ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ
ਬਦਲਾਅ ਜਾਾਂ ਦਬਾਓ (ਤਬਦੀਲੀ)
ਪ੍ਰਥਾਵਾਾਂ ਦਾ ਮਨਾਹੀ ਬਬੁੱਲ 2020
ਇਹ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ ਤਜਵ਼ੀਜ਼ ਕ਼ੀਤਾ ਕਾਨੂੰ ਨ, ਕ਼ੀ ਕਹਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕ਼ੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਸਦੇ
ਬਾਰੇ ਹਵਆਹਿਆ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ।
ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਦਬਾਓ (ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀ) ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਨਾਹ਼ੀ ਹਬੱ ਲ 2020 ਕ਼ੀ ਹੈ?
ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰ ਨ ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਗੂੰ ਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ
ਵਕਸੇ ਦੇ ਵਜਨਸੀ ਝੁਕਾਓ ਜਾਂ ਵ ੂੰ ਗੀ ਪ੍ਛਾਣ ਨੂੰ ਬਦ ਣ ਜਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵ਼ਿ਼ਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਕਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਤਬਦੀ ੀ ਜਾਂ ਦਬਾਓ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਟਰੇ ੀਆ ਅਤੇ ਵਵ਼ਿਵ ਭਰ
ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ ਵਰਪ੍ੋਰਟਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਜਸ ਤਰਹਾਂ ਆਮ ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਖਰੇ ਵਕਸੇ ਵਵ਼ਿੇ਼ਿ ਕਾਮੁਕਤਾ ਵਾ ੇ ੋ ਕਾਂ ਜਾਂ ਵ ੂੰ ਗ ਵਜੋਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾ ੇ ੋ ਕਾਂ
ਵਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ੋ ਕ "ਟੁਿੱ ਟੇ ਹੋਏ" ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ "ਠੀਕ ਹੋਣ" ਜਾਂ "ਠੀਕ ਕਰਨ" ਦੀ ੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕ਼ੀ ਪ੍ਾਬੂੰ ਦ਼ੀ ਹਵੱ ਚ ਅਪ੍ਰਾਧਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹਸਵਲ ਕਾਨੂੰ ਨ ਸਾਮਲ ਹੋਣਗੇ?
ਪ੍ਾਬੂੰ ਦੀ ਵਵਿੱ ਚ ਅਪ੍ਰਾਧਕ ਅਤੇ ਵਸਵ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆਵਾਂ ਼ਿਾਮ ਹਨ। ਵਸਵ ਕਾਨੂੰ ਨ, ਅਦਾ ਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਵ ਆਂ ਨਾ
ਵਨਪ੍ਟੇਗਾ। ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਤਬਦੀ ੀ ਜਾਂ ਦਬਾਓ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਪ੍ੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਜਾਂ
ਪ੍ਰਣਾ ੀਗਤ ਤਬਦੀ ੀ ਜਾਂ ਦਬਾਓ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਕਤੀ ਰਿੱ ਖੇਗਾ। ਇ਼ਿਵਤਹਾਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀ ੀ ਜਾਂ ਦਬਾਓ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ
ਵਾਸਤੇ ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਜੇ ਹ ਵਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱ ਵਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਗੂੰ ਭੀਰ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਜੋ ਸਿੱ ਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਸਤੇ ਅਪ੍ਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਅਪ੍ਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ,
ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀ ੀ ਜਾਂ ਦਬਾਓ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ੂੰ ਘਾਉਣ ਈ ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱ ਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
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ਪ੍ਰਸਤਾਵਵਤ ਕਾਨੂੰ ਨ ਵਕਸ ਚੀਜ਼ ਉਪ੍ਰ ਪ੍ਾਬੂੰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ


ਵਕਸੇ ਧਾਰਵਮਕ ਆਗ ਨਾ ਵਜਨਸੀ ਝੁਕਾਓ ਜਾਂ ਵ ੂੰ ਗੀ ਪ੍ਛਾਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਪ੍ੜਚੋ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ।



ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ – ਜਦ ਤਿੱ ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਜਨਸੀ ਝੁਕਾਓ ਜਾਂ ਵ ੂੰ ਗੀ ਪ੍ਛਾਣ ਨੂੰ ਬਦ ਣ ਜਾਂ ਦਬਾਉਣ ਈ ਨਹੀਂ ਵਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ।



ਵਵਆਹ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹ ਾਂ ਹੀ ਬਰਹਮਚਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ।



ਵਵ਼ਿੇ਼ਿ ਵਜਨਸੀ ਝੁਕਾਓ ਅਤੇ ਵ ੂੰ ਗੀ ਪ੍ਛਾਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਖ ਾਫ ਵਦਰ਼ਿਟੀਕੋਣਾਂ ਜਾਂ ਵਨਿੱਜੀ ਵਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ।



ਕਾਮੁਕਤਾ ਬਾਰੇ ਧਾਰਵਮਕ ਵਸਿੱ ਵਖਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ।



