ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ
ਜ਼ ਿੰ ਦਗੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਦੁਰਜ਼ ਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਜ਼ਹਲੀ ਜ਼ ਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿਹਤ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਿੁਰਿੱਜ਼ਖਆ ਨਿੰ ਪਰਭਾਜ਼ ਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਬ ਰ
ੁ ਗ
ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਿਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਨਰਭਰ ਹਨ ਿਾਂ ਭਰੋਿਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਿ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਿਰੀਰਕ,
ਭਾ ਨਾਤਮਕ, ਆਰਜ਼ਿਕ, ਜ਼ਿਨਿੀ, ਅਜ਼ਿਆਤਮਕ ਿਾਂ ਿਮਾਜ਼ਿਕ ਨੁਕਿਾਨ ਿਾਂ ਦ ਾਈ ਿਾਂ ਜ਼ ਿੰ ਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨਿੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ।
ਬ ਰ
ੁ ਗਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਕਿੇ ੀ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰਜ਼ ਹਾਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਿਾਣੋ ਜ਼ਕ ਬ ਰ
ੁ ਗਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਜ਼ ਹਾਰ ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਕ ੇਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ੇ ਅਤੇ ਇਿਦੀ
ਰੋਕਿਾਮ ਲਈ ਕਦਮ ਜ਼ਕ ੇਂ ਚੁਿੱ ਕੇ ਿਾਣ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਫੌਰੀ ਖਤਰੇ ਵਿਿੱ ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ 9-1-1 ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਵਹਯੋਗ ਲਈ, 8-1-1 (ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕ 7-1-1 ‘ਤੇ) ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਬੀ.ਸੀ. ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇਿੱਕ ਨੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਿੇ ਤੁਿੀਂ ਜ਼ਕਿੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ੇਖਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਚਿੰ ਤਤ ਹੋ ਿੋ ਤੁਿੀਂ ਬਦਿਲਕੀ ਬਾਰੇ ਖ
ੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਿੰ ਟਰਨੈਟ ਬਰਾਉ ਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਟਰੀ ਨਿੰ
ਜ਼ਕ ੇਂ ਿਾਫ ਕਰਾਂ ਦੇਖੋ?

ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ
ਬ ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਜ਼ ਹਾਰ ( ਿੱ ਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਜ਼ ਹਾਰ)
ਬ ਰ
ੁ ਗਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਜ਼ ਹਾਰ, ਦੁਰਜ਼ ਹਾਰ ਦੀਆਂ ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ, ਦੁਰਜ਼ ਹਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਜ਼ਕਿੇ ਨਾਲ ਦੁਰਜ਼ ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾ
ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਨਾਲ ਿਬਿੰ ਜ਼ਿਤ ਲਿੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣੋ।


ਿੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬ ਰ
ੁ ਗ ਜ਼ ਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਜ਼ ਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਜ਼ਹਲੀ: ਪਜ਼ਰ ਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਾਜ਼ਲਆਂ ਲਈ ਿਾਣਕਾਰੀ
(HealthLinkBC ਫਾਈਲ #93b)



ਿੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬ ਰ
ੁ ਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਜ਼ ਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਜ਼ਹਲੀ: ਜ਼ਲਿੰਗ ਿਿੰ ਬਿੰ ਿੀ ਫਰਕਾਂ ਨਿੰ ਿਮਝਣਾ (HealthLinkBC ਫਾਈਲ #93c)



ਿੱ ਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਜ਼ ਹਾਰ



ਿੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬ ਰ
ੁ ਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਿਕ ਦੁਰਜ਼ ਹਾਰ (HealthLinkBC ਫਾਈਲ #93d)

ਦੁਰਜ਼ ਹਾਰ ਦੀ ਰੋਕਿਾਮ ਕਰਨਾ
ਿਾਣੋ ਜ਼ਕ ਬ ਰ
ੁ ਗਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਜ਼ ਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਜ਼ਹਲੀ ਦੀ ਰੋਕਿਾਮ ਲਈ ਮਦਦ ਜ਼ਕ ੇਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ੇ ਅਤੇ ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨਿੰ ਦੁਰਜ਼ ਹਾਰ ਿਾਂ ਅਣਗਜ਼ਹਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿੱ ਕ
ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਜ਼ਕਿੱ ਿੇ ਿਾ ਿਕਦੇ ਹੋ।



ਿੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬ ਰ
ੁ ਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਜ਼ ਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਜ਼ਹਲੀ ਨਿੰ ਰੋਕਣਾ (HealthLinkBC #93a)

ਬੀ.ਸੀ. ਸੇਿਾਿਾਂ
VictimLink BC
ਿੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਿਾਂ ਤੁਹਾਿੀ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ ਅਕਤੀ ਅਪਰਾਿ ਦਾ ਜ਼ਸ਼ਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਨਿੰ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਂ ਿਜ਼ਹਯੋਗ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ 1-800-5630808 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਿਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਦਿੱ ਤੇ ਜ਼ਲਿੰਕਾਂ ਤੇ ਕਜ਼ਲਿੱਕ ਕਰੋ। VictimLink BC ਅਪਰਾਿ ਦੇ ਿਾਰੇ ਪੀਜ਼ੜਹਤਾਂ ਲਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਜ਼ਹਯੋਗ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ
ਹੈ।


VictimLink BC

o

ਦੁਰਜ਼ ਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਜ਼ਹਲੀ ਤੋਂ ਪੀਜ਼ੜਹਤ ਬ ਰ
ੁ ਗਾਂ ਲਈ ਮਦਦ

ਬ ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਜ਼ ਹਾਰ ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਈਨ (SAIL)
ਿੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਅਜ਼ਿਹੇ ਬ ੁਰਗ ਹੋ, ਜ਼ਿਿ ਨਾਲ ਦੁਰਜ਼ ਹਾਰ ਿਾਂ ਮਾੜਾ ਜ਼ ਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ 604-437-1940 ਿਾਂ 1-866-437-1940 (ਟੋਲ-ਫਰੀ) ਤੇ ਫੋਨ
ਕਰੋ। ਿੇ ਾ ਾਂ ਰੋ ਾਨਾ ਿ ੇਰੇ 8:00

ਿੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8:00 ਿੇ ਤਿੱ ਕ (ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ ਨਿੰ ਛਿੱ ਿ ਕੇ) ਉਪਲਬਿ ਹਨ। SAIL ਬ ਰ
ੁ ਗਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਕਰਨ ਾਜ਼ਲਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਿਜ਼ਿਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਿੱ ਿੇ ਤੁਹਾਨਿੰ ਲਿੱਗੇ ਜ਼ਕ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਦੁਰਜ਼ ਹਾਰ ਿਾਂ ਮਾੜਾ ਜ਼ ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ
ਇਿੱ ਕ ਿੁਰਿੱਜ਼ਖਅਤ ਿਾਂ ਹੈ। SAIL ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿੀਨੀਅਰ ਫਿਟ ਬੀਿੀ (Seniors First BC) ਤੇ ਿਾਓ।



SAIL - ਬ ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਜ਼ ਹਾਰ ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਈਨ

SeniorsBC
ਿੇ ਤੁਿੀਂ ਿੱ ਿੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜ਼ਿਿ ਨਾਲ ਬਦਿਲਕੀ ਿਾਂ ਦੁਰਜ਼ ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ 604-437-1940 ਿਾਂ 1-866-437-1940 (ਟੋਲ ਫਰੀ) 'ਤੇ
ਕਾਲ ਕਰੋ। ਿੇ ਾ ਾਂ ਰੋ ਾਨਾ ਿ ੇਰੇ 8:00

ਿੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8:00 ਿੇ ਤਿੱ ਕ (ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ ਨਿੰ ਛਿੱ ਿ ਕੇ) ਉਪਲਬਿ ਹਨ। SAIL ਬ ਰ
ੁ ਗਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਾਜ਼ਲਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਿਜ਼ਿਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਿੱ ਿੇ ਤੁਹਾਨਿੰ ਲਿੱਗੇ ਜ਼ਕ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਦੁਰਜ਼ ਹਾਰ ਿਾਂ ਮਾੜਾ ਜ਼ ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲਬਾਤ
ਕਰਨ ਇਿੱ ਕ ਿੁਰਿੱਜ਼ਖਅਤ ਿਾਂ ਹੈ। SAIL ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿੀਨੀਅਰ ਫਿਟ ਬੀਿੀ (Seniors First BC) ਤੇ ਿਾਓ।


