
ਪਰਿਵਾਿਕ ਰਿੰਸਾ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਚਾਿਟਿ
ਪਰਿਵਾਿਕ ਰਿੰਸਾ ਰਕਸੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਰਿਕਾਿਾ ਂ ਦੀ ਦੁਿਵਿਤੋਂ ਿੈ। ਿਿੇਕ 
ਰਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਿੋਣ ਦਾ ਸਿਵਰਵਆਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਰਿਕਾਿ ਿੈ।

Berry Street (ਬੇਿੀ ਸਟ੍ੀਟ) ਮੈਲਬੌਿਨ ਦੇ ਉੱਤਿੀ ਖੇਤਿ ਰਵਚ (Northern 
Specialist Family Violence Service) ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਿ ਰਵੱਚ 
(Western Specialist Family Violence Service), ਮਾਿਿ 
ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿੰਸਾ ਸੇਵਾਵਾ ਂ(ਸਪੈਸ਼ਰਲਸਟ ਫੈਰਮਲੀ ਰਵਓਲੰਸ ਸਿਰਵਸਜ਼) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਦੀ 
ਿੈ। 

ਬਚ ਗਏ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੁਿੱਰਖਆ ਦਾ ਅਰਿਕਾਿ ਸਾਡੀ ਮਾਿਿ ਪਰਿਵਾਿਕ ਰਿੰਸਾ 
ਸੇਵਾਵਾ ਂਦਾ ਮੁਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਕਰਟਸ (ਦੇ ਿਿ ਪਰਿਲੂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ 
ਿਿੇਗਾ। 

ਕਈ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਿਕ ਰਿੰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮਾ ਂਿਾਿੀਂ, ਸਾਡੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਪਰਿਵਾਿਕ ਰਿੰਸਾ 
ਰਵੱਚੋਂ ਬਚੇ ਿੋਏ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਬੱਰਚਆ ਂਨੂੰ ਸਿਾਇਤਾ ਰਦੰਦੀਆ ਂਿਨ, ਰਿਸ 
ਰਵੱਚ ਿਨਮਿਾਤ ਔਿਤਾ ਂਿੋ ਰਵਿੋਿੀ ਰਲੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਿਸ਼ਣ ਿੱਖਦੀਆ ਂਿਨ (ਰਸਸਿੈਂਡਿਡ 
ਿੈਟਿੋ-ਸੈਕਸਉਲ ਔਿਤਾ)ਂ ਅਤੇ ਲੈਸਬੀਅਨ, ਗੇ, ਦੁਵਰਲੰਗੀ, ਟ੍ਾਸਂਿੈਂਡਿ, ਇਟੰਿਸੈਕਸ 
ਅਤੇ ਕੁਈਿ ਕਰਮਊਰਨਟੀ (LGBTIQ+) ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। ਸਾਡੀਆ ਂਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾ,ਂ 
ਪਿ-ਰਿਨਸੀ ਰਿਸ਼ਰਤਆ ਂਰਵਚ, ਿਨਮਿਾਤ ਮਿਦਾ ਂਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਦੀਆ ਂਿਨ ਰਿਨ੍ਾ ਂ
ਦੀ ਪਰਿਚਾਣ ਪਰਿਵਾਿਕ ਰਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿਕ ਰਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿੋਂ ਕੀਤੀ 
ਿਾਦਂੀ ਿੈ।

ਅਸੀਂ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਿੁੰਦੇ ਿਾ ਂਰਕ ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਿਿੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਿਦੇ ਿਾ ਂਿੋ ਤੁਿਾਡੀਆ ਂਰਵਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੂਿਤਾ ਂਲਈ ਿਵਾਬਦੇਿ ਿੋਵੇ। ਇਿ ਚਾਿਟਿ 
ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਿਤਾ ਨੂੰ ਿੂਪ-ਿੇਖਾ ਰਦੰਦਾ ਿੈ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Berry Street 
ਤੋਂ ਸਰਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਪਿੁੰਚ ਕਿਦੇ ਿੋ। ਅਸੀਂ ਰਬਨਾ ਂ ਰਕਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ, 
ਆਪਣੇ ਸਾਿੇ, ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾ ਂਨੂੰ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ 
ਵਚਨਬੱਿ ਿਾ।ਂ

ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ 
ਸਾਡੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ,ਂ ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਿਯੋਗ ਿੋਵੇਗਾ:

• ਮੁਫਤ ਰਵਚ 
• ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਤਕਾਿ ਭਿੇ
• ਸਰਭਆਚਾਿਕ ਤੌਿ 'ਤੇ ਿਵਾਬਦੇਿ 
• ਤੁਿਾਡੀਆ ਂਰਵਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੂਿਤਾ ਂਅਤੇ ਿਾਲਤਾ ਂਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ
• ਤੁਿਾਨੂੰ, ਤੁਿਾਡੇ ਅਰਿਕਾਿਾ ਂਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਰਚਆ ਂਲਈ ਉਪਲਬਿ ਚੋਣਾ ਂ

ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾ ਂਬਾਿੇ, ਿਾਣਕਾਿੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 
• ਤੁਿਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਰਚਆ ਂਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਿਨ ਵਾਲੇ
• ਤੁਿਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਰਚਆ ਂਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਰਵੱਚ ਤੁਿਾਡਾ ਸਮਿਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 
• ਤੁਿਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਰਚਆ ਂਅਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਸੁਿੱਰਖਆ ਲਈ ਰਕਸੇ ਵੀ ਮੌਿੂਦਾ ਿੋਖਮ 

ਬਾਿੇ ਸੋਚਣ ਰਵਚ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਨ ਵਾਲੇ

ਤੁਿਾਡੇ ਅਰਧਕਾਿ 
Berry Street ਦੀਆ ਂਮਾਿਿ ਪਰਿਵਾਿਕ ਰਿੰਸਾ ਸੇਵਾਵਾ ਂਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਵਚਨਬੱਿ ਿਨ ਰਕ ਸਾਡੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਦੇ ਿੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਰਿਕਾਿਾ ਂ
ਬਾਿੇ ਿਾਣੂੰ ਿੋਵੋ। ਸਾਡੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਤਕ ਪਿੁੰਚ ਕਿਨ ਵੇਲੇ, ਤੁਿਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਰਚਆ ਂ
ਦਾ ਅਰਿਕਾਿ ਿੈ ਰਕ :

• ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਮਰਿਸੂਸ ਕਿੋ ਅਤੇ ਿਿੋ
• ਤੁਿਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਸੂਸ ਕਿੋ ਰਕ ਸੁਣੀ ਗਈ ਿੈ 
• ਆਪਣੀ ਸੱਰਭਆਚਾਿਕ ਪਛਾਣ, ਯੋਗਤਾ, ਰਲੰਗ, ਰਿਨਸੀ ਿੁਝਾਨ, ਅਰਿਆਤਮਕ 

ਅਤੇ ਿਾ ਂਿਿਮ ਦੇ ਸਬੰਿ ਰਵੱਚ, ਆਦਿ ਅਤੇ ਸਰਤਕਾਿ ਵਾਲਾ ਵਿਤਾਓ ਿੋਵੇ 
• ਸਿੀ ਿਾਣਕਾਿੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾਦਂੀ ਿੋਵੇ 
• ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲਓ
• ਸੇਵਾ ਬਾਿੇ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਕਿੋ ਅਤੇ / ਿਾ ਂਫੀਡਬੈਕ ਰਦਓ
• ਰਨਿੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਿੋਵੇ *

* ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਇਿ ਭਾਗ ਵੇਖੋ: ਮੇਿੀ ਸਰਿਮਤੀ ਤੋਂ ਰਬਨਾ ਂਿੋਿ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕਦੋਂ ਿਾਣਕਾਿੀ ਬਾਿੇ 
ਰਵਚਾਿ-ਵਟਾਦਂਿਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ?

ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਿਨਾ 
ਸਾਡੀਆ ਂਸਾਿੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਅਤੇ ਮਾਿੌਲ ਰਿੰਸਾ ਮੁਕਤ ਸਥਾਨ ਿਨ। ਉਿ ਸਾਿੇ ਲੋਕ ਿੋ 
ਸਾਡੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮਾ ਂਤੱਕ ਪਿੁੰਚ ਕਿਦੇ ਿਨ, ਨੂੰ ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਮਰਿਸੂਸ ਕਿਨਾ 
ਅਤੇ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। Berry Street ਉਿਨਾ ਂਸਾਿੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਸਰਿਯੋਗ ਕਿਨ ਲਈ 
ਵਚਨਬੱਿ ਿੈ ਿੋ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਮਰਿਸੂਸ ਕਿਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸੁਣੇ ਿਾਣ ਲਈ 
ਪਿੁੰਚਦੇ ਿਨ।

ਰਿਵੇਂ ਰਕ ਅਸੀਂ ਰਮਲ ਕੇ ਤੁਿਾਡੀ ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਿਯੋਗ ਲਈ ਕੰਮ ਕਿਦੇ ਿਾ,ਂ ਅਸੀਂ 
ਚਾਿੁੰਦੇ ਿਾ ਂਰਕ ਤੁਸੀਂ :

• ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਦੂਸਿੇ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾ ਂਨਾਲ ਆਦਿ ਸਰਿਤ ਰਵਵਿਾਿ ਕਿੋ
• ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਰਦਓ ਤਾ ਂਿੋ ਅਸੀਂ ਿਾਣ ਸਕੀਏ ਰਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਿੀਆ ਕਿ 

ਿਿੇ ਿਾ ਂਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਕੱਥੇ ਸੁਿਾਿ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। 

ਗੁਪਤਤਾ 
Berry Street Family Violence Service ਰਵਚ ਤੁਿਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਿੀ 
ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਡੇ ਿਾਲਾਤਾ ਂ ਬਾਿੇ ਰਿੰਨੀ ਵਿੇਿੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਿਾਣਕਾਿੀ ਿਾਣਦੇ 
ਿੋਵਾਗਂੇ, ਉੱਨੀ ਚੰਗੀ ਤਿ੍ਾ ਂਅਸੀਂ ਤੁਿਾਡੀਆ ਂਜ਼ਿੂਿਤਾ ਂਲਈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਲਾਿ 
ਸਿਾਇਤਾ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਾਗਂੇ। ਿਾਲਾਰਂਕ, ਇਿ ਫੈਸਲਾ ਕਿਨਾ ਿਮੇਸ਼ਾ ਤੁਿਾਡਾ ਿੱਕ 
ਿੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਿੁੰਦੇ ਿੋ।

ਰਿਿੜੀ ਿਾਣਕਾਿੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਦੇ ਿੋ, ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਿੋਿ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੇ ਿਵਾਲੇ ਦੇਣ 
ਰਵੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਅਰਿਿਾ ਕਿਨ ਲਈ ਿਮੇਸ਼ਾ ਂਅਸੀਂ 
ਤੁਿਾਡੀ ਸਰਿਮਤੀ ਲਵਾਗਂੇ। ਗੈਿ-ਪਛਾਣ ਯੋਗ ਿਾਣਕਾਿੀ ਅਤੇ ਗਾਿਕਾ ਂਦੀ ਸੰਰਖਆ, 
ਮਾਲੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਕਿਨ ਵਾਲੀਆ ਂਸੰਸਥਾਵਾ ਂਨੂੰ ਰਿਪੋਿਟ ਕਿਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਤੀ 
ਿਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਰਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਣਵਤਾ ਭਿੋਸਾ, ਖੋਿ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਂਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ 
ਕੰਮ ਕਿ ਿਿੇ ਿਾ।ਂ

ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਿੈ ਰਕ ਬੱਚੇ, ਨੌਿਵਾਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿ ਸੁਿੱਰਖਅਤ, ਖੁਸ਼ਿਾਲ ਅਤੇ ਆਸਵੰਦ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ।
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ਜਾਣਕਾਿੀ ਤੱਕ ਪਿੁੰਚ ਕਿਨਾ 
ਇਨਫਿਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ ਤੁਿਾਨੂੰ Berry Street ਵਲੋਂ ਤੁਿਾਡੇ ਬਾਿੇ ਿੱਖੀ ਸਾਿੀ ਿਾਣਕਾਿੀ ਨੂੰ, ਤੁਿਾਡੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਿ ਨੂੰ, ਰਿਸ ਨਾਲ 
ਤੁਿਾਡਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੰਪਿਕ ਿੈ, ਿਾ ਂਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਿਕ ਰਿੰਸਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਿ ਮੈਨੇਿਿ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਣੇ Berry Street ਦੇ ਰਿਕਾਿਡਾ ਂਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਕਦੇ ਿੋ। 
ਰਵਕਲਰਪਕ ਤੌਿ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ 03 9429 9266 'ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਿਕੇ Berry Street ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਫਸਿ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

