
ਸਾਨੰੂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ:

ਅਸੀਂ ਬਹੁ-ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਿੇਂਦਰ (MDC) ਕਵੱਚ ਸਕਿਤ ਹਾਂ 
236 Hoppers Lane, Werribee, VIC 3030.

(ਮੈਲਵੇਜ਼ ਨਿਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ: 206 J4)
ਜਨਤਿ ਆਵਾਜਾਈ ਰਸਕਤਆਂ ਦੇ ਕਵਸਿਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, 

ਪਬਕਲਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਵਿਟੋਰੀਆ ਨੰੂ 1800 800 007 
ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ।

ਕਜਨਸੀ ਹਮਲਾ ਿੀ ਹੈ?
ਕਜਨਸੀ ਹਮਲਾ ਇਿ ਕਜਨਸੀ ਤਰੀਿ ੇਦਾ ਿਈੋ ਵੀ ਕਵਵਹਾਰ ਹੈ ਜੋ 
ਅਣਚਾਕਹਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਰ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮਾ ਮਕਹਸਸੂ ਿਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਕਜਨਸੀ ਹਮਲੇ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
 •  ਕਜਨਸੀ ਪਰੇਸਾਨੀ
 •  ਅਣਚਾਹੇ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਛੂਹਣਾ ਜਾਂ ਛੇੜਨਾ
 •  ਗੰਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਵਵਹਾਰ ਜਾਂ ਕਟੱਪਣੀਆਂ
 •  ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਿਰਨਾ
 •  ਬਲਾਤਿਾਰ
 •  ਸਾਿ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਕਵੱਚ ਕਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਜਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ/ਬਚ ਕਨਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਦੋਸ ਨਹੀਂ ਕਦੱਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ। 
ਇਹ ਹਮੇਸਾ ਉਸ ਕਵਅਿਤੀ ਦੀ ਕਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਕਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਿੀਤਾ ਹੈ।
ਕਜਨਸੀ ਹਮਲਾ ਬੁਕਨਆਦੀ ਮਨੱੁਖੀ ਅਕਧਿਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸ ਿਰਿੇ ਇਹ ਕਵਅਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਖਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਵੈਸਟਰਨ ਰੀਜਨ ਸੈਂਟਰ ਅਗੇਂਸਟ ਸੈਿਸੂਅਲ ਅਸਾਲਟ ਇੰਿ
ਏ ਬੀ ਐਨ 29 351 352 921

236 Hoppers Lane, Werribee, VIC 3030.
ਫੈਿਸ: 9216 0440

ਿੰਮ ਦੇ ਘੰਕਟਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਜਨਸੀ ਹਮਲੇ 
ਦੀ ਸੰਿਟ ਲਾਈਨ
1800 806 292

ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ 9216 0444

info@westcasa.org.au

ਸੋਮਵਾਰ-ਸੁੱ ਿਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ - ਸਾਮ 
5 ਵਜੇ ਤੱਿ

ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ
•  ਜਾਣਿਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰੇ 

ਵਾਸਤੇ ਕਵਿਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿਰਨ ਲਈ 9216 
0444 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ।

•  ਸਾਡੇ ਿੋਲ ਮਦਦ ਵਾਲੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਿਈ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ 
ਡਾਊਨਲੋਡ ਿੀਤੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ।

•  12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਕਚਆਂ ਵਾਸਤੇ 
ਸੇਵਾਵਾਂ: ਰੋਇਲ ਕਚਲਡਰਨਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਕਵੱਚ 
ਸਕਿਤ ਗੇਟਹਾਊਸ ਸੈਂਟਰ ਨੰੂ ਫੋਨ ਿਰੋ, ਟੈਲੀਫੋਨ 
9345 6391

  ਗੇਟਹਾਊਸ MDC, ਵੈਰੀਬੀ ਕਵਖੇ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ 
ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਦਾ ਹੈ। 

www.westcasa.org.au

ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ ਸੇਵਾ ਕਜਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 
ਕਜਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ/ਬਚੇ 

ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਸੁਕਵਧਾਜਨਿ 
ਬਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਕਵੱਚ 
ਕਜਨਸੀ ਕਹੰਸਾ ਨੰੂ ਖਤਮ ਿਰਨ ਵੱਲ 

ਿੰਮ ਿਰਨਾ ਹੈ। 

ਦਫਤਰ 9216 0411

ਬਹੁ-ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਿੇਂਦਰ - ਵੈਰੀਬੀ
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236 HOPPERS LANE



    ਸਲਾਹ
ਕਜਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ/ਬਚ ਕਨਿਲਣ ਵਾਕਲਆਂ ਨੰੂ ਇੱਿ ਸੁਰੱਕਖਅਤ 
ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਵੱਚ ਿੋੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦਰਕਮਆਨੀ ਕਮਆਦ ਦੀ ਸਲਾਹ-
ਮਸਵਰਾ।
ਗੈਰ-ਦੋਸ਼ੀ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ, ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ-
ਮਸਵਰਾ। ਸਾਰਾ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। 
WestCASA ਕਵਖੇ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹਿਾਰਾਂ ਿੋਲ ਕਜਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ/
ਬਚ ਕਨਿਲਣ ਵਾਕਲਆਂ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਕਹਰ ਕਸਖਲਾਈ ਅਤੇ 
ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਮੁਲਾਿਾਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸਿਸ ਵੈਰੀਬੀ ਬਹੁ-ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਿੇਂਦਰ (ਮੁੱ ਖ ਦਫਤਰ), 
ਫੁੱ ਟਸਿ੍ਰੇਅ ਅਤੇ ਮੈਲਟਨ ਕਵੱਚ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਵਿਟੋਰੀਆ ਦੀ ਿੰਮ ਦੇ ਘੰਕਟਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਜਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੰਿਟ 
ਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਿੰਮ ਦੇ ਘੰਕਟਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ:  
1800 806 292 / 9216 0444

