
 

Week Without Violence Campaign (ਹ ਿੰਸਾ ਰਹ ਤ  ਫ਼ਤਾ ਮੁਹ ਿੰਮ)  

17-23 ਅਕਤੂਬਰ 2022 

ਹ ਿੰਸਾ ਰਹ ਤ  ਫ਼ਤਾ, ਔਰਤਾਾਂ ਹਿਰੁੁੱਧ ਹ ਿੰਸਾ ਨੂਿੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱਕ ਹਿਸ਼ਿ-ਹਿਆਪੀ ਮੁਹ ਿੰਮ  ੈ।  ਰ ਸਾਲ, 

ਮੈਲਬਰਨ ਦ ੇਉੁੱਤਰੀ ਮ ਾਾਂਨਗਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਿੰਸਥਾਿਾਾਂ, ਪਹਰਿਾਰਕ ਹ ਿੰਸਾ ਬਾਰ ੇਜਾਗਰਕੂਤਾ 

ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ Week Without Violence (ਹ ਿੰਸਾ ਰਹ ਤ  ਫ਼ਤਾ) ਮੁਹ ਿੰਮ ਹਿੁੱਚ ਹ ੁੱਸਾ ਲੈਂਦੇ  ਨ।  

ਲੋਕ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਾਂ 'ਤੇ ਉਲੀਕ ਕੇ ਜਾਾਂ ਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਿਰਚਅੁਲ ਜਾਾਂ ਅਸਲ ਕਪਹਿਆਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਕੇ 

'ਹ ਿੰਸਾ ਰਹ ਤ  ਫ਼ਤੇ' ਦੀ ਹਨਸ਼ਾਨਦੇ ੀ ਕਰਦ ੇ ਨ। ਇ  ਸਿੰਕਲਪ ਸਰਲ  :ੈ  ਰੇਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਕਸੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ 'ਤੇ, 

ਪਹਰਿਾਰਕ ਹ ਿੰਸਾ ਬਾਰ ੇਆਪਣੀਆਾਂ ਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾਾਂ ਕਰਦਾ  ੈ। ਇਸ ਹਲਿੰਕ ਤੋ ਪੇਪਰ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਡਾਓਨਲੋਡ 

ਕਰ ੋ paper T-shirt to download.  

Join the Week Without Violence Campaign (ਹ ਿੰਸਾ ਰਹ ਤ  ਫ਼ਤਾ) ਮੁਹ ਿੰਮ ਹਿੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ  ੋਿੋ : 

 ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸ਼ਾ-ਿਸਤੂ   ੈ' ਜੁਿੋ, ਸੁਣੋ, ਹਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰ:ੋ 

ਉ ਨਾਾਂ ਸਿੰਸਥਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ ਜਿੁੋ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ  ਨ।' 
 

ਪੀਿਤ ਬਚਣ ਿਾਹਲਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਹਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ੋਹਕਉਾਂਹਕ ਉ  ਆਪਣੀ ਦਨੁੀਆ ਨੂਿੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਜਾਣਦੇ  ਨ। 

 

 • ਪੀਿਤ ਬਚੇ  ੋਏ ਲੋਕਾਾਂ 'ਤੇ ਹਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰ ੋਜਦੋਂ ਉ  ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਿ ਸਾਾਂਝੇ ਕਰਦੇ  ਨ। 

 

• ਉਨ੍ਾਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹਦਓ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ  ਨ ਅਤੇ ਦੁੱਸ ਸਕਦੀਆਾਂ  ਨ ਹਕ ਉ  ਕੀ ਕਰਦ ੇ ਨ।: 

 

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁ ਾਡੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਨੇ ੇ : 

• ਇ  ਹ ਿੰਸਾ ਤੋਂ ਹਬਨਾਾਂ  ਫ਼ਤਾ  ੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਇਕੁੱਠੇ ਹਮਲ ਕੇ ਪਹਰਿਾਰਕ ਹ ਿੰਸਾ ਨੂਿੰ  ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ  ਾਾਂ।  

• ਹ ਿੰਸਾ ਤੋਂ ਹਬਨਾਾਂ  ਫ਼ਤਾ ਮੁਹ ਿੰਮ ਹਿੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ  ੋਿੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਹਕ ਪੀਿਤ ਬਚੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ, 

ਹਿਸ਼ਿਾਸ ਕੀਤੀ   ਗਈ ਅਤ ੇਉ ਨਾਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਨੂਿੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਜ ੋਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ  ਨ।  

• ਮੈਂ ਹ ਿੰਸਾ ਤੋਂ ਹਬਨਾਾਂ  ਫ਼ਤਾ ਮੁਹ ਿੰਮ ਹਿੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ  ੋ ਹਗਆ  ਾਾਂ।  ਰ ਕੋਈ ਸੁਰੁੱਹਖਅਤ ਅਤ ੇਸਹਤਕਾਰ ਮਹ ਸੂਸ 

ਕਰਨ ਦਾ  ੁੱਕਦਾਰ  ।ੈ  

• ਹ ਿੰਸਾ ਤੋਂ ਹਬਨਾਾਂ  ਫ਼ਤੇ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਇ  ਉ ਨਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਸੁਣਨਾ, ਹਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿੋਨਾ ਇੁੱਕ ਯਾਦ 

ਹਦਿਾਉਾਂਦਾ  ੈ ਜੋ ਪਹਰਿਾਰਕ ਹ ਿੰਸਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਿ ਬਾਰ ੇਗੁੱਲ ਕਰਦ ੇ ਨ।  

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਜਾਾਂ ਤੁ ਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਪਹਰਿਾਰਕ ਹ ਿੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰ ਹਰ ਾ  ੈ, ਤਾਾਂ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ  ੈ। 

1800 015 188 'ਤ ੇਸੁਰੁੱਹਖਅਤ ਕਦਮ 24/7 ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਤੁਰਿੰਤ ਖ਼ਤਰ ੇਹਿੁੱਚ  ੋ ਤਾਾਂ 000 'ਤ ੇ

ਕਾਲ ਕਰ।ੋ  

https://www.nifvs.org.au/wp-content/uploads/2017/08/Blank-T-shirt.pdf


 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇ ਨਾਾਂ ਸੁਨੇਹ ਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (ਹਜਿੇਂ ਹਕ Facebook, Instagram, Twitter) 'ਤੇ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਦੇ 

 ੋ, ਤਾਾਂ ਇ   ੈਸ਼ਟੈਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ: #WWV2022 ਅਤ ੇwww.nifvs.org.au/event-directory/week-

without-violence/ ਨਾਲ ਹਲਿੰਕ ਕਰ ੋ 

ਸ ਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ  ੈ। 

ਉ ਨਾਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣ ੋਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ  ਨ https://www.nifvs.org.au/resources/nifvs-

family-violence-resources/family-violence-posters/ 
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