
ਕਵਿਨਾਨਾ

ਮੈਂਦੁਰਾ

ਵਮਡਲੈਂਡ

ਨੌਰਦਮ

ਸਾਉਥ ਹੈਡਲੈਂਡ

ਿੈਸਟ ਲੀਡਰਵਿਲੇ

ਪੱਛਮੀ ਆੱਸਟ੍ੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਟਕਾਣੇ 
ਸਮੁੱਚ ੇਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਰਡ ੇਵਿਕਰਣ ੇਹਨ। ਇਹਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਲ ਹਨ :

ਅਲਬੇਨੀ

ਬਨਬਰੀ

ਬਸੈਲਟਨ

ਫਵਰਮੈਨਟਲ

ਗੋਸਨੈਲਜ਼

ਜੂੰਡੈਲਪ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 
ਹੋਰ ਜਰਣਨ ਲਈ :

1300 364 277 'ਤ ੇਫ਼ੋਨ ਕਰੋ

www.relationshipswa.org.au 'ਤੇ ਜਰਓ 

ਈ-ਮੇਲ: info@relationshipswa.org.au 

ਿਵਿੱਿਰ 'ਤ ੇਸਰਡ ੇਨਰਲ ਜੁੜ ੋ@RelationshipsWA

ਜਰਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤ ੇਲਰਈਕ ਕਰ ੋ@RelationshipsWA

ਅਸੀਂ ਵਕਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ ਂ
ਵਰਲੇਸ਼ਨਵਸ਼ਪ ਆੱਸਿ੍ੇਲੀਆ (Relationships Australia WA) 
ਸੇਿਰਿਰਾਂ, ਸਰਰ ੇਸੱਵਿਆਚਰਰਕ ਵਪਛੋਕੜਰਾਂ, ਪਵਰਿਰਰਕ ਢਰਾਂਵਚਆਾਂ, ਵਲੰਗ 
ਅਤੇ ਵਜਨਸੀ ਰੁਝਰਨ ਿਰਲੇ ਲੋਕਰਾਂ ਿਰਸਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਇਹਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਰਰ ੇਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਰਾਂ :

• ਜੋਵੜਆਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਰਰਰਾਂ ਨੂੰ
• ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂੰ
• ਬੱਵਚਆਾਂ ਅਤੇ ਜਿਰਨ ਲੋਕਰਾਂ ਨੂੰ
• ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰਪ ੇਅਤੇ ਸੰਿਰਲ-ਕਰਤਰਿਰਾਂ ਨੂੰ 
• ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹਨਰਾਂ ਦ ੇਪਵਰਿਰਰਰਾਂ ਨੂੰ
• ਐਬਵਰਜਨਲ ਅਤੇ ਿੌਰਸ ਸਿ੍ੇਿ ਆਈਲੈਂਡਰ ਲੋਕਰਾਂ ਨੂੰ
• ਸ਼ਰਨਰਰਥੀ ਅਤੇ ਮਰਨਿਤਰਿਰਦੀ ਅਧਰਰ 'ਤੇ ਆਉਣ  

ਿਰਵਲਆਾਂ ਨੂੰ 
• ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਰਰਕ ਵਹੰਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਰਾਂ ਨੂੰ
• ਮਰਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸਮੱਵਸਆਾਂ ਿਰਲੇ ਲੋਕਰਾਂ ਨੂੰ
• ਸਮਵਲੰਗੀ ਜੋਵੜਆਾਂ ਨੂੰ
• ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਸੰਸਥਰਿਰਾਂ ਨੂੰ
• ਿਰਈਚਰਰਕ ਗਰੁੱਪਰਾਂ ਨੂੰ

ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾ ਂ
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
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ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂ
ਸਰਡ ੇਪ੍ੋਗਰਰਮਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਰਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਲ ਹਨ :

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ
ਉਹਨਰਾਂ ਮੁੱਵਦਆਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਰ ਿਿਰਾਂਦਰ ੇਲਈ ਮੌਕਰ, ਵਜਹੜ ੇਸਵਹਯੋਗੀ, 
ਸਵਤਕਰਰ-ਿਰ ੇਅਤੇ ਗੁਪਤ ਿਰਤਰਿਰਣ ਿਰਗੇ ਸਰੋਕਰਰਰਾਂ ਦਰ ਕਰਰਨ ਬਣਦੇ 
ਹਨ। ਸਲਰਹ-ਮਸ਼ਿਰਰ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ, ਜੋੜੀਦਰਰਰਾਂ ਜਰਾਂ ਪਵਰਿਰਰਰਾਂ 
ਿਰਸਤ ੇਹੈ।