ਵ ੂੰ ਗ ਵਡਸਫੋਰੀਆ ਵਾ ੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨੋਵਵਵਗਆਨਕ ਸ ਾਹ-ਮ਼ਿਵਰਾ।
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ਅਕਸਰ ਪ੍ੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਕੀ ਬਦ ਾਅ ਜਾਂ ਦਬਾਓ (ਤਬਦੀ ੀ) ਪ੍ਰਥਾ ਕੇਵ ਵਬਜ ੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦੇਣ ਵਾ ੀ ਵਚਵਕਤਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। ਤਬਦੀ ੀ ਜਾਂ ਦਬਾਓ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ ਾਹ-ਮ਼ਿਵਰਾ, ਮਨੋਵਵਵਗਆਨ ਜਾਂ ਮਨੋਵਚਵਕਤਸਾ, ਰਸਮੀ ਵਵਵਹਾਰ-ਤਬਦੀ ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ,
ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਹ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ-ਆਧਾਵਰਤ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਾਂ ਅਤੇ ਟਣੇ ਼ਿਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਕੇ ਬਦ ਾਉਣ ਈ ਕਵਹੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵ਼ਿ਼ਿ ਕਰਦਾ ਹਾਂ?
ਹਾਂ, ਵਕਉਂਵਕ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਵਜਨਸੀ ਝੁਕਾਓ ਜਾਂ ਵ ੂੰ ਗੀ ਪ੍ਛਾਣ ਨੂੰ ਬਦ ਣਾ ਸੂੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਪ੍ਰ ਵਕਸੇ ਵਸਹਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ
ਪ੍ੇ਼ਿੇਵਰਾਨਾ ਮਦਦ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰ਼ਿਨ ੈ ਣ ਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤ਼ਿਾਹਤ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਵਤ ਕਾਨੂੰ ਨ ਪ੍ਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਾਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ਰਨ ਕੂੰ ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਦੇਣ ਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਼ਿੁਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹ ਾਂ 12 ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਵਕਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱਖੀ ਅਵਧਕਾਰ ਦਾ ਕਵਮ਼ਿਨ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾ ਵਵਆਪ੍ਕ
ਸ ਾਹ-ਮ਼ਿਵਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਼ਿੁਰਆਤੀ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਰਮਖ
ੁਿੱ ਪ੍ਵਹ

ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਸਮਿੱ ਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਾ਼ਿਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਤਆਰ

ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਼ਿਾਮ ਹੈ।

ਕੀ ਕੋਈ ਜੇ ਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਵਜਨਸੀ ਝੁਕਾਓ ਜਾਂ ਵ ੂੰ ਗੀ ਪ੍ਛਾਣ ਬਾਰੇ ਵਟਿੱ ਪ੍ਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕ਼ਿਟ
ਵਦੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗੁਿੱ ਸਾ ਵਦਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਨਹੀਂ। ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਵ ਸਿੱ ਟ ਜਾਂ ਗੂੰ ਭੀਰ ਸਿੱ ਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾ ੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੈਦ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮ ੇ ਵਵਿੱ ਚ, ਸਿੱ ਟ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਕ਼ਿਟ, ਦੁਿੱ ਖ, ਡਰ ਜਾਂ ਗੁਿੱ ਸਾ ਼ਿਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

ਕੀ ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਹ ਚ ਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਵ ੂੰ ਗੀ ਆਕਰ਼ਿਣ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਈ ਵਵਉਂਵਤਆ ਵਗਆ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਕਸਮ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਹ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਵਜਨਸੀ ਝੁਕਾਓ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਈ ਵਵਉਂਵਤਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਫਰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ
ਵਸਹਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ੇ਼ਿੇਵਰਾਨਾ ਮਦਦ ਜਾਂ ਮਾਰਗ-ਦਰ਼ਿਨ ੈ ਣ ਈ ਦਸਵਰਆਂ ਦਾ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਤ਼ਿਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰ ਨ ਪ੍ਵਰਵਾਰਕ ਵਹੂੰ ਸਾ ਦੀ ਪ੍ਵਰਭਾ਼ਿਾ ਨੂੰ ਬਦ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਬਦੀ ੀ ਜਾਂ ਦਬਾਓ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ
਼ਿਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ?
ਨਹੀਂ। ਪ੍ਵਰਵਾਰਕ ਵਹੂੰ ਸਾ ਦੀ ਪ੍ਵਰਭਾ਼ਿਾ ਵਵਿੱ ਚ ਪ੍ਵਹ ਾਂ ਹੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਵਵਗਆਨਕ ਼ਿੋ਼ਿਣ ਼ਿਾਮ