ਜਾਣਕਾਿੀ ਸਾਝਂੀ ਕਿਨ ਦੀਆ ਂਰਵਵਸਥਾਵਾ ਂ•

ਚਾਈਲਡ ਇਨਫਿਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਕੀਮ (CISS, Child Information Sharing Scheme) (CISS, ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਾਣਕਾਿੀ ਸਾਝਂੀ ਕਿਨ ਸਬੰਿੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ 
ਫੈਮਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਨਫਿਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਕੀਮ (FVISS, Family Violence Information Sharing Scheme) (ਐਫ.ਵੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਸ., ਪਰਿਵਾਿਕ 
ਰਿੰਸਾ ਿਾਣਕਾਿੀ ਸਾਝਂਾਕਿਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਰਿਤ ਮਨਜ਼ੂਿਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਰਿਵੇਂ ਰਕ ਬੈਿੀ ਸਟ੍ੀਟ (Berry Street) ਦੂਸਿੀਆ ਂਪ੍ਰਵਾਰਨਤ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਨਾਲ ਸਰਿਮਤੀ ਤੋਂ ਰਬਨਾ ਂਿਾਣਕਾਿੀ 
ਸਾਝਂੇ ਕਿਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿਨ , ਿੇ ਿਾਣਕਾਿੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੰਦਿੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਿੱਰਖਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਕਿਦੀ ਿੈ, ਿਾ ਂਰਕਸੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਿਕ ਰਿੰਸਾ ਦੇ ਿੋਖਮ ਦੇ ਮੁਲਾਕਂਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਿਨ 
ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਿੈ। ਬਚ ਗਏ ਪੀੜਤ ਬਾਲਗ ਰਵਅਕਤੀਆ ਂਕੋਲੋਂ ਸਰਿਮਤੀ ਰਫਿ ਵੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ, ਿਦ ਤਕ ਰਕ ਿਾਣਕਾਿੀ ਬਚ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਿਾ ਂ
ਪ੍ਰਬੰਿਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦੀ। 

ਿਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਿੋਵੇ, ਤਾ ਂਿਾਣਕਾਿੀ ਸਾਝਂੀ ਕਿਨ ਤੋਂ ਪਰਿਲਾ ਂਅਸੀਂ ਤੁਿਾਡੀ ਸਰਿਮਤੀ ਲਵਾਗਂੇ, ਿਾਲਾਰਂਕ ਿਿੂਿੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਿੋਖਮ ਦੇ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵਚ ਇਿ ਿਮੇਸ਼ਾ ਂਸੰਭਵ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦਾ।

ਮੇਿੀ ਸਰਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਿ ਿੋਿ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕਦੋਂ ਜਾਣਕਾਿੀ ਬਾਿੇ ਰਵਚਾਿ-ਵਟਾਦਂਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ?
• ਰਿੱਥੇ ਤੁਿਾਡੀ ਸੁਿੱਰਖਆ, ਿਾ ਂਤੁਿਾਡੇ ਬੱਰਚਆ ਂਦੀ ਸੁਿੱਰਖਆ ਬਾਿੇ ਗੰਭੀਿ ਰਚੰਤਾਵਾ ਂਿੋਣ,
• ਿਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਿਵਾਈ ਲਈ ਿਾਣਕਾਿੀ ਮੁਿੱਈਆ ਕਿਨ ਦਾ ਿੁਕਮ ਰਦੱਤਾ ਿਾਦਂਾ ਿੈ,
• ਿੇ ਸਾਨੂੰ ਰਵਸ਼ਵਾਸ ਿੋਵੇ ਰਕ ਿਨਤਕ ਰਸਿਤ ਅਤੇ ਸੁਿੱਰਖਆ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਿ ਖ਼ਤਿਾ ਿੈ।

ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਸੂਰਚਤ ਿੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਿੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਿਾਗਂੇ ਰਕ ਅਸੀਂ ਰਕਿੜੀ ਿਾਣਕਾਿੀ ਸਾਝਂੀ ਕੀਤੀ ਿੈ ਅਤੇ ਰਕਸ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਿਾਣਕਾਿੀ ਸਾਝਂੀ ਕੀਤੀ ਿੈ।
• ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਵਿੇਿੇ ਿਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਿੋਿ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾ ਂਨਾਲ ਿਾਣਕਾਿੀ ਸਾਝਂੀ ਕਿਨ ਲਈ ਸਰਿਮਤੀ (Consent to share information with other service providers) 

ਫਾਿਮ ਵੀ ਦੇਖੋ 

ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਿੋ
ਸਾਡੇ ਦੁਆਿਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਿੀ ਰਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਿੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਿਾ ਂਰਸ਼ਕਾਇਤ ਕਿਨ ਦਾ ਤੁਿਾਨੂੰ ਅਰਿਕਾਿ ਿੈ।

ਿੇ ਸਾਡੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਨਾਲ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਰਸਆ ਿੈ, ਤਾ ਂਕੋਈ ਿੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਨਾ ਚਾਿੁੰਦੇ ਿਾ.ਂ

ਤੁਿਾਡਾ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਰਨਿੰਤਿ ਸੁਿਾਿਨ ਰਵੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਿਦੀ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਿੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਿੁੰਦੇ ਿਾ ਂਰਕ ਕੀ ਚੰਗਾ ਿੋਇਆ ਿਾ ਂਕੀ ਨਿੀਂ ਅਤੇ ਿਿ ਰਕਸਮ ਦੇ 
ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਿਦੇ ਿਾ।ਂ

ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਕਿਨਾ ਿਾ ਂਨਕਾਿਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਿੁੰਚਣ ਦੀ ਤੁਿਾਡੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਿਾ ਂਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਿੋ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿ ਿਿੇ ਿਾ ਂਉਸ' ਤੇ 
ਨਾਿਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਤੁਿਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਬਗੈਿ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਕਿਨ ਦਾ ਵੀ ਅਰਿਕਾਿ ਿੈ।

ਰਕਸੇ ਵੀ ਉਮਿ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਵਅਕਤੀ Berry Street ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਿੈ ਿਾ ਂਰਸ਼ਕਾਇਤ ਕਿ ਸਕਦਾ ਿੈ ਿਾ ਂਰਕਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਫੋਂ ਅਰਿਿਾ ਕਿਨ ਲਈ ਕਰਿ ਸਕਦਾ ਿੈ। 
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸ਼ਕਾਇਤ, ਸੁਝਾਅ ਿਾ ਂਫੀਡਬੈਕ ਇਸ ਦੁਆਿਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿੋ: 

• ਆਪਣੇ Berry Street ਕਿਮਚਾਿੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਕੇ
• ਫੋਨ ਕਿਕੇ ਸਿਰਵਸ ਦੇ ਟੀਮ ਲੀਡਿ ਿਾ ਂਸੀਨੀਅਿ ਮੈਨੇਿਿ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਿ ਕੇ
• ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਿਮ ਨੂੰ ਭਿਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਡਾਕ ਿਾਿੀਂ ਭੇਿ ਕੇ, ਿਾ ਂਇਸ ਨੂੰ ਰਕਸੇ ਵੀ ਬੈਿੀ ਸਟ੍ੀਟ ਦਫਤਿ ਰਵਖੇ ਿਮਾ ਂਕਿਵਾ ਕੇ
• ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.berrystreet.org.au/feedbackform 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਿਮ ਨੂੰ ਭਿਨਾ
• ਸਾਨੂੰ feedback@berrystreet.org.au 'ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਿਨਾ 
• ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖੇਤਿੀ ਰਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਰਲਖ ਕੇ ਿਾ ਂਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਕੇ 

ਿੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਿੈ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਿਾ ਂਰਸ਼ਕਾਇਤ ਕਿਨ ਰਵਚ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿ ਸਕਦੇ ਿਾ।ਂ

