
 

 

ਬਾਲ ਸ਼ਸ਼ੋਣ/ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ 

ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਤ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ  ਬੱਿਚਆ ਂਦਾ ਹਣੁ ਵੀ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦ ੇਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ, ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼  ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਅਤ ੇਿਹੰਸਾ ਨਾਲ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ 
ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤ  ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
 

ਸ਼ਸ਼ੋਣ, ਅਣਗਲੋੌ ਅਤ ੇਿਹੰਸਾ ਦ ੇਪਰ੍ਭਾਵ ਦਾ ਬੱਿਚਆ ਂਤ ੇਿਕਵ ਅਸਰ ਪਦਾ ਹ ੈ
• ਬੱਚੇ  ਡਰੇ ਹੋਏ ਅਤ ੇਬੇਚੈਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਜਗਾ ਹ ੈ
• ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

• ਉਹ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੰੂ ਨਹ  ਬਦਲ ਸਕਦੇ 
• ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪੜਾਈ-ਿਲਖਾਈ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਦਮਾਗ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ  ਇਸ ਤਣਾਉ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ’ਤੇ ਲੱਿਗਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 
• ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਪੀੜਤ ਕਰਨ ਦ,ੇ ਖੁਦ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਦਹੋਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

• ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਤ ਪਰ੍ਭਾਵਤ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਦਮਾਗੀ ਿਵਕਾਸ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਦਾ ਹ1ੈ। ਉਸ ਕਰਕ ੇਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਿਸਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅਿਧਆਤਮਕ 
ਿਵਕਾਸ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੂਜਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜੋੜਣ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਦਾ ਹ ੈ 

 
ਜੇਕਰ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਿਹੰਸਾ ਅਤ ੇਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਦਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਿਦਮਾਗ ਅਤ ੇਿਵਕਾਸ ’ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। 

 

ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ 
ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ: 

• ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜ,ੇ ਿਰਹਾਇਸ਼, ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤ ਸੁਰਿਖਆ ਪਰ੍ਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ 
• ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਨੇਹ ਅਤੇ ਆਪਣੇਪਨ ਦੇ ਅਿਹਸਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ 

 

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਚਟੋ ਅਿਜਹੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ ੈ: 
• ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਝਗੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 
• ਸਰਪਰ੍ਸਤ ਜਾਂ ਘਰ ਿਵਚ ਰਿਹ ਰਹ ੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵਲ ਲੰਮੇ ਸਮ ਤ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤ 
• ਿਤਆਗ 

• ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਅਲੋਚਨਾ, ਧਮਕੀਆਂ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ 
 

ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਸ਼ੋਣ ਉਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 
ਿਲੰਗੀ ਸ਼ਸ਼ੋਣ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਿਲੰਗੀ ਸੰਪਰਕ, ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। 

• ਿਲੰਗੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਿਲੰਗੀ ਅਿਹਸਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਹ, ਸੰਭੋਗ, ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਿਲੰਗੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਂ ਉਸਨੰੂ ਸੰਭੋਗ ਿਦਖਾਉਣਾ 
• ਿਲੰਗੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਿਮੱਤਰ ਜਾਂ ਅਨਜਾਣ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਲੰਗੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਿਲੰਗੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਾਿਕਫ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ



 

 

ਸੰਕਤੇ ਿਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਸ਼ਸ਼ੋਣ ਦ ੇਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈ
ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਲੱਛਣ ਨਹ  ਹੁੰ ਦ।ੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ  ਿਕ ਿਜਹਨਾਂ ਬੱਿਚਆਂ  ਿਵੱਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਿਹੰਸਾ 
ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ: 

• ਬੱਚਾ, ਜੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਾ, ਗੰਦਾ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਵੇ 

• ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਛੱਿਡਆ ਿਗਆ ਛਟੋਾ ਬੱਚਾ 
• ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਵੱਿਡਆਂ ਵਾਂਗੂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਿਜਵ ਿਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛਟੋੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰ 

ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ “ਦੇਖਭਾਲ” ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ 

• ਬੱਚਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਤਸਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ 
• ਬੱਚਾ, ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਤ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਏ ਹੋਣ 

