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DSS Engage ਰਾਹੀ ਂਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਲ ਸਵਾਲ 
 
ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਜ� ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ�ਤੀਿਨਧ ਵਜ�? 

 ਮ� ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਜ� ਜਵਾਬ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾਂ  ਮ� ਿਕਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵੱਲ�  ਜਵਾਬ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾਂ 

ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ A ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਉਤੱਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਖੱੁਲ�  ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ‘ਿਵਅਕਤੀ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼’ ਵਜ� ਦੱਸਦੇ ਹਨ 
ਜਦਿਕ ਿਜਹੜੇ ਉਤੱਰਦਾਤਾ ‘ਿਕਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵੱਲ�  ਜਵਾਬ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾਂ’ ਵਜ� ਪਛਾਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ B ’ਤੇ 
ਭੇਿਜਆ  ਜਾਵੇਗਾ  
 

ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਭਿਵੱਖ ਦੇ 
ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 
ਰਣਨੀਤੀ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। 

 

ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ A - ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜਵਾਬ 

 
A.1. ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵੱਚ ਜਦ ਪਿਰਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ 
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਕੀ ਹਨ? 

 ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਹੇਠਾਂ ਿਲਖੋ (ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 250 ਸ਼ਬਦ) 

 

 

 ਮ� ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਗੀ 

 
A.2. ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਿਧਤ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਕੀ ਹਨ? 

 ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਹੇਠਾਂ ਿਲਖੋ (ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 250 ਸ਼ਬਦ) 

 

 

 ਮ� ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਗੀ 
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A.3. ਪਿਰਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ 
ਤਰਜੀਹਾਂ ਿਕੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ?   

ਪੈਮਾਨਾ (ਨੋਟ: ਹਰ ਤਰਜੀਹ ਨੰੂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ):  

5 4 3 2 1 

ਬੇਹੱਦ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਚ-ਿਵਚਾਲੇ ਘੱਟ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਹੀ ਂ
 

  

 ਮ� ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਗੀ 

 ਭਾਈਚਾਰੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਿਹੰਸਾ ਤ� ਮੁਕਤ ਹਨ 

 ਿਰਸ਼ਤੇ ਆਦਰ-ਭਰਪੂਰ ਹਨ 

 ਆਿਦਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਪਿਰਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 
ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆਵਾਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ-ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿਰਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 

 ਪਿਰਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ 
ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 

 ਿਨਆਇਕ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆਵਾਂ ਸਮ� ਿਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ 

 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਕਟਿਹਰੇ ਿਵੱਚ ਖੜ�ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਹੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ 
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

 ਪਿਰਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ 
ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਿਗਰਦ ਪਿਰਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ 
ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ 

 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦਰਿਮਆਨ ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ 

 

A.4. ਕੀ ਪ�ਸ਼ਨ 2 ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪਿਰਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ 
ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਿਲਆਉਣਗੀਆਂ? 

 ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਹੇਠਾਂ ਿਲਖੋ (ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 250 ਸ਼ਬਦ) 

 

 

 ਮ� ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਗੀ 
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A.5. ਪਿਰਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ 
ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆਵਾਂ ਤੁਸੀ ਂਦੇਖੀਆਂ ਹਨ?  ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਹੇਠਾਂ ਿਲਖੋ (ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 250 ਸ਼ਬਦ) 

 

 

 ਮ� ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਗੀ 

 

A.6. ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਿਵੱਚ 
ਮਦਦ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

 ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਹੇਠਾਂ ਿਲਖੋ (ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 250 ਸ਼ਬਦ) 

 

 

 ਮ� ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਗੀ 

 

A.7. ਪਿਰਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਅਿਹਮ ਕੰਮ 
ਕੀ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀ ਂਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 

ਪੈਮਾਨਾ (ਨੋਟ: ਹਰ ਤਰਜੀਹ ਨੰੂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ):  

5 4 3 2 1 

ਬੇਹੱਦ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਚ-ਿਵਚਾਲੇ ਘੱਟ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਹੀ ਂ
 

  

 ਮ� ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਗੀ  

 ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਰਥਨ ਉਤੇੱ ਕਲੀਿਨਕੀ ਫੋਕਸ ਜੋ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਪੱੁਗਣਯੋਗ ਹੋਵੇ 

 ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਰਥਨ 

 ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲ�  ਸਮਰਥਨ 

 ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬਸੇਰਾ 

 ਿਵੱਤੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 

 ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ�  ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਸਮਝਣਾ 
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 ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ�  ਅਿਜਹਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਿਦਆਲਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਿਰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਦਮੇ 
ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀ ਂਬਣਦਾ ਹੈ (ਇੱਕ ਿਸੱਿਖਅਤ, ਸਦਮਾ-ਸੂਿਚਤ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਯਾਨੀ ਿਕ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜ ਤ� ਵੱਧ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟ 
ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ) 

 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਪੀੜਤ/ਬਚ ਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ (survivors) ਦੇ ਘਰਾਂ ਤ� ਹਟਾਉਣਾ 

 ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

 ਪੀੜਤ/ਬਚ ਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਨਵ� ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ 

 ਪਿਰਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ/ਬਚ ਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ-ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲ� , ਸਦਮਾ-ਸੂਿਚਤ 
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ/ਪੁਨਰ-ਵਸੇਬਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 

 ਪਿਰਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕਾਰਜਬਲਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ 
ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

 ਅਿਧਆਤਮਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ 

 ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਸਤੇ ਿਸਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੀੜਤ/ਬਚ ਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਨੱਜੀ ਅਲਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ 

 ਹੋਰ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ) 

 

A.8. ਪਿਰਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਿਤੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? 

 ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਹੇਠਾਂ ਿਲਖੋ (ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 250 ਸ਼ਬਦ) 

 

 

 ਮ� ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਗੀ 

 

A.9. ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀ ਂਚਾਹੋਗੇ ਿਕ ਅਗਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਿਜੱਿਠਆ 
ਜਾਵੇ?  

 ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਹੇਠਾਂ ਿਲਖੋ (ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 250 ਸ਼ਬਦ) 

 

 

 ਮ� ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਗੀ 
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A.10. ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਕਥਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? [ਇੱਕ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਚੋਣ] 

  

 ਮੈਨੰੂ ਪਿਰਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਿਨੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ 

 ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਿਪਆਰਾ/ਦੋਸਤ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਪਿਰਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਨੰੂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ 

 ਮ� ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਗੀ 

 ਮ� ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਂ/ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਪਿਰਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

 ਮ� ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਂ/ਿਕਸੇ ਪੀਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (peak association) ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ 

 ਮੈਨੰੂ ਸੰਘੀ, ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਿਖੱਤੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ�  ਨੌਕਰੀ ਿਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ 

 ਹੋਰ (ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ) [ਖੱੁਲ� ੀ ਿਲਖਤ] 

 

 

A.11. ਤੁਸੀ ਂਿਕਸ ਪ�ਾਂਤ ਜਾਂ ਿਖੱਤੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ? [ਇੱਕ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਚੋਣ] 

  

 ਮ� ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਗੀ 

 ਆਸਟ�ੇਲੀਆਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਿਖੱਤਾ 

 ਿਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ 

 ਉਤੱਰੀ ਿਖੱਤਾ  

 ਕਵੀਨਜ਼ਲ�ਡ  

 ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ  

 ਤਸਮਾਨੀਆ   

 ਿਵਕਟੋਰੀਆ  

 ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ 
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A.12. ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ?  ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ 
ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 

  

 ਮ� ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਗੀ 

 ਮੂਲ ਿਨਵਾਸੀ  

 ਟੋਰੇਸ ਸਟ�ੇਟ ਟਾਪੂ ਵਾਸੀ 

 ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੱਖ� ਿਵਿਭੰਨ 

 LGBTIQA+ 

 ਕੋਈ ਅਪੰਗ ਿਵਅਕਤੀ 

 ਉਪੱਰ ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ ਂ 

  ਹੋਰ (ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ) [ਖੱੁਲ� ੀ ਿਲਖਤ] 

 

A.13. ਤੁਸੀ ਂਿਕਸਮ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਆਉਦਂੇ ਹੋ?  ਇੱਕ (1) ਚੋਣ ’ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ 

  

 ਮ� ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਗੀ 

 18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ  

 19-29 

 30-39 

 40-49 

 50-59 

  60-69 

  70+ 

 

A.14. ਤੁਸੀ ਂਿਕਸ ਿਲੰਗ ਵਜ� ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋ?  