ਰ਼ਿਕਾਇਤਾ ਂ
ਅਸੀਂ ਰਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਨੂੰ ਰਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਿੋ ਸਕੇ, ਿੱਲ ਕਿਨ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਿਾਗਂੇ। ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰਤੀਰਕਰਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੰਮ-ਕਾਿੀ ਰਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਿ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿਾਗਂੇ 
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਿ ਦੱਸਾਗਂੇ ਰਕ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਲ ਰਕਵੇਂ ਨਰਿੱਠ ਿਿੇ ਿਾ।ਂ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਲ ਨਰਿੱਠਣ ਦੇ ਤਿੀਕੇ ਿਾ ਂਨਤੀਿੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਿੀਂ ਿੋ, ਤਾ ਂਤੁਿਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਿਨ 
ਦਾ ਅਰਿਕਾਿ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਰਨਪਟਾਿੇ ਦੇ ਇਕ ਮਿੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਿ-ਅੰਦਿ, ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਲਈ ਰਜ਼ੰਮੇਵਾਿ ਮੈਨੇਿਿ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਿਕੇ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਬਾਿੇ ਅਪੀਲ ਕਿ 
ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਤਿੁਾਨੂੰ 1800 066 256 'ਤ,ੇ ਮਾਲੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਿਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਰਿਵੇਂ ਰਕ ਿੋਮਲੈੱਸਨੈਸੱ ਐਡਵਕੇੋਸੀ ਸਿਰਵਸ, ਵਿਗੇ ਸੁਤੰਤਿ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿਨ ਦਾ ਵੀ ਅਰਿਕਾਿ ਿੈ। 

ਰਵਕਲਰਪਕ ਤੌਿ 'ਤੇ, ਰਵਕਟੋਿੀਅਨ ਓਮਬੱਡਸਮਨ (ਰਵਕਟੋਿੀਅਨ ਲੋਕਪਾਲ), ਿਰਿਸਟਿਡ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸਿਰਵਸ ਦੀਆ ਂਕਾਿਵਾਈਆ ਂਬਾਿੇ ਕੀਤੀਆ ਂਰਸ਼ਕਾਇਤਾ'ਂ ਤੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿ 
ਸਕਦਾ ਿੈ। ਫੋਨ ਨੰਬਿ 03 9613 6222 ਈ-ਮੇਲ ombudvic@ombudsman.vic.gov.au ਵੈਬਸਾਈਟ www.ombudsman.vic.gov.au
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਿੁਿਮ ਦੇ ਰਸ਼ਕਾਿ ਿੋ ਤਾ ਂਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਇਿ ਵੀ ਰਵਚਾਿ ਕਿਨ ਦਾ ਰਵਕਲਪ ਿੈ ਰਕ ਅਪਿਾਿ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾ ਂਦੇ ਕਰਮਸ਼ਨਿ (Victims of Crime Commissioner) 
ਦੁਆਿਾ ਤੁਿਾਡੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰਕਵੇਂ ਰਨਪਰਟਆ ਰਗਆ। ਉਨ੍ਾ ਂ ਦੀ ਭੂਰਮਕਾ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿੈ ਰਕ ਅਪਿਾਿ ਦੇ ਪੀੜਤਾ ਂ ਤੋਂ ਰਮਲੀਆ ਂ ਰਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂ ਦਾ ਰਨਪਟਾਿਾ 
ਅਪਿਾਿ ਦੇ ਪੀੜਤ ਚਾਿਟਿ ਅਪਿਾਿ ਦੇ ਪੀੜਤ ਚਾਿਟਿ ਦੇ ਰਸਿਾਤਂਾ ਂ ਅਨੁਸਾਿ ਕੀਤਾ ਿਾਦਂਾ ਿੈ। ਕਰਮਸ਼ਨਿ ਅਤੇ ਚਾਿਟਿ ਬਾਿੇ ਵਿੇਿੇ ਿਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ  
www.victimsofcrimecommissioner.vic.gov.au 'ਤੇ ਿਾਓ।

Berry Street ਕੇਂਦਿੀ ਦਫਤਿ 1 Salisbury St Richmond VIC 3121
ਫੋਨ (03) 9429 9266 ਈ-ਮਲੇ info@berrystreet.org.au www.berrystreet.org.au
Berry Street, ਸਮਾਰਿਕ ਰਨਆ ਂਦੇ ਰਸਿਾਤਂਾ ਂਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਿ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਤਕਾਿ ਸਰਿਤ ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ ਦੀਆ ਂਜ਼ਮੀਨਾ ਂਅਤੇ ਪਾਣੀਆ ਂਦੇ ਿਵਾਇਤੀ ਮਾਲਕਾ ਂਦੀ ਕਦਿ ਕਿਦੇ ਿਾ।ਂ


