COVID-19 ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ
ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ COVID-19 ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਵਧਣਗੀਆਂ। ਅਸ�
ਇਹ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਰਾਹ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਹ ਸੰ ਕਟਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਹੋ
ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਦੇ ਸਮ� ਿਹੰ ਸਾ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹਾਨ� ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤ� ਅਤੇ
ਬੱ ਚੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਡਰ ਤ� ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਿਜੰ ਦਗੀ ਿਜਊਣ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹਨ।
COVID 19 ਨੂੰ ਜੋੜ-ਤੋੜ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ
•

ਇਕੱ ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ
•

ਜਾਣ ਤ� ਰੋਕ ਕੇ ਜ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ

ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤੂਆਂ ਿਜਵ� ਿਕ

0

ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜਗ�ਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖ ਕੇ

ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਹੱ ਥ ਸਾਫ

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਜ�

ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਛੂਤ ਦੇ ਖਤਰੇ
ਦੇਣਾ।
•

ਸੰ ਕਟ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ

2

ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕਣਾ।
•

ਸਵੈ-ਇਕੱ ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੁਕਾਨ� ਜ� ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
ਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਰੋਕਣਾ।

ਪੈਿਸਆਂ �ਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ

ਵਧਾਉਣੀ ਜ� ਇਹਨ� ਨੂੰ ਕਾਬੂ
ਕਰਨਾ
•

3

ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ

Covid-19 ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ

ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ

•

ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੁੱ ਟਣ, ਿਸਹਤ
ਜ� ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤ
ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਤੋੜ

•

•

ਕਾਨੂੰਨ ਜ� ਪ�ਵਾਸ ਬਾਰੇ
ਧਮਕੀਆਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਿਚਆਂ
ਪ�ਤੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ
ਿਹੰ ਸਾਤਮਕ ਵਰਤਾਓ ਲਈ
COVID-19 ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ,
ਇਲਜ਼ਾਮ ਜ� ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ

ਸਵੈ-ਇਕੱ ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਵੱ ਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਜ� ਦੋਸਤ� ਦੇ ਨਾਲ

1

ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ�

ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਇਕੱ ਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ।

ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ

•

ਮੀਡੀਆ ਯੰ ਤਰ� ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ� ਰੋਗਾਣੂ ਮਾਰਨ
ਰੱ ਖਣਾ।

ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਧਰ ਓਧਰ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਿਚਆਂ

•

ਲਈ ਵਰਤਣਾ।
ਵਧੀ ਹੋਈ ਿਨਗਰਾਨੀ, ਅਲੋ ਚਨਾ
ਅਤੇ ਜੇ ਬੱ ਚੇ ਦੁਖੀ ਹਨ ਤ�
ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਨੂੰ
ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ।

5

ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਾਲ�.

ਈਮੇਲ� ਜ� ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ
ਸੁਨ�ਿਹਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ
ਿਨਗਰਾਨੀ।

ਕਰਨੀ ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਉਹਨ� ਨੂੰ
ਰਿਹ ਲੈ ਣ ਿਦਓ।
•

•

4

ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਪਾਬੰ ਦੀ

ਆਦੇਸ਼� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ
ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ

ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ

ਡਾਕਟਰੀ ਤਵੱ ਜੋ ਨਾ ਲੈ ਣ ਦੇਣਾ

ਪੁਲੀਸ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਰੁੱ ਝੀ

ਜ� ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ

ਹੋਵੇਗੀ।

ਲੁਕਾ ਦੇਣਾ।

•

ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਬੂ

ਕਰਨ ਲਈ COVID-19ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਥੱ ਤੀ ਨੂੰ

ਧਮਕੀ ਵਜ� ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਿਹੰ ਸਾਤਮਕ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸ�
ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਕਦੇ ਵੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹਨ

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣਾ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਿਵਹਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਸਮ�, ਛੱ ਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ, ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਛੱ ਡ ਕੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਔਖੇ ਸਮ�
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨ� ਿਵੱ ਚ� ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਥ�
ਤਿਹ ਕਰੋ
ਜੇ ਤੁਸ� ਕਲੇ ਸ਼ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ�
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝਗੜੇ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਪਾ�ਦੇ ਹੋ, ਇਕ ‘ਘੱ ਟ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਥ�’
ਿਵੱ ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ: ਦੋ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਵਾਲਾ
ਅਤੇ ਥੋੜ�ੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ
ਿਜੰ ਨ�� ਨੂੰ ਹਿਥਆਰ ਵਜ� ਵਰਿਤਆ ਜਾ
ਸਕੇ, ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ� ਵੇਿਖਆ ਜ�
ਸੁਿਣਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਸੋਈਆਂ, ਗੁਸਲਖਾਨ� ਅਤੇ ਗੈਰਾਜ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਰਆਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ
ਕਮਿਰਆਂ ਜ� ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਰਆਂ
ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਓ – ਉਹ

ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ

Make a plan
ਿਜੱ ਥੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚਾਰਜ਼
ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਬੈਟਰੀ ਰੱ ਖੋ.
ਉਦਾਹਰਣ ਜੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਾ
ਲੁਕਾਇਆ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱ ਖੋ।
ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ
ਦੂਸਰਾ ਿਵਕਲਪ ਿਤਆਰ ਰੱ ਖੋ। ਜੇ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਵੇ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ

ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਿਰਆਂ

ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ

ਨੂੰ ਵਰਤੋ

ਬਣਾਓ

ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਬਣਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ

ਉਹਨ� ਦੀ ਉਮਰ, ਅਤੇ ਹੁਨਰ� ਦੇ

ਗੁਆਂਢੀਆਂ/ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ

ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ

ਦੱ ਸਣ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ – ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਬਰ�ਡੇ ਦੀ ਜਗਦੀ

ਬੁਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜ� ਉਸ ਜਗ�ਾ ਉਪਰ

ਬੱ ਤੀ, ਥੱ ਲੇ ਿਖੱ ਿਚਆ ਹੋਇਆ ਪਰਦਾ,

ਜਾਣ ਲਈ ਿਜੱ ਥੇ ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ

ਜ� “ਆਿਖਰ ਮ� ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹ� ਆ

ਹੋਣਗੇ।

ਸਕਦੀ ਹ�” ਵਾਲੀ ਫੋਨ ਕਾਲ।

ਹਨ�ਰੇ ਿਵੱ ਚ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਦਾ
ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ।
ਵਾਧੂ ਚਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੂੰ �ਥੇ ਰੱ ਖੋ ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਸ�
ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਲੈ ਸਕੋ।

ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਓ ਿਕ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਿਕਵ�
ਇਸ਼ਾਰੇ ਅਤੇ/ਜ� ਕੋਡ ਸ਼ਬਦ ਿਤਆਰ

000 �ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ

ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣ

ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਿਸਖਾਓ।

ਿਕ ਬਾਹਰ ਭੱ ਜ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਿਹਲ� ਤ�
ਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥ� �ਤੇ ਚਲੇ
ਜਾਓ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਕਲੇ ਸ਼ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ

ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਸੰ ਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਾਸਤੇ

ਦੇ ਿਵੱ ਚਕਾਰ’ ਖੜ�ਾ ਕਰਨ

ਵੱ ਖਰੇ ਤੋ੍ਰ ਤੇ ਜ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਖਾਤੇ
ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੋ।

ਸਮ� ਅਤੇ/ਜ� ਜਗ�ਾ ਲੱਭਣ ਲਈ,

ਸਿਥੱ ਤੀ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ, ਜ� ਆਪਣਾ

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ
ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਪ�ਦੀ ਹੈ ਕਰੋ।

ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੱ ਥ ਵਧਾਓ
ਜੇ ਤੁਸ� ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਬਾਹਰ ਭੱ ਜ ਰਹੇ ਹੋ ਜ� ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਿਵੱ ਚ ਹੋ, ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸਿਥੱ ਤੀ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਹ� ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ
ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਸੇਵਾਵ� ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱ ਲ�ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਖਤਰੇ ਿਵੱ ਚ ਹੋ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 000 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੰ ਕਟ ਵੇਲੇ ਗੁਪਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾਈਸਸ ਕੇਅਰ ਨੂੰ 9223 1111 ਜ� 1800 199 008 – 24 ਘੰ ਟੇ ਫੋਨ ਕਰੋ

ਬਹੁ-ਸਿਭਆਚਾਰੀ ਗੁਪਤ ਮਾਹਰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 9:00 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤ� 4:00 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ, ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:
•

ਇਸ਼ਾਰ ਿਵਮੈਨਜ਼ ਹੈਲਥ ਨੂੰ 08 93455335 �ਤੇ

•

ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਿਵਮੈਨਜ਼ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਸਰਿਵਸ ਨੂੰ 08 93281200 �ਤੇ

•

ਂ ਸੁਪੋਰਟ ਟੀਮ ਨੂੰ 0452399717 �ਤੇ
ਐਥਿਨਕ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਐਡ

