣਾ
ਂ ਿੱਚੀ ਂ ਮਾਿ ਦੇਣਾ, ਰਕਸੇ ਜਾਨਵਿ ਨੂਿੰ ਨਕਸਾਨ ਪ ਿੰਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪਰਾਪਿਟੀ ਦਾ ਨਕਸਾਨ ਕਿਨਾ
ਰਕਸੇ ਨੂਿੰ ਸਿੱਚੀਮ

ਧੱਕਾ ਕਿਨ ਅਤੇ ਕਿੰਟਿੋਲ ਕਿਨ ਦੇ ਿੂਪ ਰਵੱਚ ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ
ਿਿੱਕਾ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਨੂਿੰ ਕਿੰਟਿੋਲ ਕਿਨਾ ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ ਦਾ ਇਕ ਅਰਜ ਾ ਿੂਪ ੈ, ਰਜਸ ਦੀ ਲੋ ਕ ਰਕਸੇ
ਨੂਿੰ ਕਿੰਟਿੋਲ ਕਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਭਾਿੂ ੋਣ ਲਈ ਵਿਤੋਂ ਕਿਦੇ ਨ। ਕਿੰਟਿੋਲ ਕਿਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ
ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਮਾਨਰਸਕ, ਕਾਮਕ, ਰਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਦਿਰਵ ਾਿ ਦੇ ੋਿ ਤਿੀਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ੈ, ਰਜਸ ਰਵਿੱਚ
ਪਾਿਟਨਿ ਦੇ ਕਿੱਪਰੜਆਂ ਬਾਿੇ ਆਪਣੀ ਮਿਜ਼ੀ ਥੋਪਣੀ, ਉਸਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਿੰਟਿੋਲ ਕਿਨਾ, ਉਸ ਨੂਿੰ ਕਿੰਮ ਨਾ
ਕਿਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂਿੰ ਨਾ ਰਮਲਣ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਰਵਿੱਚ ਅਕਸਿ ਸਿੀਿਕ ਰ ਿੰਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੰਦੀ ੈ।
ਿਿੱਕਾ ਕਿਨ ਅਤੇ ਕਿੰਟਿੋਲ ਕਿਨ ਵਾਲੀ ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ ਬੜੀ ਖਤਿਨਾਕ ੈ। ਰਜ ੜੇ ਲੋ ਕ ਅਰਜ ੀ ਰ ਿੰਸਾ
ਕਿਦੇ ਨ, ਉ ਅਕਸਿ ਅਲਿੱ ਗ ੋਣ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂਿੰ ਜਾਿੀ ਿਿੱਖਦੇ ਨ ਜਾਂ ਵਿਾ ਰਦਿੰਦੇ
ਨ।

ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬੱਰਚਆਂ ਦੀ ਪਿਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਰਬਧ
ਿੰ
ਰਜ ੜੇ ਬਿੱਚੇ ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਮ ੌਲ ਰਵਿੱਚ ਿਰ ਿੰਦੇ ਨ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ ਵਕਤੀ ਜਾਂ ਦੂਿ-ਵਿਤੀ ਨਕਸਾਨ ੋਣ
ਦਾ ਖਤਿਾ ਿੰਦਾ ੈ।
ਭਾਵੇਂ ਰ ਿੰਸਾ ਬਿੱਰਚਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ੋ ਿ ੀ ੋਵੇ, ਪਿ ਜੇ ਉ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਿਕ ਮੈਂਬਿਾਂ ਰਵਚਾਲੇ ਰ ਿੰਸਾ ਦੇਖਦੇ
ਨ, ਜਾਂ ਸਣਦੇ ਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ ਇ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ੈ ਰਕ ਰਕਸੇ ਪਰਿਵਾਿਕ ਮੈਂਬਿ ਨਾਲ ਤਸ਼ਿੱਦਦ ੋ ਰਿ ਾ
ੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਲਈ ਇ ਨਕਸਾਨਦੇ
ਿੰਦਾ ੈ।
ਰਜ ੜੇ ਬਿੱਚੇ ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ ਦਾ ਅਨਭਵ ਕਿਦੇ ਨ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ ਸਿੀਿਕ ਜਾਂ ਮਨੋਰਵਰਗਆਨਕ ਠੇਸ ਪ ਿੰਚ
ਸਕਦੀ ੈ। ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਰਦਮਾਗ ਦੇ ਰਵਕਾਸ ਤੇ ਅਸਿ ਪਾ ਸਕਦੀ ੈ, ਰਜਸ ਨਾਲ
ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਬੌਰਿਕ, ਰਵਵ ਾਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸਮਿੱਰਸਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨ, ਰਜਨ੍ਾਂ ਦਾ ਅਸਿ ਲਿੰ ਬੇ
ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਿਰ ਸਕਦਾ ੈ।
ਿੈਰਮਲੀ ਲਾਅ ਰਵਿੱਚ ਬਿੱਰਚਆਂ ਬਾਿੇ ਸਾਿੇ ਿੈਸਲੇ ਇਸ ਅਿਾਿ ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨ ਰਕ ਇਕ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਰ ਿੱਤ ਰਵਿੱਚ
ਕੀ ੈ। ਨਵੇਂ ਿਾਇਵੋਿਸ ਐਕਟ ਰਵਿੱਚ ਜਿੱਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬ ਤ ਸਾਿੇ ਪਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕ ਰਲਸਟ ਰਦਿੱਤੀ ਗਈ ੈ, ਰਜਨ੍ਾਂ
ਦੇ ਅਿਾਿ ਤੇ ਉ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਰ ਿੱਤ ਬਾਿੇ ਿੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਰਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਰ ਮ ਪਰ ਲੂ ਮੇਸ਼ਾ
ੀ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਸਿੀਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਨੋਰਵਰਗਆਨਕ ਸਿਿੱਰਖਆ ਅਤੇ ਤਿੰਦਿਸਤੀ ਿੰਦੀ ੈ।

ਖਾਸ ਪੱਖ ਰਿਨ੍ਾਂ ਤੇ ਿੱਿ ਰਵਚਾਿ ਕਿਦੇ ਨ
ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਤਲਾਕ ਲੈਂ ਦੇ ਨ ਤਾਂ ਜਿੱਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸ ਪਿੱਖ ਤੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿਨ ਰਕ ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ ਦਾ ਬਿੱਰਚਆਂ
ਦੀ ਸਿੰਭਾਲ ਤੇ ਕੀ ਅਸਿ ਪੈਂਦਾ ੈ। ਇਸ ਰਵਿੱਚ ਉਸ ਰਵਅਕਤੀ ਦਆਿਾ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਪਿਵਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੇ
ਪਾਿਟਨਿ ਨਾਲ ਸਰ ਯੋਗ ਕਿਨ ਦੀ ਸਮਿਥਾ ਅਤੇ ਇਿੱਛਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੰਦੀ ੈ, ਰਜਸਨੇ ਰ ਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ੋਵੇ।
ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ ਦਾ ਕੀ ਅਸਿ ਪੈ ਸਕਦਾ ੈ, ਉਸ ਬਾਿੇ ਜਿੱਜਾਂ ਨੂਿੰ ਰਕ ੜੇ ਪਿੱਖਾਂ ਤੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿਨੀ ਚਾ ੀਦੀ ੈ,
ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਰਲਸਟ ਨਵੇਂ ਿਾਇਵੋਿਸ ਐਕਟ ਰਵਿੱਚ ਰਦਿੱਤੀ ਗਈ ੈ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ


ਦਿਰਵ ਾਿ ਦੀ ਰਕਸਮ, ਗਿੰਭੀਿਤਾ ਅਤੇ ਿਰੀਕਐਂਸੀ




ਬਿੱਚੇ ਨੂਿੰ ਨਕਸਾਨ ਦਾ ਖਤਿਾ
ਰਜਸ ਰਵਅਕਤੀ ਨੇ ਰ ਿੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਉਸਨੇ ਅਿੱਗੇ ਤੋਂ ਰ ਿੰਸਾ ਨੂਿੰ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚਿੱਕੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਸਾਂਭ-ਸਿੰਭਾਲ ਸਮਿਥਾ ਨੂਿੰ ਸਿਾਰਿਆ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਕੋਈ ਅਰਜ ਾ ਪੈਿਿੰਰਟਿੰਗ ਕੋਿਸ ਮਕਿੰਮਲ
ਕੀਤਾ, ਰਜ ੜਾ ਉਨ੍ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਿੰਦਾ ੈ, ਰਜ ੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਰਚਆਂ ਜਾਂ ਪਾਿਟਨਿਜ਼ ਨਾਲ
ਦਿਰਵ ਾਿ ਕਿਦੇ ਨ।

ਜਿੱਜਾਂ ਨੂਿੰ ੋਿ ਅਰਜ ੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਰਵਚਾਿਨੇ ਚਾ ੀਦੇ ਨ, ਰਜਨ੍ਾਂ ਦਾ ਸਿੰਬਿੰਿ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਸਿਿੱਰਖਆ ਅਤੇ
ਤਿੰਦਿਸਤੀ ਨਾਲ ੈ। ਇਸ ਰਵਿੱਚ ਇ ਗਿੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨ:




