
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਹਿਤ  
ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਲਈ ਅਹਿਕਾਰ



ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਨਸ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕਵਖੇ ਇਪੰਲੋਏਮੈਂਟ ਕਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ, ਮਾਨਵ ਅਕਿਿਾਰ 
ਿਕਮਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਨ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰਿੇ ਕਨਰਕਮਤ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ।

ਇਸ ਿੰਮ ਨੂੰ ਪਕਰਵਾਰਿ ਕਹੰਸਾ ਅਤੇ ਯੌਨ ਕਹੰਸਾ  
ਤੇ ਸਾਝਂੇ ਉੱਦਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਾਪਤ ਹੈ।
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1 ਅਪ੍ੈਲ 2019 ਤੋਂ, ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਭਾਕਵਤ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਿੰਮ ਕਵਖੇ ਹੋਰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਿਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਕਖਆਵਾ ਂ
ਕਮਲਣਗੀਆ।ਂ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ – ਕਵਿਕਟਮਜ਼ ਪ੍ੋਟੈਿਸ਼ਨ ਐਿਟ ਿਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਕਿਿਾਰ ਕਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਕਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਐਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾ ਂਕਦੱਤੇ ਅਕਿਿਾਰ ਕਦੰਦਾ ਹੈ

› ਸਵੇਤਨ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਛੱੁਟੀ ਲਓ 

› ਛੋਟੀ-ਅਵਿੀ ਲਈ ਲਚਿੀਲੇ ਿੰਮਾ ਂਲਈ ਿਹੋ

› ਿੰਮ ਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿੀਤਾ ਹੋ 
ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਇਹ ਅਕਿਿਾਰ ਤਾ ਂਵੀ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਅਤੀਤ ਕਵੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।

ਇਹ ਅਕਿਿਾਰ ਉਨ੍ਾ ਂਲੋਿਾ ਂਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਜਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਕਵੱਚ, ਉਹ ਲੋਿ ਜੋ ਉਸ 
ਕਿਸੇ ਕਵਅਿਤੀ ਪ੍ਤੀ ਕਹੰਸਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਬਦਸਲੂਿੀ ਿਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਪਕਰਵਾਰ ਕਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਕਜਨ੍ਾ ਂਨਾਲ 
ਘਰੇਲੂ ਕਰਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਨੂੰ ਪਕਰਵਾਰਿ ਕਹੰਸਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਕਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਸਰਫ ਸਰੀਰਿ ਕਹੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 
ਿਈ ਰੂਪ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਿੀ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ, ਸਾਬਿਾ ਸਾਥੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਜਾ ਂਕਵਸਕਤਰਿਤ ਪਕਰਵਾਰ ਕਵੱਚ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਾ ਂਕਿਸੇ 
ਫਲੈਟ ਕਵੱਚ ਰਕਹਣ ਵਾਲੇ ਕਵਅਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਕਵਵਹਾਰ ਿੀਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ 
ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਕਰਵਾਰਿ ਕਹੰਸਾ ਵੀ ਿਕਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੰਗ ਦੇ ਲੋਿਾ,ਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਜਾ ਂਵੱਖਰੇ-
ਕਲੰਗਿ-ਜੋਕੜਆ ਂਦੇ ਕਵੱਚ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਜੋ ਪਕਰਵਾਰਿ ਕਹੰਸਾ ਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ 
ਰਕਹ ਕਰਹਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

'ਕਹੰਸਾ' ਸਰੀਰਿ, ਕਲੰਗਿ ਜਾ ਂਮਨੋਕਵਕਗਆਨਿ ਦੁਰਕਵਹਾਰ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਿਾ ਜਾ ਂਡਰਾ ਕਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਰਦੇ ਜਾ ਂਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਯੰਕਤਰਿਤ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਦਾ 
ਹੈ। ਿੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾ ਂਹਨ:

› ਿਮਿੀ ਦੇਣਾ – ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਿਰਨ ਲਈ ਡਰਾਉਣਾ ਜਾ ਂਕਮਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਿਰਿੇ ਜਾ ਂ
ਕਪੱਛਾ ਿਰਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਕਖਅਤ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰਵਾਉਣਾ

› ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਿਰਨਾ – ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਕਜਹੇ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਨਰਾਸ਼ 
ਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਸੰਪਰਿ ਬਣਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
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› ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਨੁਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ 

› ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਰਕਵਹਾਰ ਿਰਨ ਦੀ ਿਮਿੀ ਦੇਣਾ

› ਕਵੱਤੀ ਜਾ ਂਆਰਕਥਿ ਦੁਰਕਵਹਾਰ – ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੰਮ ਿਰਨ ਤੋਂ ਜਾ ਂਸਿੂਲ ਜਾ ਂਿਾਲਜ 
ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਿਣਾ

› ਭਾਵਨਾਤਮਿ ਜਾ ਂਮਨੋਕਵਕਗਆਨਿ ਦੁਰਕਵਹਾਰ – ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚਾ ਕਦਖਾਉਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ 
ਿਰਨਾ ਜਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਿੋਈ ਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਕਦਮਾਗੀ ਖੇਡਾ ਂਖੇਡਣੀਆ,ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 
ਪਾਗਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ।

ਜੇ ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਿ ਹੈ – ਜਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਿ ਸੀ – ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਰਕਵਹਾਰ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਤਾ ਂ
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਮਕਹਸੂਸ ਿਰਵਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਵਅਿਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਨਯੰਕਤਰਿਤ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ-ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਸਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਡਕਰਆ ਹੋਇਆ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਕਰਵਾਰਿ 
ਕਹੰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵਾ ਂਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਿ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਤਿ ਕਿ ਕਹੰਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ।

ਮਦਦ ਕਿਥੋਂ ਲਈਏ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਂਿੋਈ ਹੋਰ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਕਵੱਚ ਹੋ, ਤਾ ਂ111 ਤੇ ਪੁਕਲਸ ਨੂੰ ਿਾਲ ਿਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਂਿੋਈ ਹੋਰ ਕਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਕਵਤ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ 
ਇਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ – ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਮਲ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੀਆ ਂ
ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਸ਼ਤੇ ਕਵੱਚ ਿੀ ਚੱਲ ਕਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਿ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਿਦੀਆ ਂਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਸਿਦੀਆ ਂਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਿ ਉਨ੍ਾ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸ 
ਸਿਦੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਿਦੀਆ ਂਹਨ।

ਪਕਰਵਾਰਿ ਕਹੰਸਾ ਮਾਹਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਿਰਿੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਰਨਾ ਜਾ ਂਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ 
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਿਸਰ ਇੱਿ ਵਿੀਆ ਕਵਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਹਰਿਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤਿ ਖੁਲ੍ੀ ਰਕਹੰਦੀ ਹੈ
www.areyouok.org.nz

0800 456 450

ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਕਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਵੱਚ ਪਕਰਵਾਰਿ ਕਹੰਸਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ‘It’s not OK’ ਮੁਕਹੰਮ ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਸਮਾਜਿ ਕਵਿਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਕਮਕਨਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਕਡਵੇਲਪਮੇਂਟ) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਖੁਦ ਦੀ ਮਦਦ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਜੱਥੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾ ਂਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪਕਰਵਾਰਿ ਕਹੰਸਾ 
ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਦੰਦੀ ਹੈ।

http://www.areyouok.org.nz
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ਿਮੂਨ’ਸ ਰੀਹਿਊਜ (ਔਰਤਾ ਂਲਈ ਸ਼ਰਨ)
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਖੁਲ੍ਾ ਰਕਹੰਦਾ ਹੈ
www.womensrefuge.org.nz

0800 733 843

ਵਿਾਲਤ, ਸੁਰੱਕਖਆ ਯੋਜਨਾਵਾ,ਂ ਸੰਿਟਿਾਲ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਪਕਰਵਾਰਿ ਮੈਂਬਰਾ ਂਲਈ ਕਨਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ 
ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾ ਂਅਤੇ ਬੱਕਚਆ ਂਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਿ ਬਹੁ-ਸੱਕਭਆਚਾਰਿ ਸੰਸਥਾ। 
ਵਮੂਨ’ਸ ਰੀਕਫਊਜ ਉਨ੍ਾ ਂਸੰਸਥਾਵਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਕਸਖਲਾਈ ਕਦੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਕਰਵਾਰਿ ਕਹੰਸਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਨੀਤੀਆ ਂਨੂੰ ਕਬਹਤਰ 
ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾ ਂਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ।

ਸ਼ਾਈਨ
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤਿ ਖੁਲ੍ੀ ਰਕਹੰਦੀ ਹੈ
www.2shine.org.nz

0508 744 633

ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਿਂਣ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਣਿਾਰੀ, ਮਦਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਖਆ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿ ਸੇਵਾਵਾ ਂਨੂੰ 
ਹਵਾਲੇ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਈਨ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਬਾਲ ਪੀੜਤਾ ਂ– ਸਾਰੇ ਕਲੰਗਾ ਂ– ਨੂੰ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦੀ 
ਹੈ। ਸ਼ਾਈਨ ਪ੍ੋਤਸਾਕਹਤ ਿਰਨ ਅਤੇ ਕਵਹਾਰਿ ਬਦਲਾਅ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨਾਲ ਵੀ ਿੰਮ ਿਰਦੀ 
ਹੈ ਜੋ ਪਕਰਵਾਰਿ ਕਹੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਈਨ ਿਈ ਤਰ੍ਾ ਂਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਲਈ ਕਸਖਲਾਈ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਦੀ 
ਹੈ। ਸ਼ਾਈਨ ਦਾ DVFREE ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਿੰਮਿਾਜ਼ੀ ਜਗ੍ਾ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਦੀ ਕਸਖਲਾਈ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰਦਾ ਹੈ।

