
ਘਰੇਲੂ ਬਦਸਲੂਕੀ - ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾ ਂਕਿ ਿੋਕਿਡ -19 (ਿੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ) 
ਦ ੇਔਰਤਾ,ਂ ਬੱਕਿਆ ਂਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾ ਂਦੀ ਕ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ 
ਗਿੰਭੀਰ ਅਸਰ ਹੋਣਗੇ ਜ ੋਘਰੇਲੂ ਕਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 
ਿਰ ਰਹ ੇਹਨ। ਨੌਿਰੀਆ,ਂ ਕਿੱਤੀ ਦਬਾਅ, ਸਿੂਲ ਬਿੰਦ 
ਹੋਣਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਿਿੰਮ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰੋ਼ਾਨਾ ਦੀ 
ਕ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਿ ਸਾਮ੍ਹਣ ੇਆ ਰਹੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਮੌਜੂਦਾ 
ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦ ੇਡਰ ਿਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਕਹਿੰਸਾ ਦੀਆ ਂ
ਘਟਨਾਿਾ ਂਕਿੱਿ ਿਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿੰਭਾਿਨਾ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਪਕਹਲਾ ਂਹੀ ਘਰੇਲੂ ਬਦਸਲੂਿੀ ਦ ੇਕਸ਼ਿਾਰ ਹ,ੋ 
ਤਾ ਂਪਾਬਿੰਦੀਆ ਂਲਾਗ ੂਹਣੋ ਦੌਰਾਨ ਸਰਿਾਰ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇ
ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਿਥਾਮ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰ ਰਹੀ ਹ,ੈ ਇਸ ਿਰਿੇ 
ਸ਼ਾਇਦ ਤਸੁੀਂ ਕਹਿੰਸਾ ਿਰਨ ਿਾਲੇ ਕਿਅਿਤੀ ਨਾਲ ਘਰ 
ਕਿਿੱ ਅਲੱਗ ਹਣੋ ਦ ੇਿਾਰਨ ਡਰ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰ ਸਿਦੇ 
ਹ ੋਅਤ ੇਜ ੇਤਸੁੀਂ ਅਕਜਹਾ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰ ਰਹ ੇਹ ੋਤਾ ਂਤਸੁੀਂ 
ਮਦਦ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ ੈਕਿ ਤਸੁੀਂ 
ਉਨ੍ਾ ਂਕਮੱਤਰਾ ਂਅਤ ੇਪਕਰਿਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਮਲ ਸਿਦੇ ਹ ੋਜ ੋ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਤਹੁਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਂ
ਕਜਥੇੱ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਦੇਂ ਹ ੋਜਾ ਂਤਹੁਾਡਾ ਇਲਾਜ ਲੈਣਾ 
ਿੀ ਬਿੰਦ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ ੈਜਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ ਕਮਲਣ ਿਾਲੀ ਸੇਿਾ ਿੀ 
ਬਿੰਦ ਹ ੋਸਿਦੀ ਹ।ੈ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਿਤੇ ੇਰਖੱ ੋਕਿ ਜ ੇਤਸੁੀਂ 
ਜਾ ਂਿੋਈ ਹਰੋ ਖਤਰੇ ਕਿਿੱ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹ ੋਤਾ ਂਤਸੁੀਂ 
ਅਜੇ ਿੀ 999 'ਤ ੇਿਾਲ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ

ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਘਰੇਲੂ ਬਦਸਲੂਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾ ਂਿਾਲੂ ਨਹੀਂ 
ਹੁਿੰਦੀਆ ਂਹਨ ਤਦ ਤਿੱ ਆਮਣ ੇਸਾਹਮਣ ੇਦੀਆ ਂਮੀਕਟਿੰਗਾ ਂ

ਲੈਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਫਰ ਿੀ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ 
ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਥਾਨਿ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੰਸਥਾਿਾ ਂਬਹੁਤ 
ਕ਼ਆਦਾ ਕਮਹਨਤ ਿਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ ਤਾ ਂਕਿ ਇਹ 
ਯਿੀਨੀ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹਨ:

United Against Violence 
and Abuse (UAVA)
ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕਜਨਸੀ ਬਦਸਲੂਿੀ ਸਰਕਿਸ ਲੈਸਟਰ, 
ਲੈਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਰਟਲੈਂਡ 

0808 802 0028

www.uava.org.uk

National Domestic 
Abuse Helpline

ਘਰੇਲੂ ਕਹਿੰਸਾ, ਕਜਨਸੀ ਕਹਿੰਸਾ, ਔਰਤਾ ਂਦ ੇਜਣਨ ਅਿੰਗਾ ਂ
ਦ ੇਬਾਹਰੀ ਕਹੱਸ ੇਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾਕਹਿੰਸਾ, ਼ਬਰਦਸਤੀ 
ਕਿਆਹ, ਅਣਖ ਅਧਾਕਰਤ ਕਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ 
ਤਸਿਰੀ/ਗੁਲਾਮੀ।

0808 2000 247 (ਫ੍ੀਫੋਨ 24 ਘਟੰ)ੇ

www.refuge.org.uk

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਬੱਿਾ ਜਾ ਂਨੌਜਿਾਨ ਕਿਅਿਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਂਕਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਿੱਿ ਘਰੇਲੂ 
ਬਦਸਲੂਿੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾ ਂChildline 0800 1111'ਤ ੇਿਾਲ ਿਰੋ।

leics.police.uk ਲੈਸਟਰਸਾਇਰ ਪੁਵਲਸ @LeicsPolice