ਵਿਚੋਲਗੀ
ਲੋਕਰਾਂ ਦ ੇਵਿਿਰਦਰਾਂ ਦ ੇਹੱਲ ਵਿੱਚ ਸਹਰਇਤਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਵਧਕਰਰਤ 
ਵਿਚੋਵਲਆਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਰਰਕ ਝਗਵੜਆਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਿਰਲੇ ਪੇਸ਼ੇਿਰਰਾਂ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਰਾਂ। ਇਹਨਰਾਂ ਸੁਵਿਧਰਕਰਤਰਿਰਾਂ ਦ ੇਵਿੰਨ-ਵਿੰਨ ਵਪਛੋਕੜ ਹੁੰਦ ੇ
ਹਨ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਲ ਹਨ - ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਸਲਰਹਕਰਰੀ, ਮਨੋਵਿਵਗਆਨ, 
ਸਮਰਵਜਕ ਕੰਮ, ਪਵਰਿਰਰਕ ਇਲਰਜ, ਕਰਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਬੰਧਨ।

ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਸੱਵਿਆ
ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ, ਜੋਵੜਆਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਰਰਰਾਂ ਦ ੇਿਰਸਤ,ੇ ਇਕ-ਰਰਤ ਦਰ 
ਸੈਮੀਨਰਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਕੋਰਸਰਾਂ ਦ ੇਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣੋ। 

ਮਰਦਾ ਂਿਾਸਤੇ ਜਗਾਹ (Mensplace)
ਵਰਸ਼ਤ ੇਅਤੇ ਪਵਰਿਰਰਕ ਮਸਵਲਆਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਮੀਆਾਂ ਦੀ 
ਸਹਰਇਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਿਰ। 

ਪੇਸ਼ੇਿਰਾਨਾ ਵਿਕਾਸ 
ਕੰਮ ਦੀ ਜਗਰਹ ਤੇ ਤੁਹਰਡੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵਿਓਂਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ੋਗਰਰਮਰਾਂ ਦ ੇ
ਵਸਲਵਸਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਰਾਂ।

ਬੱਚੇ ਿਾਸਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸੇਿਾਿਾਂ
ਸੰਪਰਕ ਵਿਿਸਥਰਿਰਾਂ ਦ ੇਪ੍ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਰਵਪਆਾਂ ਦ ੇਆਪਣ ੇਤਰੀਵਕਆਾਂ ਨਰਲ 
ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ ੋਵਕ ਉਹਨਰਾਂ ਦ ੇਬੱਵਚਆਾਂ ਦ ੇਸਰਿ-ਉੱਤਮ ਵਹੱਤਰਾਂ 
ਿਰਸਤ ੇਹਨ।

ਆਵਦਿਾਸੀਆ ਂਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ
ਆਪਣੀਆਾਂ ਆਮ ਸੇਿਰਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਿਰਧਰ ਕਰਵਦਆਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤ ੇ
ਐਬਵਰਵਜਨਲ ਅਤੇ ਿੌਰਸ ਸਿ੍ੇਿ ਆਈਲੈਂਡਰ ਲੋਕਰਾਂ ਿਰਸਤ ੇਿੀ ਅਨੇਕਰ 
ਪ੍ੋਗਰਰਮਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਰਾਂ। ਇਹਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਲ ਹਨ ਮੂਰਵਡਿ 
ਯਰਰਵਨੰਗ (Moorditj Yarning) ਅਤੇ ਵਡੰਡਰ ਸੇਿਰਿਰਾਂ (Djinda 
Services)

ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਵਹੰਸਾ ਸੇਿਾਿਾਂ
ਇਹ ਮੁਫਤ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ੋਗਰਰਮ ਉਨ੍ਰਾਂ ਔਰਤਰਾਂ, ਜਿਰਨ ਲੋਕਰਾਂ, ਬੱਵਚਆਾਂ ਜਰਾਂ 
ਆਦਮੀਆਾਂ ਿਰਸਤ ੇਹਨ ਵਜੰਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਵਰਿਰਰਰਾਂ ਜਰਾਂ ਵਰਸ਼ਤੇਦਰਰੀਆਾਂ 
ਵਿੱਚ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਨੁਿਿ ਕੀਤੀ ਜਰਾਂ ਆਪ ਅਪਰਰਧੀ ਸਨ।

ਲੱਭ ੋਅਤੇ ਜੁੜੋ
ਿੁਲਰਏ ਜਰ ਚੁੱਕੇ ਆੱਸਿ੍ੇਲੀਅਨ ਅਤੇ ਸਰਬਕਰ ਬਰਲ ਪ੍ਿਰਸੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ 
ਵਜ਼ੰਦਗੀਆਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਰਰ ਵਲਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਿਰਸਤ ੇਸੇਿਰ।

ਜਬਰੀ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਸਹਾਰਾ ਸੇਿਾ
ਜ ੋਕੋਈ ਜਬਰੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਿਰਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਰਾਂ ਿਰਸਤ ੇਸੇਿਰ। 

ਵਨਿਾਰਣ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾ
ਰਰਸ਼ਿਰੀ ਵਨਿਰਰਣ ਸਕੀਮ (National Redress Scheme) ਿਰਸਤ ੇ
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਚਣ ਿਰਲੇ ਲੋਕਰਾਂ ਿਰਸਤ ੇਸਹਰਰਰ। 