ਸੇਿ-ਟ-ੂਟਾਕ
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਖੁਲ੍ਾ ਰਕਹੰਦਾ ਹੈ

0800 044 344

ਸੇਫ-ਟ-ੂਟਾਿ ਕਜਨਸੀ ਕਹੰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਭਾਕਵਤ ਲੋਿਾ ਂਲਈ ਇੱਿ ਮੁਫਤ, ਗੁੱਪਤ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਜਾ ਂ
ਵੈੱਬ ਚੈਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਸੱਕਖਅਤ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾ ਂਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਕਜਨਸੀ 
ਨੁਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਿੇ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹਰਾ ਂਿੋਲ ਭੇਜ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾ ਂਪਕਰਵਾਰਿ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਿਰੀਏ।
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ਘਰੇਲੂ ਨਿੰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਨਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਲਈ ਅਨਿਕਾਰ 

ਿੰਮ ਕਵਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਦੇ ਅਕਿਿਾਰ
ਿਾਨੂੰਨ ਿਕਹੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਭਾਕਵਤ ਿੋਈ ਿਰਮਚਾਰੀ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਇਹ 
ਅਕਿਿਾਰ ਹਨ:

1. ਹਰ ਸਾਲ 10 ਕਦਨਾ ਂਤਿ ਦੀ ਸਵੇਤਨ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਛੱੁਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਕਿਿਾਰ – ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ, ਕਬਮਾਰੀ ਜਾ ਂਸੋਗ 
ਲਈ ਛੱੁਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ

2. ਛੋਟੀ-ਅਵਿੀ ਲਈ ਲਚਿੀਲੇ ਿੰਮਾ ਂਲਈ ਿਕਹਣ ਦਾ ਅਕਿਿਾਰ – ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤਿ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ

3. ਿੰਮ ਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ 
ਿੀਤਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਇਹ ਅਕਿਿਾਰ ਤਾ ਂਵੀ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਅਤੀਤ ਕਵੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।

ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਿੀਂ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ ਦੇਖੋ।

ਿੁਝ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਉਨ੍ਾ ਂਿਰਮਚਾਰੀਆ ਂਲਈ ਿਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਿਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਦੁਆਰਾ 
ਪ੍ਭਾਕਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾ ਂHR ਕਵਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ 
ਕਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਿਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਾ ਂਲੋਿਾ ਂਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਜਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਕਵੱਚ, ਉਹ ਲੋਿ ਜੋ ਉਸ 
ਕਿਸੇ ਕਵਅਿਤੀ ਪ੍ਤੀ ਕਹੰਸਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਬਦਸਲੂਿੀ ਿਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਪਕਰਵਾਰ ਕਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਕਜਨ੍ਾ ਂਨਾਲ 
ਘਰੇਲੂ ਕਰਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

1. ਸਿੇਤਨ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਛੁੱਟੀ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੋਈ ਿਰਮਚਾਰੀ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਕਦਨ ਦੀ ਸਵੇਤਨ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਛੱੁਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਕਿਿਾਰ 
ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵਾ ਂਨਾਲ ਨਕਜੱਠਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇਹ ਛੱੁਟੀ ਸਵੇਤਨ 
ਿੰਮ ਤੋਂ ਛੱੁਟੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ, ਘਰ ਬਦਲਣ, ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ 
ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਬੱਕਚਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੱੁਟੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੈ ਸਿਦੇ ਹੋ ਕਜਸ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ 
ਿੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਕਹੰਦੇ ਸਨ।

ਿਾਨੂੰਨ ਿਕਹੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਿੰਮ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਂ‘ਿੰਮ ਿੀਤੇ ਘੰਟੇ’ 
(‘hours worked’) ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਛੱੁਟੀ ਲੈ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਿੁਝ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ 
ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਛੱੁਟੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਕਦੰਦੇ ਹਨ। ਛੱੁਟੀ ਜਾ ਂਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਚਂ ਿਰੋ, ਜਾ ਂ
ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾ ਂHR ਕਵਭਾਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ।

ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਛੱੁਟੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ: employment.govt.nz

http://www.employment.govt.nz
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ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣਾ

ਕਜਸ ਕਦਨ ਤੁਸੀਂ ਿੰਮ ਿਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਕਦਨ ਜਾ ਂਉਸ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ,ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਛੱੁਟੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ, 
ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਾ ਂਹੈ ਕਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਿਕਹੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਬਮਾਰੀ ਦੀ ਛੱੁਟੀ ਜਾ ਂਸੋਗ ਦੀ ਛੱੁਟੀ ਲੈਣਾ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਛੱੁਟੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ: employment.govt.nz/domestic-violence