• ਬੱਚਾ, ਜੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੜਾਕਾ ਹੋਵੇ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦਿੂਜਆਂ ਪਰ੍ਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ 
• ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਝਰੀਟਾਂ ਜਾਂ ਸੱਟਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਿਜੱਥੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਜਦ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਧਰ-ਉਧਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਕਰਕ ੇਸੱਟ ਨਹ  ਲੱਗਦੀ 
• ਝਰੀਟਾਂ ਜਾਂ ਸੱਟਾਂ, ਿਜਥੇ  ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਿਕਸਮ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ 
• ਝਰੀਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਲਣਾ, ਜੋ ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਿਕ ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਰਤ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ  ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਿਸਗਰਟ, ਪਰ੍ੈਸ, ਜਾਂ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਸਟੋਵ 

ਦਾ ਬਰਨਰ 

• ਬੱਚਾ, ਿਜਸਦਾ ਿਲੰਗੀ ਿਗਆਨ ਉਸ ਦੀ ਸਧਾਰਣ ਉਮਰ ਤ ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇ 
• ਬੱਚਾ, ਜੋ ਵੱਿਡਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਿਲੰਗੀ ਿਵਹਾਰ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ 

• ਬੱਚਾ, ਜੋ ਿਲੰਗੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ੇ
• ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਯੁਵਕ, ਜੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਘਰ ਤ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ 

• ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਯੁਵਕ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ 
 

ਜਕੇਰ ਤਹੁਾਨੰੂ ਬਾਲ ਸ਼ਸ਼ੋਣ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਨਾਲ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਬੱਚ ੇਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ– ਤਾਂ ਿਰਪਰੋਟ ਕਰ ੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪਰ੍ਸਤ ਵੱਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਉਸਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕ ਬਾਰੇ ਫੌਰਨ ਿਰਪੋਰਟ  ਕਰੋ। ਪੁਿਲਸ ਨੰੂ ਫੋਨ 
ਕਰ,ੋ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਲ ਅਤ ੇਪਿਰਵਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਅਥਾੱਿਰਟੀ ਨੰੂ ਜਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਅਿਬਊਜ਼ ਹੌਟ ਲਾਈਨ ਨੰੂ 1-800-387- KIDS (5437) ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ।ੋ  
 

ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪਰ੍ਸਤ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਨਾ ਕਰੋ। 
 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪਰ੍ਸਤ ਤ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕ ਬਾਰੇ  ਪੁਿਲਸ ਨੰੂ ਫੌਰਨ ਦੱਸੋ।  ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ 
ਪੁਿਲਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਟਲੈੀਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਿਵੱਚ ਐਮਰਜਸੀ ਦੇ ਪੰਨੇ ਦੇਖੋ। 
 

ਸਹਾਇਤਾ ਲਵ ੋ
ਜਕੇਰ ਤਸੁ  ਜਾਂ ਤਹੁਾਡਾ ਕਈੋ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ਰੌੀ ਖਤਰ ੇਿਵੱਚ ਹ,ੈ ਤਾਂ  911 ਨੰੂ ਫਨੋ ਕਰ ੋਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਅਿਬਊਜ਼ ਹੌਟ-ਲਾਈਨ ਨੰੂ 1-800-387-KIDS (5437) ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰ।ੋ  ਆਪਣੇ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਕੇ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਇਨਫੋ ਲਾਈਨ ਨੰੂ 310-1818 ’ਤੇ ਟੋਲ-ਫਰ੍ੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ 
www.familyviolence.alberta.ca ਦੇਖੋ।  ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਬਾਲ ਅਤੇ ਯਵੁਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਮਾਣ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਅਤੇ ਗੁੰ ਡਾਗਰਦੀ  ਦੀ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਦੀ 
ਰੋਕਥਾਮ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

 
1 ਪੈਰੀ ਬੀ., (2005) ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਬੱਿਚਆ ਂ’ਤੇ ਘਾਤਕ ਅਸਰ।  ਅਲਬਰਟਾ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, “ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ: ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਰਸੋਰਸ ਗਾਈਡ” (ਪੰਨੇ 9-10) ਐਡਮੰਟਨ, ਏਬੀ:  ਕਵੀਨਜ਼  
ਿਪਰ੍ੰ ਟਰ http://www.child.alberta.ca/home/images/familyviolence/FVP_CommunityResourceGuide_20080528.pdf  
 
ਇਸ ਿਵਸ਼ ੇਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ “ਚਾਈਲਡ ਅਿਬਊਜ਼/ਿਚਲਡਰਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਫੈਿਮਲੀ ਵਾਏਲਸ ਪੁਸਿਤਕਾ ਵੇਖੋ; ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ www.familyviolence.alberta.ca ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾਂ 310-1818 ’ਤੇ ਟੋਲ-ਫਰ੍ੀ ਅਲਬਰਟਾ 
ਿਵੱਚ ਫਨੋ ਕਰੋ। 


