ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ:
ਪਰਿਵਾਰਕ
ਹਿੰ ਸਾ
PROMOTING
EQUALITY
AND RESPECT
ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਨਸੀ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ
ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਦਬਾਕੇ ਰੱ ਖਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਕੇ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰ ਸਾ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰ ਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ, ਜਿਨਸੀ, ਭਾਵਾਤਮਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਵੀ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ

ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਵੱ ਖ ਕਰਨਾ।

ਜ਼ੁਬਾਨੀ

ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤਾਅਨੇ ਅਤੇ ਬੇਇਜ਼ਤੀ, ਜੋ
ਕਿ ਮਖੌਲ ਹੈ ਜੋ ਇੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਨਿਰਬਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ

ਜਿਨਸੀ

ਉਹ ਵਰਤਾਉ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
ਇੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਰ, ਬੇਬੱਸ ਮਹਿਸੂਸ
ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ
ਕਰਵਾਉਣ

ਸਰੀਰਕ

ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੱ ਟ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਫੋਰਸ
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ

ਅਣਚਾਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਨਸੀ
ਸਰਗਰਮੀ ਜਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ
ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਰੂਹਾਨੀ

ਹਿੰ ਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ
ਧਾਰਮਿਕ ਜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾ ਇੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ

ਭਾਵਨਾਤਮਕ

ਵਰਤਾਉ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ
ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਆਰਥਿਕ

ਵਰਤਾਉ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰ ਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱ ਕ
ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੇਣ

ਸਰੋਤ: National Council to Reduce Violence against Women and their Children.(ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ) (2009). ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੇਪਰ: ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ
ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, 2009- 2021। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ. ਕੈਨਬੇਰਾ.
ਇਹ ਸਰੋਤ CHALLENGE Family Violence ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਦੇ ਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ City of Casey,
Cardinia Shire Council, City of Greater Dandenong ਅਤੇ Monash Health ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ
ਵਿਰੁੱ ਧ ਹਿੰ ਸਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Victorian Government’s Community Crime Prevention Program
(ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ ਹੈ – ਸਥਾਨਕ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੁੱ ਦਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਹੱ ਲ।