ਮਸ਼ਿਰਾ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ 
ਇਹ ਸੇਿਰ ਉਹਨਰਾਂ ਲੋਕਰਾਂ ਿਰਸਤ ੇਹੈ ਜ ੋਵਡਸਅਵਬਲਿੀ ਰੌਇਲ ਕਵਮਸ਼ਨ 
ਦੁਆਰਰ ਪ੍ਿਰਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾ ਂਿਾਸਤੇ ਸਹਾਰਾ
ਇਹ ਸੇਿਰਿਰਾਂ ਦਰ ਮੰਤਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹਨਰਾਂ ਦ ੇਪਵਰਿਰਰਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਰਰਰ 
ਦੇਣਰ ਹੈ ਤਰਾਂ ਜ ੋਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਸਹਤਮੰਦ ਵਰਸ਼ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਕਰਇਮ ਰੱਖ 
ਸਕਣ, ਵਜਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਰਵਹਤ ਕੀਤਰ ਜਰਾਂਦਰ ਅਤੇ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਰਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ੋਗਰਾਮ
ਕਰਮਚਰਰੀ ਸਹਰਇਤਰ ਪ੍ੋਗਰਰਮ [Employee Assistance 
Program (EAP)] ਸੇਿਰਿਰਾਂ ਦਰ ਇਕ ਵਸਲਵਸਲਰ ਹੈ ਜ ੋਮੁਲਰਜ਼ਮਰਾਂ ਅਤੇ 
ਰੋਜਗਰਰਦਰਵਤਆਾਂ ਦ ੇਵਨੱਜੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਸਰੋਕਰਰਰਾਂ ਨਰਲ ਨਵਜੱਠਣ 
ਵਿੱਚ ਸਹਰਰ ੇਿਰਸਤ ੇਹੈ, ਜ ੋਵਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਰਾਂਦ, ਕਰਰਜ਼ਕੁਸ਼ਲਤਰ 
ਅਤੇ ਸੰਸਥਰਗਤ ਮਨੋਬਲ ਤ ੇਅਸਰ ਪਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।

ਅਸੀਂ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ ਂ
ਪ੍ੋਗਰਰਮਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਰਿਰਾਂ ਦ ੇਵਿਆਪਕ ਵਸਲਵਸਵਲਆਾਂ ਨਰਲ, ਅਸੀਂ  
ਵਿੰਨ-ਵਿੰਨ ਮਸਵਲਆਾਂ ਜਰਾਂ ਵਿਵਸ਼ਆਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹਰਈ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਰਾਂ,  
ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਲ ਹਨ :

• ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਵਰਸ਼ਤੇਦਰਰੀਆਾਂ

• ਵਰਸ਼ਤ ੇਵਸਰਜਣੇ

• ਿੱਖ ਹੋਣਰ ਅਤੇ ਦੋਬਰਰਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ 
• ਪਰਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਤਰਏ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ

• ਗੈਰ-ਯੋਜਨਰਬੱਧ ਗਰਿ-ਧਰਰਨ

• ਪਵਰਿਰਰਕ ਝਗੜੇ

• ਕੰਮ ਦੀ ਜਗਰਹ 'ਤ ੇਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਸਲਰਹ-ਮਸ਼ਿਰਰ

• ਨਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਰਬ

• ਗੁੱਸਰ

• ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਰਰਕ ਵਹੰਸਰ

• ਸੋਗ ਅਤੇ ਨੁਕਸਰਨ

• ਸੰਚਰਰ

• ਸੱਵਿਆਚਰਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ

• ਮਰਨਵਸਕ ਵਸਹਤ

ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ
ਵਰਲੇਸ਼ਨਵਸ਼ਪ ਆਸੱਿੇ੍ਲੀਆ (Relationships Australia WA) 60 
ਸਰਲ ਤੋਂ ਿੀ ਵਜ਼ਆਦਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ, ਜੋਵੜਆਾਂ, ਪਵਰਿਰਰਰਾਂ ਅਤੇ 
ਿਰਈਚਰਵਰਆਾਂ ਨੂੰ ਵਰਸ਼ਤਦੇਰਰੀ ਸਹਰਇਤਰ ਸੇਿਰਿਰਾਂ ਪਦ੍ਰਨ ਕਰ ਵਰਹਰ ਹ।ੈ 

ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਲਰਿਕਰਰੀ ਿਰਈਚਰਰਕ ਸੇਿਰ ਸੰਸਥਰ ਹਰਾਂ ਵਜਸ ਦਰ ਵਕਸ ੇਧਰਮ 
ਨਰਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਪਵਰਿਰਤਨ ਦ ੇਸਵਮਆਾਂ ਦੌਰਰਨ 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਰਡੀਆਾਂ ਲੋੜਰਾਂ ਮੁਤਰਬਕ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸੇਿਰਿਰਾਂ ਢਰਲਦ ੇਹਰਾਂ।