ਦੁਰਜ਼ ਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਜ਼ਹਲੀ ਤੋਂ ਬ ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਿੁਰਿੱਜ਼ਖਆ



ਿਕੈਮ ਅਤੇ ਿੋਖਾ

ਆਜ਼ਫਿ ਔਫ ਜ਼ਦ ਿੀਨੀਅਰਿ ਐਿ ੋਕੇਟ (Office of the Seniors Advocate)
ਜ਼ਦ ਿੀਨੀਅਰਿ ਐਿ ੋਕੇਟ ਜ਼ਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਜ਼ਨਿੱਿੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਜ਼ਰਹਾਇਸ਼, ਆ ਾਿਾਈ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਿਬਿੰ ਿੀ ਿਜ਼ਹਯੋਗ ਨਾਲ ਿਬਿੰ ਜ਼ਿਤ ਬ ਰ
ੁ ਗਾਂ ਦੀਆਂ
ਿੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦਾ ਜ਼ਨਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਿਲਾਹ ਜ਼ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਜ਼ਹਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੀਲ ਤੁਹਾਿੀ ਿਮਿੱ ਜ਼ਿਆ ਾਂ ਨਿੰ ਿੁਲਝਾਉਣ ਜ਼ ਿੱ ਚ
ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਨਿੰ ਿੀਲੇ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁਿੰ ਚਾ ੇਗਾ। ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ ਕਟੋਰੀਆ ਜ਼ ਿੱ ਚ 1-877-952-3181 (ਟੋਲ-ਫਰੀ) ਿਾਂ 250-952-3181 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਦਫ਼ਤਰ ਿੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ ਾਰ ਤਿੱ ਕ ਿ ੇਰੇ 8:30 ਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਿੇ ਤਿੱ ਕ ਖੁਿੱ ਲਹਦਾ ਹੈ।


ਆਜ਼ਫਿ ਔਫ ਜ਼ਦ ਿੀਨੀਅਰਿ ਐਿ ੋਕੇਟ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਿਰੀਰਕ ਦੁਰਜ਼ ਹਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲ ਜ਼ਹਿੰ ਿਾ ਬਾਰੇ ਆਮ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਦਿੱ ਤੇ ਜ਼ਲਿੰਕਾਂ ਤੇ ਕਜ਼ਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਉੱਨਤ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਿਨਾਬਿੰ ਦੀ


ਦੁਰਜ਼ ਹਾਰ: ਦੁਰਜ਼ ਹਾਰ-ਿਬਿੰ ਿੀ ਿਿੱ ਟਾਂ ਦੇ ਲਿੱਛਣ



ਘਰੇਲ ਦੁਰਜ਼ ਹਾਰ



ਘਰੇਲ ਜ਼ਹਿੰ ਿਾ



ਿਰੀਰਕ ਦੁਰਜ਼ ਹਾਰ



ਜ਼ਿਨਿੀ ਦੁਰਜ਼ ਹਾਰ ਿਾਂ ਿਬਰਦਿਤੀ (ਬਲਾਤਕਾਰ)

ਵਪਛਲੀ ਿਾਰ ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ: ਮਈ 2019

hYlQilMkbIsI PwielW dy hor iviSAW vwsqy, www.HealthLinkBC.ca/healthfiles qy jW Awpxy sQwnk pbilk hYlQ Xuint kol jwE[bI. sI.
iv~c ishq sMbMDI nOn-AYmrjYNsI jwxkwrI Aqy slwh leI, www.HealthLinkBC.ca qy jwE jW 8-1-1 (tol PRI) qy Pon kro[bihry Aqy a`ucw
suxn vwilAW dI shwieqw vwsqy, 7-1-1 qy Pon kro[ bynqI krn qy 130 qoN v~D BwSwvW iv~c Anuvwd syvwvW auplbD hn[

