
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਰਿਹਣ ਨਾਲ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੀ ਿਚੰਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਪਿਰਵਾਰਕ\ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ
ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤਾ ਂ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰਕ\ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹ� ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰਕ\ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਆਮ�ੋ - ਸਾਮ�ਣੇ ਿਮਲਣ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਂਟੇਲੀਫੋਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ, ਸਾਰੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰਕ\ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਸੇਵਾਵਾ ਂਅਜੇ ਵੀ ਚਾਲੂ
ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਨ�ਾ ਂਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਰਵਾਰਕ/ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19

ਜੇ ਮ� ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ\ਰਹੀ ਹਾ ਂਤਾ ਂਮ� ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ\ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ
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ਜੇ ਤੁਸ� ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾ� ‘000’ ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾ� ਿਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ
ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਆਪਰੇਟਰ � ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾ� ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ।
000 � ਕਾਲ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਟਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾ� ਪੁਿਲਸ,ਫਾਇਰ ਜਾ ਂ�ਬੂਲ�ਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ� ਹੈ, ਤਾ ਂ'55' � ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਪੁਿਲਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸ� ਕੁਝ ਨਹ� ਬੋਲੋਗ� ਤਾ ਂਉਹ
ਇਕ ਪੁਿਲਸ ਅਿਧਕਾਰੀ � ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜਣਗੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਛੋਟਾ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ
ਬੈਗ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਿਦਓ।
ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸ�ਟ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਿਜਵ� ਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ � ਇੱਕ ਜਗ�ਾ ਤੇ
ਰੱਖੋ ਿਜਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ।
ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੋਸਤਾ ਂਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਕ 'ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸ਼ਬਦ\ਕੋਡ ਵਰਡ ਿਜਵ� ਿਕ
"ਮ�ਹ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ" ਉਹਨਾ ਂ� ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਰਤੋ ਿਕ ਤੁਹਾ� ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਤੁਹਾ� ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ(ਸੇਫਟੀ ਪਲਾਣ) ਿਤਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ\ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਸੇਵਾਵਾ ਂ(ਹੇਠਾ ਂਿਦੱਤੇ ਵੇਰਵੇ)
ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ(ਸੇਫਟੀ ਪਲਾਣ) ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆ ਂਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਿਕ ਜੇ
ਪਿਰਵਾਰਕ\ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾ� ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਏ ਤਾ ਂਤੁਸ� ਿਤਆਰ ਹੋਵੋ:

 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਥ ੇਸੇਫ ਸਟੇਪਸ ਪਿਰਵਾਰਕ\ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਪ�ਤੀਿ�ਆ ਕ�ਦਰ ਤ� ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਕੀ ਮ� ਪਿਰਵਾਰਕ/ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ

ਨਵਾ ਂ ਕੋਿਵਡ-19 ਕਾ�ਨ ਲੋਕਾ ਂ� ਕੁਝ ਕਾਰਣਾ ਂਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਪਿਰਵਾਰਕ/ਘਰੇਲੂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ।
 
ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤੁਹਾ� ਇੱਕ ਪੁਿਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ,ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾ�
ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾ� ਸ਼ਰਨ ਜਾ ਂਹੋਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ
ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾ ਂ ਤੁਸ� ਪਿਰਵਾਰਕ\ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸੈਫ ਸਟੇਪਸ
ਪਿਰਵਾਰਕ\ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਪ�ਤੀਿ�ਆ ਕ�ਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 
ਜੇ ਤੁਹਾ� ਪਿਰਵਾਰਕ\ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਕਾਰਨ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤ� ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਲੀਜ਼ � ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਂਬਦਲਣ ਲਈ ਵੋਕੈਟ (VCAT) ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

https://www.safesteps.org.au/understanding-family-violence/seeking-safety-during-covid-19/


ਪਿਰਵਾਰਕ\ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਿਲਸ ਿਕਸੇ � ਿਗ�ਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ
ਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ\ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ
ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਕਰਨਾ, ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਧਮਕੀਆ ਂ ਦੇਣਾ ਜਾ ਂ ਜਾਇਦਾਦ �
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 
ਤੁਹਾ� ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰਕ\ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਦਖਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (ਇਟੰਰਵੈਨਸ਼ਨ ਆਰਡਰ)
ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟੰਰਵੈਨਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ
ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ
ਿਵਰੁੱਧ ਪਿਰਵਾਰਕ\ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਰਡਰ ਿਵੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ
ਸਿਥਤੀਆ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂ(ਜੋੜੇ � ਜਾ ਂਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰ
ਦੇ ਮ�ਬਰਾ)ਂ � ਅਜੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਂਅਦਾਲਤ ਉਨ�ਾਂ
� ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 
ਇਟੰਰਵੈਨਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਿਕਸੇ �
ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਗ�ਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਕੀ ਮ� ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਰਵਾਰਕ\ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਇਟੰਰਵੈਨਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਲੈ
ਸਕਦਾ\ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ

ਕਾ�ਨ ਮੈ� ਿਕਵ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਤੁਸ� ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ fvio.mcv.vic.gov.au 'ਤੇ
ਓਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆ ਂਦੇ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ �
ਫੋਨ ਤੇ ਜਾ ਂਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਿਸੰਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾ,ਂਅਦਾਲਤਾ ਂਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆ ਂਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸ� ਖੁਦ ਇਕ ਇਟੰਰਵੈਨਸ਼ਨ ਆਰਡਰ
ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਂਪੁਿਲਸ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ� ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਦਾਲਤਾ ਂਦੇ ਕੁਝ ਬਦਲਵ� ਪ�ਬੰਧ ਹਨ:

ਕੀ ਮ� ਕੋਰਟ ਿਵਖੇ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ\ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ

ਹਾ,ਂ ਿਡਊਟੀ ਵਕੀਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰਕ\ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾ ਂਅਤੇ
ਉਨ�ਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂ� ਕਾ�ਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਮੋਟਲੀ
ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ।
 
ਨੌਰਦਨ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਲੀਗਲ ਸ�ਟਰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਬ�ੌਡਮੀਡੋਜ਼ ਕੋਰਟ ਿਵਖੇ ਪਿਰਵਾਰਕ\ਘਰੇਲੂ
ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾ ਂਅਤੇ ਉਨ�ਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂ� ਕਾ�ਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ ਂਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ,
ਜਾ ਂਜੇ ਪੁਿਲਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ� ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਕਰੋ: (03) 9310 4376.

ਹੀਨਾ � ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਿਵਰੱੁਧ
ਪਿਰਵਾਰਕ\ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ
ਇਟੰਰਵੈਨਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਲਈ
ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ
ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਿਪਆ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਤ�
ਿਬਨਾ ਂਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ
ਬਹੁਤ ਿਚੰਤਤ ਸੀ।
 
ਹੀਨਾ � ਉਸ ਦੇ ਿਵਕਲਪਾ ਂ ਬਾਰੇ
ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸਮਝਾਉਣ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ
ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਡਊਟੀ ਵਕੀਲਾ ਂਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ
ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮ�
ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀਨਾ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਦਾਲਤ ਸਾਮ�ਣੇ ਰੱਖ ਸਿਕਆ,
ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ
ਜਦ� ਹੀਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ
ਿਵਚ ਿਗਆ ਤਾ ਂ ਹੀਨਾ � ਿਜ਼ਆਦਾ
ਕੁਝ ਨਹ� ਬੋਲਣਾ ਪਇਆ ਅਤੇ
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤ� ਉਸ�
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਿਮਿਲਆ।

http://fvio.mcv.vic.gov.au/


ਨੌਰਦਨ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਲੀਗਲ ਸ�ਟਰ: northernclc.org.au/covid-19-facts-and-info 
ਸੇਫ ਸਟੇਪਸ ਪਿਰਵਾਰਕ\ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਪ�ਤੀਿ�ਆ ਕ�ਦਰ: safesteps.org.au/understanding-family-
violence/seeking-safety-during-covid-19/ 
ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟਜ਼ ਕੋਰਟ: mcv.vic.gov.au/news-and-resources/news/your-questions-answered-
during-covid-19 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
 

ਬੇਰੀ ਸਟ�ੀਟ: (03) 9450 4700
ਸੇਫ ਸਟੇਪਸ (ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਚ 7 ਿਦਨ, 24 ਘੰਟੇ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ): 1800 015 188 
ਿਕਲਡੋਨਨ ਯੂਨਾਿਟੰਗ ਪਿਰਵਾਰਕ\ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ: (03) 9302 6100
�ਗਲੀਕੇਅਰ ਬ�ੌਡਮੀਡੋਜ਼: (03) 9301 5200
1800RESPECT (ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਚ 7 ਿਦਨ, 24 ਘੰਟੇ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ): 1800 737 732 /
1800respect.org.au

ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾ:ਂ
 
 

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾ�ਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹ� ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 29 ਅਪ�ੈਲ 2020 ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਿਂਕ ਇਸ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਜ਼ਾ ਂਬਹੁਤ
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆ ਂਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾ� ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ  ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਕਾ�ਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੁਫਤ ਕਾ�ਨੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ!
ਨੌਰਦਨ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਲੀਗਲ ਸ�ਟਰ

(03) 9310 4376
admin@northernclc.org.au

 
ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਲੀਗਲ ਏਡ:

1300 792 387 
 
 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆ ਂ� 15 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਰਮ ਇਟੰਰਵੈਨਸ਼ਨ
ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜੂਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾ� ਸ਼ਾਇਦ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾ� ਨਵ� ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੌਰਦਨ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਲੀਗਲ ਸ�ਟਰ ਨੇ ਇੱਥ ੇਉਪਲਬਧ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਾ ਂਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਹੈ।

Northern community legal centre: April 2020

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕ ਅੰਤਿਰਮ ਇਟੰਰਵੈਨਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਹੈ,ਕੀ ਮੈ� ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਕੀ ਮੈ� ਦੂਸਰੇ ਮਾਿਪਆ ਂ� ਕੋਿਵਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਬੱਿਚਆ ਂ� ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ?

http://northernclc.org.au/covid-19-facts-and-info
http://northernclc.org.au/covid-19-facts-and-info
http://northernclc.org.au/covid-19-facts-and-info
http://safesteps.org.au/understanding-family-violence/seeking-safety-during-covid-19/
http://mcv.vic.gov.au/news-and-resources/news/your-questions-answered-during-covid-19
https://www.northernclc.org.au/covid-19-facts-and-info

