
ਤੱਥ ਪੱਤਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤ ੇਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚਿਲਾਫ ਚ ਿੰ ਸਾ ਨ੍ ਿੰ  ਘੱਟ 

ਕਰਨ੍ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨ੍ਾ 2010-2022 ਦੀ ਿੌਥੀ
ਕਾਰਜਵਾਈ ਯੋਜਨ੍ਾ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨ੍ਾ)
ਇਸ ਤੱਥ ਪੱਤਰ ਵ ੱਚ ਵ ੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਣ ਵ ੱਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ

ਪਰਸਤਾਵਨ੍ਾ
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਵਚਆਂ ਵਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਹਰ ਤਰਹਾਂ  ੀ ਵਹਿੰ ਸਾ ਸ ੀਕਾਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਉਹ ਵਕਸ ੇ ੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ
ਸਵਭਆਚਾਰ ਵ ੱਚ ਹੋ ।ੇ  ਸਰਕਾਰ  ੇ ਸਾਰ ੇਪੱਧਰਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ  ਪਾਰਾਂ, ਸ ੇਾ ਪਰ ਾਤਾ ਾਂ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ਿੰ  ਵਹਿੰ ਸਾ  ੇ ਸ਼ੁਰ  ਹਣੋ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ
ਇਸਨ ਿੰ  ਰਕੋਣ ਅਤ ੇਵਜੱਥ ੇਲੋੜ੍ ਹੋ ੇ, ਔਰਤਾਂ ਅਤ ੇਬੱਵਚਆਂ  ਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜ ਾਈ ਅਤ ੇਵਨ ੇਸ਼ ਕਰਨ  ੀ
 ੱਚਨਬੱਧਤਾ  ਣੇੀ ਚਾਹੀ ੀ ਹ।ੈ

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ  ੇ ਬੱਵਚਆਂ ਵਿਲਾਫ ਵਹਿੰ ਸਾ ਨ ਿੰ  ਿਤਮ ਕਰਨ  ੀ ਸ਼ਰੁ ਆਤ ਪਰੁਸ਼ਾਂ ਅਤ ੇਔਰਤ ਵ ੱਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ  ਾ ਪਰਸਾਰ ਕਰਨ
ਅਤ ੇਸਾਵਰਆ ਂ ਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਿੰ  ੀ ਹ।ੈ   ਔਰਤਾਂ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ  ੇ ਬੱਵਚਆਂ ਵਿਲਾਫ ਵਹਿੰ ਸਾ  ਾ ਕਈੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹ;ੈ ਪਰ,

ਵਲਿੰ ਗੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ  ੀ ਵਹਿੰ ਸਾ  ੇ ਹੋਣ  ਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ੀ ਹ।ੈ  ਚੌਥੀ ਕਾਰਜ ਾਈ ਯੋਜਨਾ ਰਕੋਥਾਮ, ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ  ਿਲ ਅਤੇ
ਪਰਤੀਵਕਰਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਮੱਵਸਆ ਤੇ ਵਧਆਨ   ਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵ ੱਚ ਵਹਿੰ ਸਾ ਕਰਨ  ਾਵਲਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਰਨਾ
ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ ਤਾਂਜੋ ਉਹ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਾ ਬਿੰ  ਕਰਨ।