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਬੂਤ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਛੱੁਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਬੂਤ ਲਈ ਪੁੱਛ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ 
ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਭਾਕਵਤ ਹੋਏ ਹੋ। 

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਛੱੁਟੀ ਜਾ ਂਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਿੀ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਸਬੂਤ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਾ ਂਦੇ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਖੋ।

2. ਛੋਟੀ-ਅਿਿੀ ਲਈ ਲਚਕੀਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੋਈ ਿਰਮਚਾਰੀ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵਾ ਂਨਾਲ ਨਕਜੱਠਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ 
ਛੋਟੀ-ਅਵਿੀ ਲਈ ਲਚਿੀਲੇ ਿੰਮ ਿਰਨ ਦੀਆ ਂਕਵਵਸਥਾਵਾ ਂਲਈ ਿਕਹਣ ਦਾ ਅਕਿਿਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਵਸਥਾਵਾ ਂਦੋ 
ਮਹੀਕਨਆ ਂਤਿ ਜਾਰੀ ਰਕਹ ਸਿਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਛੋਟੀ-ਅਵਿੀ ਲਈ ਹੇਠ ਕਲਕਖਆ ਂਲਚਿੀਲੀਆ ਂਿੰਮ ਿਰਨ ਦੀਆ ਂਕਵਵਸਥਾਵਾ ਂਲਈ ਿਕਹਣ ਦਾ 
ਅਕਿਿਾਰ ਹੈ:

› ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ

› ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੋਲ ਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂਹੋਈ ਸੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਕਜ਼ਆਦਾ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ 10 ਕਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਖਤੀ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
ਜੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰਕਹਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆ ਂਿੰਮਿਾਜ਼ੀ ਕਵਵਸਥਾਵਾ ਂਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ 
ਕਿ ਿੀ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਲਚਿੀਲੀਆ ਂਿੰਮ ਿਰਨ ਦੀਆ ਂਕਵਵਸਥਾਵਾ ਂਲਈ ਿਕਹਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾ ਂਅਕਿਿਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ 
ਿਾਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਿਿਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਲਚਿੀਲੀ ਿੰਮ ਿਰਨ ਦੀ ਕਵਵਸਥਾ ਦੋ ਮਹੀਕਨਆ ਂਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ 
ਜਾ ਂਸਥਾਈ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਾ ਂਬੇਨਤੀਆ ਂਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਿੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਿ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

‘ਲਚਿੀਲੇ ਿੰਮ’ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ www.employment.govt.nz

http://www.employment.govt.nz/domestic-violence
http://www.employment.govt.nz
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ਇਪੰਲੋਏਮੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
ਘਰੇਲੂ ਨਿੰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਨਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਲਈ ਅਨਿਕਾਰ 

ਛੋਟੀ-ਅਿਿੀ ਲਈ ਲਚਕੀਲੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਸਿਾਰਨ ਿੰਮਿਾਜ਼ੀ ਕਵਵਸਥਾਵਾ ਂਕਵੱਚ ਬਦਲਾਆ ਂਲਈ ਕਲਖਤੀ ਰੂਪ 
ਕਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟੀ-ਅਵਿੀ ਲਈ ਲਚਿੀਲੇ ਿੰਮਿਾਜ਼ ਕਵਵਸਥਾਵਾ ਂਲਈ ਵੀ 
ਪੁੱਛ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

‘ਿੰਮਿਾਜ਼ੀ ਕਵਵਸਥਾਵਾ’ਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਿੁਝ ਚੀਜ਼ਾ ਂਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਕਵਤ ਿਰਦੀਆ ਂਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਿੰਮ 
ਕਿਵੇਂ ਿਰਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਦਨ ਅਤੇ ਘੰਟੇ ਿੰਮ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਿੰਮ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 
ਿੰਮ ਤੇ ਿੀ ਿਰਦੇ ਹੋ। 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਜਾ ਂਿੋਈ ਹੋਰ, ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਿਾਰਨ ਿੰਮਿਾਜ਼ੀ ਕਵਵਸਥਾਵਾ ਂਕਵੱਚ ਬਦਲਾਆ ਂਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ 
ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਿੁਝ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ:

› ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਿਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ

› ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ-ਅਵਿੀ ਲਈ ਲਚਿੀਲੀ ਿੰਮਿਾਜ਼ੀ ਕਵਵਸਥਾਵਾ ਂਲਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਇਪੰਲੋਏਮੈਂਟ 
ਕਰਲੇਸ਼ੰਸ ਐਿਟ 2000 ਦੇ ਭਾਗ 6AB ਕਵੱਚ ਦੱਕਸਆ ਕਗਆ ਹੈ।

› ਉਨ੍ਾ ਂਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਸਿਾਰਨ ਿੰਮਿਾਜ਼ੀ ਕਵਵਸਥਾਵਾ ਂਕਵੱਚ ਿੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

› ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ – ਦੋ ਮਹੀਕਨਆ ਂਤਿ

› ਤੁਸੀਂ ਿਦੋਂ ਬਦਲਾਆ ਂਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਖਤਮ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

› ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਿਰਣਗੇ

› ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਕਵਵਸਥਾਵਾ ਂਕਵੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਆ ਂਨੂੰ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਿਦੀ ਹੈ ਜੇ 
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਸਕਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਛੋਟੀ-ਅਵਿੀ ਲਈ ਲਚਿੀਲੇ ਿੰਮਿਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ: employment.govt.nz

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਬੂਤ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ-ਅਵਿੀ ਲਈ ਲਚਿੀਲੇ ਿੰਮਿਾਜ਼ ਲਈ ਿਕਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹਾ ਂਜਾ ਂਨਹੀਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 
ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਬੂਤ ਲਈ ਪੁੱਛ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਭਾਕਵਤ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ 
ਬੇਨਤੀ ਕਮਲਣ ਤੋਂ ਕਤੰਨ ਿੰਮਿਾਜ਼ੀ ਕਦਨਾ ਂਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਚਿੀਲੇ ਿੰਮਿਾਜ਼ ਜਾ ਂਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਿੀ ਉਨ੍ਾ ਂ
ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਾ ਂਦੇ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ: employment.govt.nz/domestic-violence

ਛੋਟੀ-ਅਵਿੀ ਲਈ ਲਚਿੀਲੇ ਿੰਮਿਾਜ਼ ਲਈ ਪੁੱਛਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ: 
employment.govt.nz/domestic-violence

ਦੇਖੋ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਬੂਤ

http://www.employment.govt.nz
http://www.employment.govt.nz/domestic-violence
http://www.employment.govt.nz/domestic-violence


7

ਇਪੰਲੋਏਮੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
ਘਰੇਲੂ ਨਿੰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਨਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਲਈ ਅਨਿਕਾਰ 

ਤੁਿਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਖਤੀ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 
ਨਾਲ ਸਕਹਮਤ ਹੈ ਜਾ ਂਮਨ੍ਾ ਂਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਛੋਟੀ-ਅਵਿੀ ਲਈ ਲਚਿੀਲੇ ਿੰਮਿਾਜ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ 
ਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ ਕਜ਼ਆਦਾ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ 10 ਕਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਸਿਦੇ 
ਹਨ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਮੁਨਾਕਸਬ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ 
ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਨਾਲ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਉਦੋਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲਖਤੀ ਜਵਾਬ 
ਕਦੰਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਂਪਕਹਲਾ।ਂ

ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨ੍ਾ ਂਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ-ਅਵਿੀ ਲਈ ਲਚਿੀਲੇ ਿੰਮਿਾਜ਼ ਦੀਆ ਂਕਵਵਸਥਾਵਾ ਂਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਾ ਂਿਰਦਾ ਹੈ 
ਕਜਨ੍ਾ ਂਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਿਾਰਨ ਦੀ ਕਵਆਕਖਆ ਿਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਹਸਰਿ ਤਾ ਂਹੀ ਮਨ੍ਾ ਂਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੇ:

› ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਮਲਣ ਤੋਂ 10 ਕਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਮਲਦੇ ਜੋ ਉਨ੍ਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਹੇ ਸਨ

› ਿਾਨੂੰਨ ਕਵੱਚ ਦੱਸੇ ‘ਗੈਰ-ਸਮਾਯੋਕਜਤ ਅਿਾਰਾ’ਂ ਕਵਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਇੱਿ ਿਾਰਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿੰਮਿਾਜ਼ੀ 
ਕਵਵਸਥਾਵਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਿਦੇ। 

‘ਗੈਰ-ਸਮਾਯੋਕਜਤ ਅਿਾਰ’ ਦੀਆ ਂਉਦਾਹਰਨਾ ਂਹਨ ਕਿ:

› ਉਹ ਦੂਜੇ ਿਰਮੀਆ ਂਦਰਕਮਆਨ ਿੰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਗਕਠਤ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ

› ਉਹ ਹੋਰ ਿਰਮੀਆ ਂਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ

› ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿੰਮ ਿਰਨ ਲਈ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਕਮਆ ਂਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਾਫੀ 
ਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

‘ਗੈਰ-ਸਮਾਯੋਕਜਤ ਅਿਾਰ’ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੋਜ ਿਰੋ employment.govt.nz

3. ਕੰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਿਿਾਰ

1 ਅਪ੍ੈਲ 2019 ਤੋਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਤੀਿੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਹਾਰ ਨਾ ਿਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ – ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਜਾ ਂ
ਗੈਰ-ਉੱਕਚਤ ਢੰਗ ਨਾਲ – ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਹੋਣ ਿਾਰਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਾਨੂੰਨ ਇਪੰਲੋਏਮੈਂਟ ਕਰਲੇਸ਼ੰਸ ਐਿਟ 
ਅਤੇ ਕਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਿਟ ਕਵੱਚ ਦੱਕਸਆ ਕਗਆ ਹੈ। 