  

 ਮ� ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਗੀ 



7 
 

 ਔਰਤ   

 ਮਰਦ 

 ਟ�ਾਂਸਜ�ਡਰ 

 ਿਲੰਗ ਗੈਰ-ਬਾਈਨਰੀ 

 ਹੋਰ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਅਸੀ ਂਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ)  [ਖੱੁਲ� ੀ ਿਲਖਤ] 

 

A.15. ਪੋਸਟਕੋਡ: (ਿਵਕਲਪਕ) 

    

 

 

ਹੋ ਿਗਆ, ਤੁਸੀ ਂਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ 
ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਂਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ�, ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ 
‘ਸੋਸ਼ਲ ਪਾਿਲਸੀ ਐਡਂ ਲੀਗਲ ਅਫੇਅਰਜ਼’ ਬਾਰੇ ਹਾਊਸ ਸਟ�ਿਡੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਿਰਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਬਾਰੇ 
ਪੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲਾਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਿਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 
ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਿਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। 

ਜੇ ਇਸ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ  
nationalplanfeedback@dss.gov.au ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

  

mailto:%20nationalplanfeedback@dss.gov.au
mailto:%20nationalplanfeedback@dss.gov.au
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ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ B – ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਜਵਾਬ  

 
B.1. ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਿਕਹੜੇ ਮਸਿਲਆਂ ਨੰੂ ਪਿਰਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਿਧਤ ਵੱਡੇ ਮਸਿਲਆਂ ਵਜ� ਦੇਖਦਾ ਹੈ? 

 ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਹੇਠਾਂ ਿਲਖੋ (ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 250 ਸ਼ਬਦ) 

 

 

 ਮ� ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਗੀ 

 
 

B.2. ਸਾਰੇ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ 
ਰਣਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਿਕੰਨ�ੀਆਂ ਕੁ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ?   

ਪੈਮਾਨਾ (ਨੋਟ: ਹਰ ਤਰਜੀਹ ਨੰੂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ):  

5 4 3 2 1 

ਬੇਹੱਦ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਚ-ਿਵਚਾਲੇ ਘੱਟ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਹੀ ਂ
 

  

 ਮ� ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਗੀ 

 ਭਾਈਚਾਰੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਿਹੰਸਾ ਤ� ਮੁਕਤ ਹਨ 

 ਿਰਸ਼ਤੇ ਆਦਰ-ਭਰਪੂਰ ਹਨ 

 ਆਿਦਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਪਿਰਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 
ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆਵਾਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ-ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  

 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿਰਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 

 ਪਿਰਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ 
ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ  

 ਿਨਆਇਕ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆਵਾਂ ਸਮ� ਿਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ 

 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਕਟਿਹਰੇ ਿਵੱਚ ਖੜ�ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਹੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ 
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  

 ਪਿਰਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ 
ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

 ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਿਗਰਦ ਪਿਰਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ 
ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ 
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B.3. ਕੀ ਪ�ਸ਼ਨ 2 ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ 
ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਰਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਿਲਆਉਣਗੀਆਂ? 

 ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਹੇਠਾਂ ਿਲਖੋ (ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 250 ਸ਼ਬਦ) 

 

 

 ਮ� ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਗੀ 

 

B.4. ਪਿਰਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਅਿਹਮ ਕੰਮ 
ਕੀ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀ ਂਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 

ਪੈਮਾਨਾ (ਨੋਟ: ਹਰ ਤਰਜੀਹ ਨੰੂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ):  

5 4 3 2 1 

ਬੇਹੱਦ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਚ-ਿਵਚਾਲੇ ਘੱਟ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਹੀ ਂ
 

  

 ਮ� ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਗੀ  

 ਮਨੋਿਵਿਗਆਨਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਰਥਨ ਜੋ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਪੱੁਗਣਯੋਗ ਹੈ 

 ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਰਥਨ 

 ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲ�  ਸਮਰਥਨ 

 ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬਸੇਰਾ 

 ਿਵੱਤੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 

 ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲ�  ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ 

 ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ�  ਉਿਚਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ (ਇੱਕ ਿਸੱਿਖਅਤ, ਸਦਮਾ-ਸੂਿਚਤ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਯਾਨੀ ਿਕ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜ ਤ� 
ਵੱਧ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ) 

 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਪੀੜਤ/ਬਚ ਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ (survivors) ਦੇ ਘਰਾਂ ਤ� ਹਟਾਉਣਾ 

 ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ 
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 ਪੀੜਤ/ਬਚ ਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਨਵ� ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ 

 ਪੀੜਤਾਂ/ਬਚ ਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ-ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲ�  ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ  

 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

 ਅਿਧਆਤਮਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ 

 ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਸਤੇ ਿਸਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਨੱਜੀ ਅਲਾਰਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ 

 ਹੋਰ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ) 

 

B.5. ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਕੰਮ 
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? 

 ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਹੇਠਾਂ ਿਲਖੋ (ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 250 ਸ਼ਬਦ) 

 

 

 ਮ� ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਗੀ 

 

B.6. ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

 ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਹੇਠਾਂ ਿਲਖੋ (ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 250 ਸ਼ਬਦ) 

 

 

 ਮ� ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਗੀ 

 

B.7. ਸਾਰੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇਲੂ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ 
ਰਣਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਿਕਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? 

 ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਹੇਠਾਂ ਿਲਖੋ (ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 250 ਸ਼ਬਦ) 

 

 

 ਮ� ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਗੀ 

 

B.8. ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ?  
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 ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਹੇਠਾਂ ਿਲਖੋ (ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 250 ਸ਼ਬਦ) 

 

 

 ਮ� ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਗੀ 

 

B.9. ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਕਥਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? [ਇੱਕ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਚੋਣ] 

  

 ਮ� ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਗੀ 

 ਪਿਰਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾ (ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਾ) 

 ਪਿਰਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾ (ਪ�ਾਂਤ-ਿਵਆਪੀ) 

 ਪਿਰਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ) 

 ਪ�ਾਂਤ/ਿਖੱਤਾ ਸਰਕਾਰ 

 ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ 

 ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ 

 ਪਿਹਲੇ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਪੁਿਲਸ, ਐਬੂਂਲ�ਸ) 

 ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ 

 ਿਸੱਿਖਆ ਸੁਿਵਧਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ) 

 ਿਸਹਤ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੀ.ਪੀ.) 

 ਬਸੇਰਾ/ਬੇ-ਘਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ  

 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ 

 ਕਨੰੂਨੀ ਜਾਂ ਿਨਆਂਇਕ  

 ਹੋਰ (ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ) [ਖੱੁਲ� ੀ ਿਲਖਤ] 

 

B.10. ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਿਕਸ ਪ�ਾਂਤ ਜਾਂ ਿਖੱਤੇ ਿਵੱਚ ਕਾਰਜ ਚਲਾਉਦਂਾ ਹੈ? [ਇੱਕ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਚੋਣ] 
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 ਮ� ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਗੀ 

 ਆਸਟ�ੇਲੀਆਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਿਖੱਤਾ  

 ਿਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ 

 ਉਤੱਰੀ ਿਖੱਤਾ  

 ਕਵੀਨਜ਼ਲ�ਡ  

 ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ  

 ਤਸਮਾਨੀਆ   

 ਿਵਕਟੋਰੀਆ  

 ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ 

 ਰਾਸ਼ਟਰੀ 

 

B.11. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?  ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ’ਤੇ ਸਹੀ 
ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 

  

 ਮ� ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਗੀ 

 ਿਜਨ�ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਪੀੜਤ/ਬਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ)  

 ਮੂਲ ਿਨਵਾਸੀ  

 ਟੋਰੇਸ ਸਟ�ੇਟ ਟਾਪੂ ਵਾਸੀ 

 ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੱਖ� ਿਵਿਭੰਨ 

 LGBTIQA+ 

 ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ  

 ਔਰਤਾਂ 

 ਮਰਦ 

 ਬੱਚੇ 
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 ਨੌਜਵਾਨ  

 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ 

 ਦੋਸ਼ੀ 

 ਉਪੱਰ ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ ਂ 

  ਹੋਰ (ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ) [ਖੱੁਲ� ੀ ਿਲਖਤ] 

 

B.12. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? 

ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਚੋਣ (ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਣੋੁ ਜੋ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ) 

  

 ਮ� ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਗੀ 

 ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ  

 ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ 

 ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ  

 ਸੰਕਟ ਿਵੱਚ ਹੁੰਗਾਰਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਪਿਹਲੇ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) 

 ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ 

 ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰਸੁਤੀ 

 ਬਸੇਰਾ 

 ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ 

 ਕਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 

 ਹੋਰ (ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ) [ਖੱੁਲ� ੀ ਿਲਖਤ] 

 

B.13.ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਪੋਸਟਕੋਡ: (ਿਵਕਲਪਕ) 

    

 

 

ਹੋ ਿਗਆ, ਤੁਸੀ ਂਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ 
ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਂਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ�, ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ 
'ਸੋਸ਼ਲ ਪਾਿਲਸੀ ਐਡਂ ਲੀਗਲ ਅਫੇਅਰਜ਼' ਬਾਰੇ ਹਾਊਸ ਸਟ�ਿਡੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਿਰਵਾਰਕ, ਘਰੇਲੂ, ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਬਾਰੇ 
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ਪੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲਾਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਿਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 
ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਿਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। 

ਜੇ ਇਸ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ 
nationalplanfeedback@dss.gov.au 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

 

mailto:nationalplanfeedback@dss.gov.au
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