ਔਰਤਾਂ ਵਿਲਾਫ ਵਹਿੰ ਸਾ  ੀਆਂ  ਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵਚਿੰ ਤਾਜਨਕ ਹਨ।  ਹਰੇਕ ਨੌ ਵ ਨਾਂ ਵਪੱਛੋਂ ਇੱਕ ਮਵਹਲਾ  ੀ ਮੌਤ ਉਸ  ੇ ਰਤਮਾਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ
ਪਾਰਟਨਰ  ੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ੀ ਹੈ 1। 2016 ਅਤ ੇ2017 ਵ ੱਚਕਾਰ ਪ ਰ ੇਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵ ੱਚ ਵਜਨਸੀ ਵਹਿੰ ਸਾ  ੀਆਂ  ਰਾਂ ਵ ੱਚ ਅੱਠ
ਪਰਤੀਸ਼ਤ  ਾਧਾ ਹਇੋਆ ਹ2ੈ।   ਜਬਰ ਸਤੀ ਸ਼ਾ ੀ ਕਰਨੀ ਅਤ ੇ ਾਜ ਸਿੰਬਿੰ ਧੀ  ਰੁਵ ਹਾਰ  ਰਗੀਆ ਂਪੇਚੀ ਾ ਵਹਿੰ ਸਾ  ੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆ ਾਂ  ਾ
ਸਾਮਹਣੇ ਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਹ।ੈ  ਅਵਜਹੇ ਤਜਰਵਬਆ ਂਵ ੱਚ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਵ ਚਾਰਧਾਰਾ ਾਂ ਅਤ ੇਪਰਿੰਪਰਾ ਾਂ, ਵਕਸ ੇਨ ੇਂ  ੇਸ਼ ਵ ੱਚ ਪਰ ਾਸ
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਸਨਾ, ਅਤ ੇਕੁੱ ਝ ਸਿੰ ਰਭਾਂ ਵ ੱਚ, ਧਾਰਵਮਕ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਮਾਨਤਾ ਾਂ  ਰਗ ੇਕਾਰਨਾਂ  ਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕ ਾ ਹ।ੈ
ਇਨਹ ਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧਆਨ ਵ ੱਤ ੇਜਾਣ ਅਤ ੇਡਟ ਕ ੇਇਨਹ ਾਂ  ਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ੀ ਲੋੜ੍ ਹ।ੈ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨ੍ਾ ਅਤੇ ਿੌਥੀ ਕਾਰਜਵਾਈ ਯੋਜਨ੍ਾ ਦਾ ਚਵਕਾਸ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ 2011 ਵ ੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਾ ਉ ੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਵਕ ਹਰਕੇ ਸਾਲ, ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਵਹਿੰ ਸਾ
 ਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇ ੱਧ ਤੋਂ  ੱਧ ਔਰਤਾਂ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ  ੇ ਬੱਚੇ ਸਰੱੁਵਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ।  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਜੋਨਾ ਸਾਰੇ

1 Australian Institute of Health and Welfare (AIHW), Family, domestic and sexual violence in Australia: continuing 
the national story 2019 (Canberra, ACT: AIHW, 2019), https://www.aihw.gov.au/reports/domestic-violence/family-
domestic-sexual-violence-australia-2019/report-editions. 
2 Australian Bureau of Statistics (ABS), Recorded Crime – Victims, Australia, 2017 (Canberra, ACT: ABS, 2018), 
https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by%20Subject/4510.0~2017~Media%20Release~Recording
%20of%20sexual%20assaults%20reaches%20eight-year%20high%20(Media%20Release)~16. 
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ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਅਤ ੇਰਾਜ ਅਤ ੇਟੇਰਟੇਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਿੰਗਠਨਾਂ ਅਤ ੇਵ ਅਕਤੀਆਂ  ੁਆਰਾ ਕੀਤ ੇਜਾਣ  ਾਲੇ ਮਹੱਤ ਪ ਰਣ 

ਕਿੰਮ ਨ ਿੰ  ਜੋੜ੍ ੀ ਹ।ੈ   ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ  ੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ੀ ਹ ੈਵਕ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ  ੇ ਬੱਵਚਆਂ ਵਿਲਾਫ ਵਹਿੰ ਸਾ ਇੱਕ ਪੇਚੀ ਾ ਸਮੱਵਸਆ ਹ ੈ

