ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਿਕਵੇਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ:

ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ।
ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਰ, ਅਕਸਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਨਾਲ
ਹੀ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਹਰ ਤਰ ਦੇ
ਿਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਣਿਗਣਤ ਲੋਕ ਦੇ
ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ।

ਤਰਕ ਦੇਣਾ/ਠੀਕ ਿਸੱਧ ਕਰਨਾ:

ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦਾ ਚੱਕਰ

• ਇਸ ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਚਾਓ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਦਾ
ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਦੂਿਜ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਜ ਿਹੰਸਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਕਰਨਾ।
• ਬਚਾਓ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੋਸ਼ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਿਲਜਾਉਣ
ਅਤੇ ਉਸ ਵਧੀਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ "ਅਸਲ ਗੱਲ" ਕੀ ਹੈ। ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਪੀਿੜਤ
ਸਾਥਣ ਉਸਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਿਦਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਿਕ
ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ
ਤਰਕ ਦੇਣਾ/
ਸਹੀ ਿਸੱਧ ਕਰਨਾ

ਜਮ ਹੋਣਾ

ਕਾਰਵਾਈ

ਿਦਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਿਕ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ:

ਕਰਨੀ

ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਚੱਕਰ

ਸਮਝਣਾ, ਇਸ

• ਤਨਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਕਈ ਗਾਲ , ਿਹੰਸਕ ਸਰੀਰਕ ਜ ਿਜਨਸੀ
ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
• ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਹਮੇਸ਼ ਇਰਾਦਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਸ਼
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੱਟ
ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਜ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ
ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤੋੜਣ

ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵਾਰ, ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਿਕ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

ਜਮ ਹੋਣਾ:
• ਕੁਝ ਤਨਾਅ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਨੌਕਰੀ, ਪੈਸਾ ਜ ਿਬਲ) ਪੜਾਅ ਦੇ ਇਸ
ਿਹੱਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਨਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਲਾਚਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਤਨੀ ਜ ਸਾਥਣ
ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਸਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਕੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਿਜਵੇਂ-ਿਜਵੇਂ ਤਨਾਅ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਪੀਿੜਤ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ ਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਰ ਲੋੜ ਪਿਹਲ ਸਮਝ
ਜ ਦੀ ਹੈ।
• ਤਨਾਅ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ… ਿਜਵੇਂ ਿਕ " ਿਡ 'ਤੇ
ਤੁਰਨਾ"।

• ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਰਕ ਦੇਣ/ਸਹੀ ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀ, ਇਹ ਿਦਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ,
ਸੰਬੰਧ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ,
ਜੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆਵ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ
ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਿਬਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ - ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਬਦਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਬਾਹਰੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਿਬਨ ਇਸ ਚੱਕਰ

ਤੋੜਣਾ ਬਹੁਤ

ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਚੱਕਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜ ਲੰਮੀ ਿਮਆਦ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ,
ਇਹ ਚੱਕਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਿਹੰਸਾ ਵਧਦੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ
ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਕਸਰ, ਚੱਕਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਫਸੀ ਪੀਿੜਤ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ
ਜ ਦੀ ਹੈ। ਪੀਿੜਤ ਉਹਨ
ਿਮਲਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਮ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਜ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਉਹਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੀਿੜਤ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ
ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ , ਪੀਿੜਤ
ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਿਨਰਭਰ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ
ਮਦਦ ਲਈ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਿਕ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਜ ਔਰਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇ ਲੱਛਣ:

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?

• ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੇਿਖਆ ਹੋਵੇ ਜ ਬਚਪਨ ਿਵੱਚ ਉਹਨ ਨਾਲ
ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ
• ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਈਰਖਾਲੂ - ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਿਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹਨ; ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ , ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ
ਬੱਿਚ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
• ਬੁਰਾ ਿਮਜ਼ਾਜ - ਜ ਤ ਹਰ ਛੋਟੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਆ ਜ ਦੇ ਹਨ ਜ
ਗੁੱਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ
• ਦੂਿਜ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ - ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਜ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ
ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ; ਤੁਹਾ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ
• ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਜ ਇਸ
ਪੂਰੀ ਤਰ ਨਾਲ ਨਕਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
• ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਭਰੇ ਿਵਹਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਜ ਡਰੱਗਜ਼ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
• ਦੂਹਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ - ਪਿਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ਿਦਲ ਅਤੇ
ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ
• ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾਵ ਬਾਰੇ ਕੱਟੜ ਿਵਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
• ਕਾ ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮੱਿਸਆਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:
ਅਪਰਾਿਧਕ ਿਰਕਾਰਡ)
• ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਵਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
• ਤੁਹਾ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਤੁਹਾ ਦੋਸਤ ਜ
ਪਿਰਵਾਰ ਿਮਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ; ਤੁਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਰੋਕਦੇ ਹਨ
• ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਤੁਹਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ ਸੋਚਣਾ ਹੈ
• ਤੁਹਾ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾ
ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ
• ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾ
ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ। ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਿਬਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਗੁੱਸੇ ਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਿਕਉਂ ਹੋ
• ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਕੁਝ ਹਮੇਸ਼ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਿਕ ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਗੱਲ
ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸੱਟ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ

ਆਪਣੇ-ਆਪ

ਪੁੱਛੋ…

• ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਿਬਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?
• ਕੀ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਿਗਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਜ ਜੇਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ
ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਪਭਾਵ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ? ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਕਰਨ
ਵਾਿਲ ਲਈ ਇਸ ਪਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨ
ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਹਰਕਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ
ਪਵੇਗਾ।
• ਕੀ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਹੜੀ ਹਰਕਤ
ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਪਭਾਵ
ਿਪਆ ਹੈ? ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪਿਕਿਰਆ ਹੈ।
• ਕੀ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜ ਕੀ ਉਹ ਹੋਰ
ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਿਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਧਮਕੀ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜ ਤੁਹਾ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ?
• ਕੀ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ-ਆਊਟ ਜ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ
ਵਾਲੀ ਅਿਜਹੀ ਹੀ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤਦਾ ਹੈ?
• ਕੀ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਿਵਹਾਰ ਲਈ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ,
ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਿਕੰਨਾ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ? ਿਕੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਿਕੰਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ?

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
ਮਨੀਟੋਬਾ ਜਸਿਟਸ (Manitoba Justice)
ਿਵਕਿਟਮ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਬ ਚ (ਪੀਿੜਤ ਸੇਵਾਵ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਖਾ)
ਿਵਨੀਪੈਗ ਿਵੱਚ: 945-6851
ਟੋਲ ਫ਼ੀ: 1-866-484-2846
ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਟੋਲ ਫ਼ੀ ਘਰੇਲੂ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਲਾਈਨ (24 ਘੰਟੇ) 1-877-977-0007
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