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ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾਾਂ ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਾਂ - ਪੰਜਾਬੀ 

 

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ 

ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ 

ਖੁੁੱਲਹ ੀ ਹੈ: ਸਿੇਰ ੇ8 ਿਜੇ - ਰਾਤ 11 ਿਜੇ, ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਵਦਨ 

ਫੋਨ: 1800 819 817 

ਟੈਕਸਟ: 0427 767 891 

ਈਮੇਲ: vsa@justice.vic.gov.au  

ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨ ੰ  ਫੋਨ, ਟੈਕਸਟ ਜਾਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: 

• ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਵਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਪੁਵਲਸ ਨ ੂੰ  ਵਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹ ੈ

• ਹੋਰ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਲੁੱਭਣ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ 

• ਇਸ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਵਨਆਾਂ ਪਰਣਾਲੀ ਵਕਿੇਂ ਕੂੰਮ ਕਰਦੀ ਹ ੈ

• ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਦਾਲਤ ਵਿੁੱਚ ਗਿਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਤਾਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

• ਮੁਆਿਜੇ ਅਤ ੇਵਿੁੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵਿੁੱਚ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ - ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਯੋਗ ਹੋ 

• ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਪਵਰਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਸੁਰੁੱਵਖਅਤ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਸਮੇਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਪੁਵਲਸ ਨ ੰ  ਵਟਿਪਲ ਜੀਰੋ (000) ਉਿੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀ ਾਂ ਵਕਸ ੇਥਾਣ ੇਵਿਿੱਚ ਿੀ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਅਸੀ ਾਂ ਕਈ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਵਿਿੱਚ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ 

ਹਰ ਸਾਲ, ਅਸੀ ਾਂ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਉਮਰਾਾਂ, ਵਲੂੰਗਾਾਂ ਅਤ ੇਵਪਛੋਕੜ ਿਾਲੇ ਹਜਾਰਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ। 

ਅਸੀ ਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਭਾਾਂਿੇਂ ਵਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਪੁਵਲਸ ਨ ੰ  ਨਹੀ ਾਂ ਿੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇ

ਪੁਵਲਸ ਨ ੂੰ  ਵਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰ ੇਦੁੱਸਣ ਦੇ ਕਈ ਚੂੰਗ ੇਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨ ੂੰ  ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਗੇ, ਅਤ ੇਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  

ਲੁੱਭਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਵਜਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੁੱਵਖਆ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ, ਜਾਾਂ ਪੁਵਲਸ ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਵਚੂੰਤਤ ਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਇਹ ਕਰੇਗੀ: 

• ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਸਵਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਸਮਝੇਗੀ 

• ਉਨਹਾਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੁੱ ਭੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਭਾਾਂਿੇਂ ਵਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਰਪਰੋਟ ਨਹੀ ਾਂ ਿੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ 

• ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਚਾਹੋ ਤਾਾਂ ਪੁਵਲਸ ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਕਰਨ ਵਿੁੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਦਭੁਾਸੀਏ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲੋੜ ਹ ੈਤਾਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮੁਫ਼ਤ ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀ ਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨ ੂੰ  ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ: 

1. ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨ ੂੰ  1800 819 817 ਉੁੱਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ 

2. ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਬਰ ਅਤ ੇਭਾਸ਼ਾ ਦੁੱਸੋ 

3. ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਾਪਸ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ। 
ਜਦੋਂ ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ਨੋ ਉੁੱਤ ੇ'ਪਰਾਈਿਟੇ ਨੂੰ ਬਰ', 'ਬਲੌਕਡ' ਜਾਾਂ 'ਨੋ ਕਾਲਰ ਆਈ ਡੀ' ('private 

number', 'blocked' or 'no caller ID') ਿਜੋਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 