ਵਜਸ  ੇਲਈ ਲਿੰ ਬੀ ਵਮਆ   ੀ ਕਾਰਜ ਾਈ ਯਜੋਨਾ  ੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ।  ਇਸ ਕਰਕੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਜੋਨਾ ਨ ਿੰ  ਚਾਰ ਕਾਰ ਾਈ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰ ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹ ੈਜ ੋਇੱਕ   ਜੇ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਹਨ, ਅਤ ੇਹਰੇਕ ਕਾਰ ਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨ ਿੰ  ਹਰ ਵਤਿੰ ਨ ਸਾਲ ਬਾਅ  ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਾ 
ਹੈ।  ਇਹ  ਸਤਾ ੇਜ਼ ਚੌਥੀ ਕਾਰ ਾਈ ਯਜੋਨਾ, ਇਸ ਸ਼ਰੇਣੀ  ੀ ਅਿੀਰਲੀ ਯਜੋਨਾ  ੇ ਮੁੱ ਿ ਪਵਹਲ ਆਂ ਨ ਿੰ   ਰਸਾਉਂ ੀ ਹ।ੈ   

ਚੌਥੀ ਕਾਰ ਾਈ ਯਜੋਨਾ ਵ ਕਵਸਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਸਟਰਲੇੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਹਿੰ ਸਾ ਨਾਲ ਪਰਭਾਵ ਤ ਸੈਕੜ੍ ੇਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇਇਸ ੀ ਰੋਕਥਾਮ 

ਲਈ ਕਿੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵ ਆਪਕ ਤਰੌ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰਾ ਕੀਤਾ।  2018 ਵ ੱਚ, 600 ਤੋਂ  ੱਧ ਵ ਅਕਤੀਆ ਂਅਤ ੇ400 ਤੋਂ  ੱਧ 

ਸਿੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ 30 ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਕੀਤੇ ਗਏ।  ਇਨਹ ਾਂ ਵ ੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ: ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪਵਰ ਾਰਕ, ਘਰੇਲ  ਅਤ ੇਵਜਨਸੀ ਵਹਿੰ ਸਾ  ਾ 
ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਨ  ਾਲੀਆ ਂਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਆਮ ਜਨਤਾ; ਿੋਜਕਰਤਾ; ਅਤ ੇਵਸਹਤ, ਵਨਆ ਂਅਤ ੇ ਪਾਰਕ ਸਿੰਗਠਨਾਂ ਵ ੱਚ 

ਕਿੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕ।  ਇਨਹ ਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਵਰਆ ਂ ੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਨਾਲ ਚੌਥੀ ਕਾਰ ਾਈ ਯਜੋਨਾ ਵਤਆਰ ਹੋਈ।   
 

ਿੌਥੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨ੍ਾ 
ਚੌਥੀ ਕਾਰ ਾਈ ਯਜੋਨ  ੇ ਅੱਠ ਮੁੱ ਿ ਵਸਧਾਂਤ ਹਨ।  ਇਹ ਵਸਧਾਂਤ ਚੌਥੀ ਕਾਰ ਾਈ ਯਜੋਨਾ  ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗ  ਹੁਿੰ   ੇਹਨ 

ਅਤ ੇਪਿੰਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਮਰਥਨ ਵ ਿੰ   ੇਹਨ ਅਤ ੇਸ ਵਚਤ ਕਰ  ੇਹਨ।  ਪਿੰਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾ ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 

ਉਨਹ ਾਂ ਿੇਤਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਿਾਸ ੇਤੌਰ 'ਤੇ  ਰਸਾਉਂ ੀਆਂ ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਤੇ ਵਧਆਨ ਵ ੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹ।ੈ  ਪਰਾਥਵਮਕਤਾ ਾਂ ਇਹ  ਰਸਾਉਂ ੀਆਂ ਹਨ 

ਵਕ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਵਰਆਂ ਵ ੱਚ ਕੀ ਵ ਚਾਰ ਸਣੁੇ ਅਤ ੇਪਰਮਾਣ  ੇ ਮਤੁਾਬਕ ਕੀ ਕਾਰਗਰ ਹੁਿੰ  ਾ ਹੈ।   
 

ਪਚ ਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਾਥਚਿਕਤਾ: ਪਰਾਥਵਮਕ ਰੋਕਥਾਮ ਅਵਹਮ ਹੈ  

ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ  ੇ ਬੱਵਚਆਂ ਵਿਲਾਫ ਵਹਿੰ ਸਾ ਨ ਿੰ  ਵਮਟਾਉਣ  ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਹ ਚੌਥੀ ਕਾਰ ਾਈ 

ਯੋਜਨਾ  ਾ ਅਵਹਮ ਭਾਗ ਹੈ।  ਪਰਾਥਵਮਕ ਰਕੋਥਾਮ  ਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਵਕ ਵਹਿੰ ਸਾ ਹਣੋ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਸਨ ਿੰ  ਰੋਕਨਾ।   ਇਸ ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, 
ਵ ਹਾਰ, ਨਜਵਰਏ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਮਿੰ ਵਨਆ ਂਜਾਣ  ਾਲੀਆ ਂਵਮਆਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਬ ਲਣਾ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ  ੇ ਬੱਵਚਆ ਂਵਿਲਾਫ ਵਹਿੰ ਸਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂ ੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਨ ਿੰ  ਸਹੀ ਸਾਵਬਤ ਕਰ ੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਵਕ ਇਸਨ ਿੰ   ਧਾ ਾ  ੀ ਵ ਿੰ  ੀਆ ਂਹਨ।  ਪਰਾਥਵਮਕ ਰੋਕਥਾਮ 

 ੀਆਂ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਪ ਰੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਲਈ ਹਨ, ਨਾ ਵਕ ਵਸਰਫ ਵਹਿੰ ਸਾ ਨਾਲ ਪਰਭਾਵ ਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ।   
 



ਦ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਾਥਚਿਕਤਾ: ਐਬੋਵਰਜਨਲ ਅਤੇ ਟੋਰਸ ਸਟਰੇਟ  ੀਪ ਾਸੀ
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ  ੇ ਬੱਵਚਆਂ  ਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ
ਐਬੋਵਰਜਨਲ ਅਤ ੇਟੋਰਸ ਸਟਰੇਟ  ੀਪ ਾਸੀ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਵਚਆ ਂਅਤ ੇਭਾਈਚਾਏ  ੁਆਰੇ ਵਹਿੰ ਸਾ  ੀ ਅਨੁਪਾਤਹੀਨ  ਧੇਰੀਆ ਂ ਰਾਂ  ਾ ਸਾਮਹਣਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਹ3ੈ।

ਸਾਨ ਿੰ  ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕਰਨੀ ਹ ੋੇਗੀ ਵਕ ਪਵਰ ਾਰਕ ਵਹਿੰ ਸਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਵਭਆਚਾਰ, ਜਾਂ ਐਬੋਵਰਜਨਲ ਅਤ ੇਟੋਰਸ ਸਟਰੇਟ  ੀਪ ਾਸੀ
ਸਵਭਆਚਾਰ  ਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।   ਸਵਭਆਚਾਰ ਅਤ ੇਪਵਰ ਾਰ ਕੇਂ ਰੀ ਮੁੱ ਿ ਸੁਰੱਵਿਆ ਕਾਰਕ ਹੁਿੰ   ੇਹਨ ਜੋ  ੇਸ਼ੀ ਪਵਰ ਾਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਵਹਿੰ ਸਾ-
ਮੁਕਤ ਹਣੋ ਵ ੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ੇ ਹਨ।   ਐਬੋਵਰਜਨਲ ਅਤ ੇਟੋਰਸ ਸਟਰੇਟ  ੀਪ ਾਸੀ ਔਰਤਾਂ  ਾ ਅਵਜਹ ੇਵ ਕਲਪ ਲੈਣ ਵ ੱਚ ਸਮਰਥਨ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹ ੈਜੋ ਸ ਮੇ ਅਤ ੇਵਹਿੰ ਸਾ  ੇ ਉਨਹ ਾਂ  ੇ ਚੱਕਰ ਨ ਿੰ  ਭਿੰਗ ਕਰਨ  ੀ ਸਵਥਤੀ ਵ ੱਚ ਉਨਹ ਾਂ  ੀ ਆਪਣੀ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ  ੇ
ਪਵਰ ਾਰ  ੀ ਲਿੰ ਬੀ ਵਮਆ   ੀ ਸੁਰੱਵਿਅਤ  ੀ ਵਹਫਾਜਤ ਅਤ ੇਇਸ ਾ ਪਰਸਾਰ ਕਰ  ੇਹਨ।  ਚੌਥੀ ਕਾਰ ਾਈ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰ ੀ
ਹੈ ਵਕ ਪਵਰ ਾਰਕ ਵਹਿੰ ਸਾ  ੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਇਸਤ ੇਪਰਤੀਵਕਰਆ ਕਰਨਾ ਵ ਅਕਤੀ, ਪਵਰ ਾਰਕ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਰਥਤਾ ਾਂ  ੀ
ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ  ਹੁਿੰ  ੀ ਹੈ।