ਬਿੱਚੇ ਤੇ ਮਲਾ ਕਿਨ ਲਈ ਅਪਿਾਿਕ ਸਜ਼ਾ
ਬਿੱਚੇ ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰਿਤ ਬਾਲ ਸਿਿੱਰਖਆ ਆਦੇਸ਼
ਰਕਸੇ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਿਕ ਮੈਂਬਿ ਨਾਲ ਜਿਮ ਲਈ ਅਪਿਾਿਕ ਸਜ਼ਾ

ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ ਦਾ ਸਬੂਤ
ਰਕਸੇ ਜਿੱਜ ਦਆਿਾ ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ ਤੇ ਕਾਿਵਾਈ ਕਿਨ ਲਈ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸਦਾ ਸਬੂਤ ੋਣਾ
ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਮਸ਼ਕਲ ੋ ਸਕਦਾ ੈ, ਰਕਉਰਂ ਕ ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ ਇਕ ਪਰਾਈਵੇਟ
ਮ ੌਲ ਰਵਿੱਚ ਵਾਪਿਦੀ ੈ। ਸਬੂਤ ਦੇ ਕਿੱਝ ਨਮੂਨੇ ਇਸ ਪਰਕਾਿ ੋ ਸਕਦੇ ਨ:






9-1-1 ਕਾਲਾਂ
ਰਜਨ੍ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਰ ਿੰਸਾ ਿੰਢਾਈ, ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਸਣੀ, ਜਾਂ ਰਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਰਵ ਾਿ ਦੇ ਅਸਿ ਦੇਖੇ, ਉਨ੍ਾਂ
ਦਆਿਾ ਰਲਖਤੀ ਰਬਆਨ ਜਾਂ ਕੋਿਟ ਰਵਿੱਚ ਗਵਾ ੀ
ਸਿੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਿੋਟੋਆਂ
ਤਸ਼ਿੱਦਦ ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਿਰਿਿੰ ਗਾਂ
ਮੈਿੀਕਲ ਜਾਂ ਸਪਤਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਿਿ

ਰਨਆਂ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਲੱ ਗ ਅਲੱ ਗ ਰ ੱਰਸਆਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਪਰਿਵਾਿ
ਕਈ ਵਾਿ ਇ
ਿੰਦਾ ੈ ਰਕ ਪਰਿਵਾਿ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਨ। ਇ ਪਰਿਵਾਿਕ
ਰ ਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਰਲਆਂ ਰਵਿੱਚ ਵੀ ਿੰਦਾ ੈ, ਰਜਸ ਰਵਿੱਚ ਰਕਰਮੀਨਲ ਜਸਰਟਸ ਰਸਸਟਮ, ਚਾਈਲਿ ਪਰਟੈਕਸ਼ਨ
ਰਸਸਟਮ ਅਤੇ ਿੈਰਮਲੀ ਜਸਰਟਸ ਰਸਸਟਮ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਿੰਦੇ ਨ।
ਅਰਜ ੇ ਾਲਾਤ ਬ ਤ ਮਸ਼ਕਲ ੋ ਸਕਦੇ ਨ। ਰਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਿ ਤੇ ਜੇ ਿੈਰਮਲੀ ਕੋਿਟ ਨੂਿੰ ਇ ਨ ੀ ਂ ਪਤਾ ਰਕ
ਕੋਈ ਰਕਰਮੀਨਲ ਔਿਿਿ ੋਇਆ ੈ, ਰਜਸ ਮਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰਪਆਂ ਦੇ ਰਮਲਣ ਤੇ ਿੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ੈ ਤਾਂ ਜਿੱਜ
ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਸਿੰਭਾਲ ਸਿੰਬਿੰਿੀ ਅਿੰਤਿ-ਰਵਿੋਿੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ੈ। ਇਸ ਸੂਿਤ ਰਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਨੀ ਮਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਅਸਿੰਭਵ ੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਸਿਿੱਰਖਆ ਲਈ ਖਤਿੇ
ਵੀ ਖੜ੍ੇ ੋ ਸਕਦੇ ਨ।