ਹੈ। ਵਜਵੇਂ ਵਕ, ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ

ਦੁਆਰਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਵਵਗਆਨਕ ਼ਿੋ਼ਿਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਵਜਨਸੀ ਝੁਕਾਓ ਜਾਂ ਵ ੂੰ ਗੀ ਪ੍ਛਾਣ ਨੂੰ
ਬਦ ਣ ਈ ਮਜਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵ਼ਿ਼ਿ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਵਹ ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਵਰਵਾਰਕ ਵਹੂੰ ਸਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਗਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
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ਕੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰ ਨ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਸਹਤ ਦੇ ਫੈਸ ੇ ੈ ਣ ਬਾਰੇ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਵ ੂੰ ਗੀ ਪ੍ਛਾਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਨਹੀਂ। ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰ ਨ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੇ ਸਬੂੰ ਧ ਵਵਿੱ ਚ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਸਹਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀ ੀਆਂ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵ ੂੰ ਗੀ ਪ੍ਛਾਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਵੇਰਵੇ
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ: consultation@justice.vic.gov.au
ਜੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੇ਼ਿਾਨ ਕਰਨ ਵਾ ੀ ਜਾਂ ਵਚੂੰ ਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਵ ਖੀਆਂ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨਾ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਕੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਵਹਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:


ਥੋਰਨ ਹਾਰਬਰ ਹੈਲਥ ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੀ LGBTI ਵਸਹਤ ਸੂੰ ਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ LGBTIQ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੀਆਂ ਵਸਹਤ ੋ ੜਾਂ
ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਸਾਰੇ ਵ ੂੰ ਗ, ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵਜਨਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੂੰ ਨ-ਸੁਵੂੰਨੇ
ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾ ਆਦਰ ਨਾ ਵਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵਹਿੱ ਸਾ ੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1800 134 840
ਜਾਂ enquiries@thorneharbour.org ਉੱਤੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ



ਕੁਈਰਸਪ੍ੇਸ ਇਿੱ ਕ LGBTIQ+ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਭ ਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਹੈ। 03 9663 6733 ਜਾਂ enquiries@ds.org.au ਉੱਤੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ
ਕਰੋ



ਰੇਨਬੋਅ ਡੋਰ ਇਿੱ ਕ ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ LGBTIQA+ ਸਹਾਇਤਾ

ਾਈਨ ਹੈ ਜੋ COVID-19 ਸੂੰ ਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ

LGBTIQA+ ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਸਫਾਰ਼ਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
1800 729 367 ਜਾਂ 0480 017 246 (SMS ਸਹਾਇਤਾ) ਨਾ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ


ਆਸਟਰੇਲ਼ੀਅਨ GLBTIQ ਮਲਟ਼ੀਕਲਚਰਲ ਕੌਂ ਸਲ ਇਿੱ ਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂੰ ਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁ-ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਰਮਾਂ ਦੇ LGBTIQ
ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾ ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਜਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਹਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਵਰਆਂ ਨੂੰ
ਵਸਫਾਰ਼ਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ: contact@agmc.org.au



ਸਹਵੱ ਚਬੋਰਡ LGBTIQA+ ੋ ਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਵਰਵਾਰਾਂ, ਸਵਹਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਼ਿਾਮ 6 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ
ਸਾਥੀ-ਸੂੰ ਚਾਵ ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1800 729 367 ਜਾਂ support@rainbowdoor.org.au ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ
ਕਰੋ



QLife ਉਹਨਾਂ ੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ LGBTI ਸਾਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਸਫਾਰ਼ਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਿੱ ਧੀ ਰਾਤ ਤਿੱ ਕ ਕਾਮੁਕਤਾ,
ਪ੍ਛਾਣ, ਵ ੂੰ ਗ, ਸਰੀਰ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਰ਼ਿਵਤਆਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱ

ਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ: 1800 184 527



ਲਾਈਫਲਾਈਨ 24-ਘੂੰ ਟੇ ਸੂੰ ਕਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮਹਿੱ ਵਤਆ ਦੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ: 13 11 14



ਹਕਡਜ਼ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ 5 ਤੋਂ 25 ਸਾ ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ 24-ਘੂੰ ਟੇ ਦੀ ਸ ਾਹ-ਮ਼ਿਵਰਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ: 1800 551 800 ਜਾਂ counsellor@kidshelpline.com.au



ਮੈੈੱਨਜ਼ਲਾਈਨ ਆਸਟਰੇਲ਼ੀਆ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ 24-ਘੂੰ ਟੇ ਦੀ ਮਦਦ, ਸਹਾਇਤਾ, ਵਸਫਾਰ਼ਿਾਂ ਅਤੇ ਸ ਾਹ-ਮ਼ਿਵਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ: 1300 789 978



ਸਸਾਈਡ ਕਾਲ ਬੈਕ ਸਰਹਵਸ ਆਤਮਹਿੱ ਵਤਆ ਦੇ ਵਵਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਵਤ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਟੈ ੀਫੋਨ, ਔਨ ਾਈਨ ਅਤੇ
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ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਹਿੱ ਵਤਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਵਾਸਤੇ 24-ਘੂੰ ਟੇ ਸ ਾਹ-ਮ਼ਿਵਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ:
1300 659 467


ਹਬਓਂਡ ਬਹਲਊ ਉਤਾਵ ੇ ਪ੍ਣ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮਹਿੱ ਵਤਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਵਤ ੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ 24-ਘੂੰ ਟੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ ਾਹ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ: 1300 224 636



ਹੈੈੱਡਸਪ੍ੇਸ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ: 1800 650 890



ਰ਼ੀਚਆਊਟ 25 ਸਾ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਮੁਿੱ ਵਦਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ: au.reachout.com
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