ਵਹਿੰ ਸਾ ਤੇ ਵਧਆਨ  ੇਣ  ੇ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਵ ੱਚ ਐਬਵੋਰਜਨਲ ਅਤ ੇਟਰੋਸ ਸਟਰੇਟ  ੀਪ ਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ  ੀ ਪਰਵਕਰਆ ਾਂ ਵ ੱਚ ਪਰਭਾ ੀ
ਰ ਪ ਵ ੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਇਸ  ੇਲਈ ਵਤਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹ।ੈ   ਸੇ ਾ ਪਰ ਾਤਾ ਾਂ ਅਤ ੇਸਰਕਾਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਐਬੋਵਰਜਨਲ ਅਤ ੇਟੋਰਸ
ਸਟਰੇਟ  ੀਪ ਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵਨਯਿੰਤਵਰਤ ਸਿੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹ ੈਤਾਂਜ ੋਅਵਜਹ ੇਸਮਾਧਾਨ ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ
ਸਕਣ ਜੋ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਵਚਤ ਹਣੋ, ਸ ਮੇ  ੀ ਸਵਥਤੀ ਨ ਿੰ  ਵਧਆਨ ਵ ੱਚ ਰੱਿਣ ਅਤ ੇਸਿੰਪ ਰਣ ਹਣੋ ਅਤ ੇਪਵਰ ਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਲਈ ਫਾਇ ੇਮਿੰ   ਹਣੋ।

ਤੀਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਾਥਚਿਕਤਾ: ਵਹਿੰ ਸਾ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵ ਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ  ੇ
ਬੱਵਚਆਂ  ੇ ਜੀ ਨ ਵ ੱਚ ਸਾਮਹਣਾ ਕੀਤੇ ਗਏ  ੱਿ- ੱਿ ਤਜਰਵਬਆਂ ਅਤੇ
ਵਗਆਨ  ਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਸਨ ਿੰ  ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਇਸਤ ੇਪਰਤੀਵਕਰਆ
ਕਰਨਾ
ਔਰਤ ਭਾ ੇਂ ਵਕਸ ੇ ੀ ਵਪਛੋਕੜ੍ ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰ ਵਧਤ ਹੋ ੇ, ਉਸਨ ਿੰ  ਘਰਲੇ , ਪਵਰ ਾਰਕ ਅਤ ੇਵਜਨਸੀ ਵਹਿੰ ਸਾ  ਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪ ੈਸਕ ਾ ਹ।ੈ
ਹਰੇਕ ਔਰਤ  ੇ ਤਜਰਬ ੇ ੱਿ- ੱਿ ਹੁਿੰ   ੇਹਨ। ਪੀਵੜ੍ਤਾਂ ਅਤ ੇਸਰ ਾਈ ਰਾਂ (ਉੱਤਰਜੀ ੀਆਂ)  ੇ ਤਜਰਬ ੇਸਾਨ ਿੰ  ਇਹ ਸਮਝਣ ਵ ੱਚ ਮ  
ਵ ਿੰ  ੇਹਨ ਵਕਹੜ੍ੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਰਵਹਿੰ ੀਆਂ ਹਨ।  ਸਹਾਇਤਾ ਸ ੇਾ ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹ ੈਵਕ ਉਹ:

• ਪੀਵੜ੍ਤਾਂ ਅਤ ੇਸਰ ਾਈ ਰਾਂ  ੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਅਤ ੇਵ ਚਾਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਪਰਾਥਵਮਕਤਾ  ਣੇ

3 Our Watch, Changing the Picture: A National Resource to Support the Prevention of Violence against 
Aboriginal and Torres Strait Islander Women and their Children (Melbourne, VIC: Our Watch, 2018), 
https://www.ourwatch.org.au/getmedia/ab55d7a6-8c07-45ac-a80f-dbb9e593cbf6/Changing-the-picture-AA-
3.pdf.aspx.

https://www.ourwatch.org.au/getmedia/ab55d7a6-8c07-45ac-a80f-dbb9e593cbf6/Changing-the-picture-AA-3.pdf.aspx
https://www.ourwatch.org.au/getmedia/ab55d7a6-8c07-45ac-a80f-dbb9e593cbf6/Changing-the-picture-AA-3.pdf.aspx


• ਵਕਸੇ ਪੀਵੜ੍ਤ ਅਤ ੇਸਰ ਾਇਰ ਵਿਲਾਫ ਪੱਿਪਾਤ ਨਾ ਕਰਨ

• ਸ ਮੇ  ੇ  ੱਿ- ੱਿ ਤਜਰਬੇ  ੀ ਸਮਝ ਨ ਿੰ   ਰਸਾਉਣ

• ੱ ਿ- ੱਿ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਲੋੜ੍ਾਂ ਅਤ ੇਤਜਰਵਬਆ ਂਤੇ ਵਧਆਨ  ੇਣ

• ਜਾਤੀ, ਵਜਨਸੀਅਤ, ਵਲਿੰ ਗ ਅਤ ੇਅਪਾਹਜਤਾ ਤੇ ਵਧਆਨ  ੇਣ

• ਸਮਾਜਕ ਪੱਿਪਾਤ ਅਤ ੇਅਵਹੱਤ  ੇ ਹਰੋ ਪਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤ ੇਪੁਰਿਾਂ ਵ ੱਚਕਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਵ ਚਾਰ ਕਰਨ।

ਸਮਾਜਕ ਪੱਿਪਾਤ ਅਤ ੇਅਵਹੱਤ  ੇ ਹਰੋ ਪਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤ ੇਪੁਰਿਾਂ ਵ ੱਚਕਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਵ ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹਤ ਪ ਰਣ ਹੁਿੰ  ਾ
ਹੈ। ਜਾਤੀ, ਵਜਨਸੀਅਤ, ਵਲਿੰ ਗ ਅਤ ੇਅਪਾਹਜਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਛਾਣ  ੇ ਹਰੋ ਪਰਕਾਰ, ਔਰਤ  ਆੁਰਾ ਵਹਿੰ ਸਾ  ਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ੇ ਤਰੀਕੇ
ਨ ਿੰ  ਪਰਭਾਵ ਤ ਕਰ ਸਕ  ੇਹਨ।

ਿੌਥੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਾਥਚਿਕਤਾ: ਵਜਨਸੀ ਵਹਿੰ ਸਾ ਅਤੇ ਵਜਨਸੀ ਛੇੜ੍-ਛਾੜ੍ ਤੇ
ਪਰਤੀਵਕਰਆ ਕਰਨਾ
ਵਜਨਸੀ ਵਹਿੰ ਸਾ ਘਰੇਲ  ਅਤ ੇਪਵਰ ਾਰਕ ਵਹਿੰ ਸਾ ਅਤ ੇਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਜੁਰਮ  ਾ ਪਰਕਾਰ ਹ ੋਸਕ ੀ ਹ।ੈ  ਘਰੇਲ  ਅਤ ੇਪਵਰ ਾਰਕ ਵਹਿੰ ਸਾ  ਾਂਗ ਹੀ,
ਪੁਰਿਾਂ ਤੋਂ  ੱਧ ਔਰਤਾਂ ਵਜਨਸੀ ਛੇੜ੍-ਛਾੜ੍ ਅਤ ੇਵਜਨਸੀ ਪਰਹਾਰ  ਾ ਅਨੁਭ  ਕਰ ੀਆਂ ਹਨ4।

ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਵ ੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵ ੱਚ ਕੀਤੀਆ ਂਤਬ ੀਲੀਆ ਂ ੇ ਬਾ ਜ  , ਵਫਰ  ੀ ਅਵਜਹੀਆ ਂਕਈ ਰੁਕਾ ਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸ ਚਨਾ  ੇਣ
ਅਤ ੇਸੇ ਾ ਾਂ ਤਕ ਪਹੁਿੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਿਾ ਬਣਾਉਂ ੀਆਂ ਹਨ।   ਇਸ ਵ ੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕੀਤ ੇਜਾਣਾ ਅਤ ੇਇਸ  ੇ ਜੋਂ
ਅਪਰਾਧਕ ਵਨਆਂ ਪਰਣਾਲੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹ।ੈ

ਚੌਥੀ ਕਾਰ ਾਈ ਯੋਜਨਾ ਿਾਸ ਤਰੌ 'ਤੇ ਪਰਾਥਵਮਕ ਰੋਕਥਾਮ ਰਾਹੀਂ ਵਜਨਸੀ ਵਹਿੰ ਸਾ ਤੇ ਵਧਆਨ ਵ ਿੰ  ੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਵ ੱਚ ਵਜਨਸੀ ਸਮਾਨਤਾ, 
ਸਵਹਮਤੀ ਅਤ ੇਵਸਹਤਮਿੰ  ਵਜਨਸੀ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧ  ਰਗ ੇਮੁੱ ਵ ਆ ਂਪਰਤੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਅਤ ੇਸਮਝਬ ਝ ਪੈ ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ 
ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਲਈ।  ਇਸ ਾ ਉ ੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ  ੁਆਰਾ ਪੀਵੜ੍ਤਾਂ ਉੱਤੇ  ੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ  ੀ ਹੈ।   ਇਸ ਉੱਤੇ ਵ ਤਾ ਜਾਣ  ਾਲਾ ਇਹ 
ਵਧਆਨ ਘਰ, ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ  ੀ ਥਾਂ, ਜਨਤਕ ਥਾ ਾਂ ਅਤ ੇਆਨਲਾਇਨ ਵਜਨਸੀ ਛੇੜ੍-ਛਾੜ੍ ਨ ਿੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਵ ੱਚ  ੀ ਯੋਗ ਾਨ   ਗੇਾ।  

ਪਿੰ ਜਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਾਥਚਿਕਤਾ: ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਪਰਣਾਲੀ
ਪਰਤੀਵਕਰਆ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਵਬਹਤਾਰ ਬਣਾਉਣਾ
ਸਾਰੀਆ ਂਸਰਕਾਰਾਂ ਸੇ ਾ ਪਰਤੀਵਕਰਆ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਤ ਵਮਹਨਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿ ੀਆਂ ਹਨ
ਤਾਂਜੋ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਕੇ ਵਕ ਔਰਤਾਂ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ  ੇ ਬੱਵਚਆਂ ਕੋਲ ਲੋੜ੍ ਪੈਣ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤਕ ਪਹੁਿੰ ਚ
ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ   ਇਸ ਵ ੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ ਵਕ ਵਹਿੰ ਸਾ  ੀ ਪਛਾਣ ਵਕ ੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ੀ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ੀ ਸ ਚਨਾ ਵਕ ੇਂ
ਵ ੱਤੀ ਜਾਂ ੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਸਮਰਥਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰ ਧਤ ਕਲਿੰ ਕ ਨ ਿੰ  ਘੱਟਾਉਣਾ।