ਨਵੇਂ ਿਾਇਵੋਿਸ ਐਕਟ ਰਵਿੱਚ ਰਕ ਾ ਰਗਆ ੈ ਰਕ ਜਿੱਜ ਨੂਿੰ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੂਿੰ ਰਿਆਨ ਰਵਿੱਚ ਿਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਰਕ
ਰਕਤੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਿ ੇ ਜੋੜੇ ਬਾਿੇ ਪਰ ਲਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਲ ਰਿ ਾ ਜਾਂ ਪੈਂਰਿਿੰ ਗ ਰਸਵਲ ਪਰਟੈਕਸ਼ਨ, ਚਾਈਲਿ
ਪਰਟੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਕਰ ਮੀਨਲ ਕੇਸ ਜਾਂ ਔਿਿਿ ਤੇ ਨ ੀ ਂ ੈ।
ਜੇ ਤ ਾਿਾ ਤਲਾਕ ੋ ਚਿੱਕਾ ੈ ਜਾਂ ਤਸੀ ਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਿ ੇ ੋ ਅਤੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਸਿੰਭਾਲ, ਚਾਈਲਿ ਸਪੋਿਟ ਜਾਂ
ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਸਪੋਿਟ ਬਾਿੇ ਕੋਿਟ ਔਿਿਿ ਦੀ ਮਿੰਗ ਕਿ ਿ ੇ ੋ ਤਾਂ ਤ ਾਨੂਿੰ ਚਾ ੀਦਾ ੈ ਰਕ ਤਸੀ ਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂਿੰ
ਰਕਸੇ ਵੀ ਚਿੱਲ ਿ ੇ ਰਕਰਮੀਨਲ ਜਾਂ ਚਾਈਲਿ ਪਰਟੈਕਸ਼ਨ ਕੇਸ ਜਾਂ ਔਿਿਿ ਬਾਿੇ ਦਿੱਸੋ ਰਜਸ ਰਵਿੱਚ
ਤਸੀ ਂ ਜਾਂ ਤ ਾਿਾ ਸਾਬਕਾ ਸਪਾਊਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ੈ ਜਾਂ ਤ ਾਿੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਰਕਸੇ ਇਕ ਦੇ ਰਖਲਾਿ ਕੋਈ
ਅਦਾਲਤੀ ਿੋਕ (ਿਸਟਿੇਰਨਿੰ ਗ ਔਿਿਿ) ਜਾਂ ਪਰਟੈਕਸ਼ਨ ਔਿਿਿ ਜਾਿੀ ੋਇਆ ੈ।

ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਿਦਦ ਲੈ ਣ ਬਾਿੇ
ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਾਂ ਤੁ ਾਡੇ ਰਕਸੇ ਿਾਣਕਾਿ ਨੂਿੰ ਤੁ ਿਿੰਤ ਕੋਈ ਖਤਿਾ ੈ ਤਾਂ 9-1-1 ਕਾਲ ਕਿੋ ਿਾਂ
ਆਪਣੀ ਲੋ ਕਲ ਪੁਲਸ ਨੂਿੰ ਕਾਲ ਕਿੋ।
ਜੇ ਤਸੀ ਂ ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾ ਮਣਾ ਕਿ ਿ ੇ ੋ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋ ਕ ਜਾਂ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ ਤ ਾਿੀ ਮਦਦ ਕਿ
ਸਕਦੀਆਂ ਨ। ਰਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਿ ਤੇ ਤਸੀ ਂ ਰਕਸੇ ਵਕੀਲ, ਿਾਕਟਿ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਿਕਿ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਿ ਨਾਲ ਗਿੱਲ
ਕਿ ਸਕਦੇ ੋ। ਤਸੀ ਂ ਰਵਕਰਟਮ ਸਿਰਵਸਜ਼, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਪੋਿਟ ਗਿਿੱਪਾਂ, ਪਰਲਸ, ੈਲਪ
ਲਾਈਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ੈਲਟਿਾਂ ਜਾਂ ਟਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਾਊਸਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ੋ।
ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ ਬਾਿੇ ਿ
ੋ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਰਿਪਾਿਟਮੈਂਟ ਔਿ ਜਸਰਟਸ ਕੈਨੇਿਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ੇਠ
ਰਦਿੱਤੇ ਸਿੋਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ :ੋ









ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ
ਪਰਿਵਾਿਕ ਰ ਿੰਸਾ ਸਿੰਬਿੰਿੀ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਿੋ
ਦਿਰਵ ਾਿ ਗਲਤ ੈ
ਰਕਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਵਿੱਚ ਦਿਰਵ ਾਿ ਗਲਤ ੈ
ਰਕਸੇ ਵੀ ਕਲਚਿ ਰਵਿੱਚ ਦਿਰਵ ਾਿ ਗਲਤ ੈ: ਇਨਇਟ
ਰਕਸੇ ਵੀ ਕਲਚਿ ਰਵਿੱਚ ਦਿਰਵ ਾਿ ਗਲਤ ੈ: ਿਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਮੇਰਟਸ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ
ਬਿੱਰਚਆਂ ਨਾਲ ਦਿਰਵ ਾਿ ਗਲਤ ੈ: ਮੈਂ ਕੀ ਕਿ ਸਕਦਾ ਾਂ?
ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰਵਕਰਟਮ ਸਿਰਵਸਜ਼ ਲਿੱ ਭੋ