• ਸੁਕਣਆ ਜਾਵੇ
• ਕਵਸਵਾਸ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇ
• ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕਵਵਹਾਰ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇ
•  ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਭਾਸੀਏ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਕਵੱਚ 

ਗੱਲਬਾਤ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇ
• ਸੰਵੇਦਨਸੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕਵਵਹਾਰ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇ
• ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਿਾਬੂ ਹੋਵੇ
•  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵਿਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਕਧਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਦੱਤੀ ਜਾਵੇ
• ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਕਖਆ ਜਾਵੇ।

WestCASA ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਿਾਂ ਵਾਸਤੇ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਕਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ 
ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਿਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਜਨਸੀ 
ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ/ਬਚ ਕਨਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
WestCASA ਸਾਰੇ ਕਲੰਗਾਂ, ਕਜਨਸੀ ਝੁਿਾਵਾਂ, 
ਸੱਕਭਆਚਾਰਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਿਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਇੱਿ ਸੇਵਾ ਹੈ।

WestCASA ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ ਪੀੜਤਾਂ/ਬਚ ਗਏ ਲੋਿਾਂ ਦੇ 
ਅਕਧਿਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਰ ਉੱਤੇ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:

WESTCASA ਪੇਸ਼ ਿਰਦਾ ਹੈ:

    ਵਿਾਲਤ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਿਾਨੰੂਨੀ ਕਵਿਲਪਾਂ, ਹੋਰ 
ਸਰੋਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ।
ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਸਫਾਰਸਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੜ-ਕਸਹਤਯਾਬੀ ਕਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਕਹਯੋਗ ਿਰ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ।     ਸੰਿਟ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲ

ਅਸੀਂ ਹਾਲੀਆ ਕਜਨਸੀ ਹਮਕਲਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਿਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਕਰਆ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਿਟ ਸੰਭਾਲ ਯੂਕਨਟ ਸਨਸਾਈਨ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 
ਵੈਰੀਬੀ MDC ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕਿੱਤ ਹਨ।
ਸਨਸਾਈਨ ਯੂਕਨਟ ਕਜਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਪੀੜਤਾਂ/ ਬਚ ਗਏ ਲੋਿਾਂ 
ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸਟਿਾਸਾ ਨੰੂ 24-ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਲੰਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਦੀ ਹੈ ਕਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਸੰਿਟ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  
ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਅਤੇ ਸਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕਸਰਜਣਾ ਿਰਨ ਲਈ 
WestCASA ਕਵਿਟੋਰੀਆ ਦੀ ਪੁਲੀਸ, ਕਵਿਟੋਰੀਅਨ ਇੰਸਟੀਕਚਊਟ 
ਆਫ ਫੋਰੈਂਕਸਿ ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਹੈਲਿ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਵੱਚ 
ਿੰਮ ਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਜੱਿੇ ਪੀੜਤ/ਬਚ ਕਨਿਲਣ ਵਾਲੇ ਿਾਨੰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆਵਾਂ 
ਅਤੇ ਡਾਿਟਰੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਦੇ ਹਨ।

     ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ ਅਤੇ 
ਦਾਖਲਾ 

ਇੱਿ ਦਾਖਲਾ ਿਰਮਚਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੁੱ ਿਰਵਾਰ ਤੱਿ ਸਵੇਰੇ 9.30 ਵਜੇ 
ਤੋਂ ਸਾਮ 4.30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਵੱਚਿਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
ਦਾਖਲਾ ਿਰਮਚਾਰੀ ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰ 
ਸਿਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਿਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ-
ਵਟਾਂਦਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਾਖਲਾ ਿਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 

    ਸਮੂਕਹਿ ਿੰਮ
ਿਈ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਕਵੱਚ ਤਜ਼ਰਬੇਿਾਰ ਮਦਦ 
ਿਰਨ ਵਾਕਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

    ਕਸੱਕਖਆ ਅਤੇ ਕਸਖਲਾਈ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਕਸੱਕਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਕਵੱਚ ਪੇਸੇਵਰਾਂ, ਸਮਹੂਾਂ ਅਤ ੇਏਜੰਸੀਆ ਂਵਾਸਤੇ 
ਕਵਉਂਤੀਆ ਂਵਰਿਸਾਪਾਂ ਅਤ ੇਕਸਖਲਾਈ ਸੈਸਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

"ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ 
ਕਵਸਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।“

"ਿੋਈ ਅਜੀਬ ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤੀ 
ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।“

"ਮਾਹੌਲ ਸਾਂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹੈ।“ 

    ਸਰੀਰ ਆਧਾਕਰਤ ਇਲਾਜ
ਸਦਮਾ ਜਾਣਿਾਰੀ ਵਾਲਾ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਸੀਆਤਸੂ ਦੋ ਤਜ਼ਰਬੇਿਾਰ 
ਅਕਭਆਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ 
ਕਵਖੇ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪੇਸਿਸ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

    ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ
ਸਿੰੈਡਰੀ ਅਤ ੇਡਾਿਟਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ ਦੂਸਰੇ ਪੇਸੇਵਰਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਜਨਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ/ਬਚ ਕਨਿਲਣ ਵਾਕਲਆਂ ਨੰੂ 
ਕਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੰੂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਿਣ।