4 ABS, 2016 Personal Safety Survey. 



ਸੇਵਾ ਪਰਣਾਚਲਆ ਂਨ੍ ਿੰ  ਚਿਲਕ ੇਕਿੰ ਿ ਕਰਨ੍ਾ ਿਾ ੀਦਾ   ੈਤਾਂਜ:ੋ

• ਔਰਤਾਂ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ  ੇ ਬੱਵਚਆਂ ਉੱਤੇ ਵਹਿੰ ਸਾ  ੇ ਅਸਰ ਨ ਿੰ  ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ

• ਉਨਹ ਾਂ  ੀ ਸਰੱੁਵਿਆ ਨ ਿੰ  ਪਰਾਥਵਮਕਤਾ ਵ ੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ

• ਅਪਰਾਵਧਆ ਂਨ ਿੰ  ਵਹਿੰ ਸਾ  ੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਵਕਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ

ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਿੇਤਾਵਨ੍ੀ ਸਿੰ ਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ੍ੀ ਅਤ ੇਇਨ੍ਹ ਾਂ ਤੇ ਪਰਤੀਚਕਰਆ ਕਰਨ੍ੀ ਅਚ ਿ  ।ੈ ਸ਼ਰੁ ਆਤੀ
ਦਿਲਅਿੰ ਦਾਜ਼ੀ ਨ੍ਾਲ:

• ਔਰਤਾਂ ਅਤ ੇਬੱਵਚਆਂ ਵਿਲਾਫ ਵਹਿੰ ਸਾ ਨ ਿੰ   ੱਧਣ ਤੋਂ ਰਕੋਣਾ

• ਪੀਵੜ੍ਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਤਤਕਾਵਲਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਕਰਨਾ

• ਵਹਿੰ ਸਾ ਨ ਿੰ   ੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ।

ਿੌਥੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨ੍ਾ ਲਾਗ  ਕਰਨ੍ੀ
ਆਉਣ  ਾਲੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਵ ੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਅਤ ੇਰਾਜ ਅਤ ੇਟੇਰੇਟਰੀ  ੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਵਤਆਰ
ਕਰਣਗੀਆ।ਂ    ਯਜੋਨਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤ ੇਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨ ਿੰ   ਰਸਾਏਗੀ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਾਰੀਆ ਂਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਗ  ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂਜੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ
ਉਨਹ ਾਂ  ੇ ਬੱਵਚਆ ਂਵਿਲਾਫ ਵਹਿੰ ਸਾ ਨ ਿੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਥੀ ਕਾਰ ਾਈ ਯਜੋਨਾ  ੀਆਂ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾ ਾਂ ਤੇ ਵਧਆਨ ਵ ੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  ਤਾਮੀਲ
ਯੋਜਨਾ ਇਹ  ੀ  ਰਸਾਏਗੀ ਵਕ ਪਰ ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵਕ ੇਂ ਰੱਿੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਚੌਥੀ ਕਾਰ ਾਈ ਯਜੋਨਾ  ੇ ਜੀ ਨਕਾਲ
 ੌਰਾਨ ਵਕ ੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨ੍ਾ ਬਾਰੇ ਵਧਰੇੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:

• www.plan4womenssafety.dss.gov.au  ੇਿੋ

• www.dss.gov.au ਤੇ ਪ ਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਪੜ੍ਹੋ

ਸਿਰਥਨ੍ ਲਈ:

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਹੁਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣ  ਵਹਿੰ ਸਾ  ਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।   ਐਮਰਜੇਂਸੀ  ੇ ਹਾਲਾਤ ਵ ੱਚ 000 ਤੇ
ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਸ ਚਨਾ, ਸਮਰਥਨ ਅਤ ੇਸਲਾਹ ਲਈ 1800RESPECT ਨਾਲ 1800 737 732 ਤੇ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ  ੈੈੱਬਸਾਈਟ
www.1800respect.org.au  ਿੇੋ। ਇਹ ਸੇ ਾ ਮੁਫਤ, ਗੋਪਨੀਯ ਅਤ ੇਵ ਨ ਵ ੱਚ 24 ਘਿੰਟ ੇਿੁਲਹੀ ਹ।ੈ
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