ਜੇ ਿੋਈ ਬੱਚਾ ਕਜਸ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਕਹੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਰਕਹੰਦਾ, ਤਾ ਂ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਿਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਿਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਿੋਈ ਫਰਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਿਦੋਂ ਹੋਈ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਭਾਕਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਵੱਚ 
ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਅਤੀਤ ਕਵੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੌਿਰੀ ਦੀ ਇਟੰਰਕਵਊ ਤੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਇਟੰਰਕਵਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਵਅਿਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਭਾਕਵਤ ਹੋਏ ਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

http://www.employment.govt.nz
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‘ਪ੍ਤੀਿੂਲ’ ਕਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਵੀ ਿਕਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਵੱਚ ਕਨਿਾਲਣਾ ਜਾ ਂਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਿਰਨਾ, ਬਦਤਰ 
ਿੰਮਿਾਜ਼ੀ ਸਕਥਤੀਆ ਂਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰਨਾ, ਜਾ ਂਤਰੱਿੀ ਜਾ ਂਹੋਰ ਮੌਿੇ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਤੀਿੂਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਵਹਾਰ ਿੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਜਾ ਂਪੱਖਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਦੁਆਰਾ 
ਪ੍ਭਾਕਵਤ ਹੋਏ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਇਹ ਿਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਖਲਾਫ ਹੈ। 

ਿੰਮ ਤੇ ਪ੍ਤੀਿੂਲ ਕਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ: employment.govt.nz/resolving-problems

ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਦਾ ਸਬੂਤ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਛੱੁਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਛੋਟੀ-ਅਵਿੀ ਲਈ ਲਚਿੀਲੀਆ ਂਿੰਮਿਾਜ਼ੀ ਕਵਵਸਥਾਵਾ ਂਲਈ 
ਿਕਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਬੂਤ ਲਈ ਪੁੱਛ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਕਦਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਭਾਕਵਤ ਹੋਏ ਹੋ।

ਿਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਸਵੀਿਾਰ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਬੂਤ ਲਈ ਿਕਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾ ਂਨੂੰ ਨੇਿਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਕਵਹਾਰ ਿਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁਲੇ੍ਪਣ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਸਵੀਿਾਰ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ 
ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਭਾਕਵਤ ਹੋਏ ਹੋ।

ਸਬੂਤ ਹਮਲਣੇ

ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਦੀ ਪ੍ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਬੂਤ ਕਮਲਣੇ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ 
ਅਿਸਰ ਬੰਦ ਦਰਵਾਕਜ਼ਆ ਂਕਪੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਾਬਤ’ ਿਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਕਲਸ ਨੂੰ 
ਫੋਨ ਿਰਨਾ ਜਾ ਂਸੁਰੱਕਖਆ ਆਰਡਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਿਦਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 
ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਭਾਕਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਸਬੂਤ ਦੀਆ ਂਉਦਾਿਰਨਾਂ

› ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾ ਂਈਮੇਲ ਕਿ ਿੀ ਚੱਲ ਕਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਿਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਕਵਤ ਿਰਦਾ ਹੈ:

– ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾ – ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿੋਈ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਜਾ ਂਓਰਾਗਂਾ 
ਤਾਮਾਕਰਿੀ (Oranga Tamariki)

– ਸਹਾਇਿ ਕਵਅਿਤੀ। 

› ਕਿਸੇ ਡਾਿਟਰ ਜਾ ਂਨਰਸ ਤੋਂ ਕਰਪੋਰਟ 

› ਸਿੂਲ ਤੋਂ ਕਰਪੋਰਟ।

› ਘੋਸ਼ਣਾ – ਓਥਸ ਐਂਡ ਡੇਿਲਰੇਸ਼ਨਸ ਐਿਟ 1957 ਦੇ ਤਕਹਤ ਸ਼ਾਤਂੀ ਬਣਾਿੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਨਯੁਿਤ 
ਜੱਜ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਅਕਿਿਾਰਤ ਕਵਅਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਗਵਾਹੀ ਕਦੰਦਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਪੱਤਰ।

› ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਬਾਰੇ ਿੋਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਂਪੁਕਲਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।

http://www.employment.govt.nz/resolving-problems
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ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਸਬੂਤ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਬੂਤ ਲਈ ਿਕਹੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਮਲਦਾ, ਤਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਿ ਘਰੇਲੂ 
ਕਹੰਸਾ ਛੱੁਟੀ ਲਈ ਤਣਖਾਹ ਨਹੀਂ ਕਦੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਿ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਮਲ ਜਾਦਂਾ, ਜਾ ਂਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ 
ਿੋਈ ‘ਉੱਕਚਤ ਵਜ੍ਾ’ ਹੋਵੇ। 

‘ਉੱਕਚਤ ਵਜ੍ਾ’ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਬਦਲਣਾ ਕਪਆ ਅਤੇ ਸਬੂਤ 
ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਨਹੀਂ ਕਮਕਲਆ ਹੈ।

ਛੋਟੀ-ਅਿਿੀ ਲਈ ਲਚਕੀਲੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਲਈ ਸਬੂਤ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਛੋਟੀ-ਅਵਿੀ ਲਈ ਲਚਿੀਲੇ ਿੰਮਿਾਜ਼ 
ਦੀਆ ਂਕਵਵਸਥਾਵਾ ਂਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਨ ਤੋਂ ਕਤੰਨ ਿੰਮਿਾਜ਼ੀ ਕਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਜ਼ਰੂਰ ਿਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ 10 
ਿੰਮਿਾਜ਼ੀ ਕਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਂਪਕਹਲਾ ਂਕਲਖਤੀ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਛੋਟੀ-ਅਵਿੀ ਲਈ ਲਚਿੀਲੇ ਿੰਮਿਾਜ਼ 
ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨ੍ਾ ਂਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਉਦੋਂ ਤਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ 
ਿਕਹ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਦੰਦੇ।

ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 
employment.govt.nz/domestic-violence

ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਕਨੱਜੀ ਅਤੇ ਗੁੱਪਤ ਰੱਖਣਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਵੱਚ ਕਿਸੇ ਘਰੇਲੂ 
ਕਹੰਸਾ ਛੱੁਟੀ ਜਾ ਂਹੋਰ ਤਰ੍ਾ ਂਦੀ ਛੱੁਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਿੰਮ ਤੇ ਿੁਝ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿੰਮ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੱਜੀ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਛੱੁਟੀ ਲਈ ਹੈ ਜਾ ਂਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ-ਅਵਿੀ ਲਈ 
ਲਚਿੀਲੇ ਿੰਮਿਾਜ਼ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਸੇ ਕਵਅਿਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਜਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿੰਮ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ 
ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਿਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਹਾੜੀ ਜਾ ਂਤਣਖਾਹ ਕਤਆਰ 
ਿਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਿੰਮ ਤੇ ਹੋਰ ਿੌਣ ਦੇਖ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾ ਂHR ਕਵਭਾਗ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ। 

ਉਹ ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਿੰਮ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿੋਈ ਵੀ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਕਨੱਜਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਪਤਤਾ ਤੇ ਿਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਵੱਚ ਇਪੰਲੋਏਮੈਂਟ ਕਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਾਨਵ 
ਅਕਿਿਾਰ ਿਕਮਸ਼ਨ ਕਵਖੇ ਿਰਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

http://www.employment.govt.nz/domestic-violence
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ਤੁਿਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਪਕਹਲਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਝਂਾ 
ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਕਸਰਫ ਇੱਿ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਵਅਿਤੀ ਦੀ ਕਜ਼ੰਦਗੀ ਜਾ ਂਕਸਹਤ, ਜਾ ਂਜਨਤਿ ਸੁਰੱਕਖਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਿੀਤਾ 
ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ ਂਹੋਰ ਲੋਿਾ ਂਬਾਰੇ ਕਚੰਤਤ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਿਰਮਚਾਰੀਆ ਂਜਾ ਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਂਬਾਰੇ। ਇਸ ਿਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਾਈਵੇਸੀ ਐਿਟ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਿਰਨ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਿਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਣ ਦੀ ਿਮਿੀ ਕਦੱਤੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਜੱਥੇ ਿੰਮ ਿਰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਰ ਪੁਕਲਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਿਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਰਮੀਆ ਂਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਲਈ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਿੀ ਿਰੀਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਮਦੇਹ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਿਾਨੂੰਨ ਨਵਾ ਂ
ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਿਾਨੂੰਨ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਛੱੁਟੀ, ਛੋਟੀ-ਅਵਿੀ ਲਈ ਲਚਿੀਲੇ 
ਿੰਮਿਾਜ਼ ਜਾ ਂਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਭਾਕਵਤ ਲੋਿਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਿੀ ਿਕਹੰਦਾ ਹੈ।

ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਹਕਿੇਂ ਕਰੀਏ 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਿਿਾਰ ਲੈਣ ਕਵੱਚ ਸਮੱਕਸਆਵਾ ਂਹਨ ਤਾ ਂਿਈ ਸੇਵਾਵਾ ਂਹਨ ਕਜਨ੍ਾ ਂਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ 
ਹੋ। ਸਮੱਕਸਆਵਾ ਂਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ:

› ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਛੱੁਟੀ ਤੋਂ ਮਨ੍ਾ ਂਿਰਦਾ ਹੈ 

› ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਛੱੁਟੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ

› ਛੋਟੀ-ਅਵਿੀ ਲਈ ਲਚਿੀਲੇ ਿੰਮਿਾਜ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ 10 ਿੰਮਿਾਜ਼ੀ ਕਦਨਾ ਂਦੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ 
ਨਹੀਂ ਕਦੰਦਾ

› ‘ਗੈਰ-ਸਮਾਯੋਕਜਤ ਅਿਾਰ’ ਦੇ ਅਕਿਿਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੇ ਕਬਨਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨ੍ਾ ਂਿਰਦਾ ਹੈ 

› ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਤੀਿੂਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਵਹਾਰ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਦੁਆਰਾ 
ਪ੍ਭਾਕਵਤ ਹੋਏ ਹੋ।

ਮਦਦ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ employment.govt.nz/domestic-violence

ਇਪੰਲੋਏਮੈਂਟ ਹਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ

ਤੁਸੀਂ ਇਪੰਲੋਏਮੈਂਟ ਕਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਿੋਲ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਛੱੁਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਂਛੋਟੀ-ਅਵਿੀ 
ਲਈ ਲਚਿੀਲੇ ਿੰਮਿਾਜ਼ ਲਈ ਿਕਹਣ ਨਾਲ ਸਮੱਕਸਆਵਾ ਂਹਨ।

http://www.employment.govt.nz/domestic-violence
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ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਤੀਿੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਹਾਰ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ – ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਜਾ ਂਗੈਰ ਉੱਕਚਤ ਢੰਗ 
ਨਾਲ – ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕਹਲਾ ਂਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੋਲ ਕਨੱਜੀ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ 90 
ਕਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨੱਜੀ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਿਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

‘ਕਨਜੀ ਕਸ਼ਿਾਇਤਾ’ਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੋਜ ਿਰੋ www.employment.govt.nz 

‘ਕਸ਼ਿਾਇਤਾ ਂਦੇ ਹੱਲ’ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੋਜ ਿਰੋ www.employment.govt.nz 

ਮਾਨਿ ਅਹਿਕਾਰ ਕਹਮਸ਼ਨ

ਮਾਨਵ ਅਕਿਿਾਰ ਿਕਮਸ਼ਨ ਿਈ ਤਰ੍ਾ ਂਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਲਾਤਾ ਂਕਵੱਚ ਪ੍ਤੀਿੂਲ ਕਵਹਾਰ ਨਾਲ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਕਜਸ 
ਕਵੱਚ ਉਹ ਿੁਝ ਲੋਿ ਜੋ ਇਪੰਲੋਏਮੈਂਟ ਕਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਰ ਨਹੀਂ ਿੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਇਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਿਵਰ ਿਰਦੇ ਹਨ:

› ਸਵੈਇੱਛਿ ਿਰਮੀ

› ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਿਰਮੀ 

› ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂਦੇ ਹਲਾਤ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੌਿਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ

› ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਿਰਮਚਾਰੀ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਮਾਨਵ ਅਕਿਿਾਰਾ ਂਨਾਲ ਮਦਦ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ hrc.co.nz 

ਮੁਿਤ, ਗੁੱਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾ ਂਅਤੇ ਮਾਨਵ ਅਕਿਿਾਰ ਿਕਮਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਫਤ, ਗੁੱਪਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਕਵਚੋਲਗੀ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹੋ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾ ਂਰੋਜ਼ਗਾਰ ਿਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਵਹਾਰ ਿਰਦੀਆ ਂਹਨ ਜੱਦਕਿ ਮਾਨਵ ਅਕਿਿਾਰ ਿਕਮਸ਼ਨ 
ਮਾਨਵ ਅਕਿਿਾਰ ਿਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਵਹਾਰ ਿਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੀਏ, ਤਾ ਂਦੋਵੇਂ ਸੇਵਾਵਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਸਿਦੀਆ ਂ
ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਦੇ ਹੋ।

ਇਪੰਲੋਏਮੈਂਟ ਹਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
ਿਾਲ ਿਰੋ: 0800 20 90 20
ਈਮੇਲ: info@employment.govt.nz
ਇੱਥੇ ਜਾਓ: www.employment.govt.nz

ਮਾਨਿ ਅਹਿਕਾਰ ਕਹਮਸ਼ਨ
ਿਾਲ ਿਰੋ: 0800 496 877
ਈਮੇਲ: infoline@hrc.co.nz 
ਇੱਥੇ ਜਾਓ: www.hrc.co.nz

ਪ੍ਰਾਈਿੇਸੀ ਕਹਮਸ਼ਨਰ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ 
ਸੰਭਾਕਲਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਪ੍ਾਈਵੇਸੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ ਿੋਲ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹੋ। 

www.privacy.org.nz ਤੇ ਜਾਓ

http://www.employment.govt.nz
http://www.employment.govt.nz
http://www.hrc.co.nz
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