ਵੱ ਖ ਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ-ਪਓ ਲਈ
ਮਦਦ
ਜ ਿੱ ਥੇ ਵਿੱ ਖ ਸਏ ਜਿਵਾਿਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਿਵਜਿਸ਼-ੰ

, ਉੱਥੇ

ੇਿਨਜ ੰ ਗ ਆਿਡਿ ਰਗਿਾਭ (

-

)

(
ਲਗਾਈ ਸੈ

 ਭਾਜਆਂ ਨੰ

)

ਧਨ-ਿਾਸ਼ੀ

ਕਿਨ ਜਵਿੱ ਚ ਭਦਦ ਜਭਲ ਕੇ।

ੇਰਨਪਟਿੰ ਗ ਆਰਡਰ ਰਗਰਾਮ ਅਤੇ ਟ ੈਰੇਸ਼ਨ ਕਅਰੇਪਟਵ ੇਰਨਪਟਿੰ ਗ
ੇਵਾਵਾਂ ਕੀ ਸਨ?
ੇਿਨਜ ੰ ਗ ਆਿਡਿ ਰਗਿਾਭ ਅਤੇ  ੈਿੇਸ਼ਨ ਕਅਿੇਜ ਵ ੇਿਨਜ ੰ ਗ ੇਵਾਵਾਂ,

-

ੰ

,
,

ਇਸ

ਾਣਨ ਜਵਿੱ ਚ ਭਦਦ ਕਿਦੇ ਸਨ ਜਕ ਜਕਵੇਂ ਿਵਜਿਸ਼-

,

,

ਸਨ ਅਤੇ ਅਜ ਸੇ ਇੰ ਤਜ਼ਾਭ ਕਿਦੇ ਸਨ ਜ  ਨਾਲ ਭਾਂਸਨ।

ੇਰਨਪਟਿੰ ਗ ਆਰਡਰ ਰਗਰਾਮ ਲਈ ਪਕਉਂ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ?
ਕਈ ਵਾਿ ਵਿੱ ਖ ਸ ਚਿੱ ਕੇ ਜਿਵਾਿ ਆਣੇ ਫਿੱ ਜਚਆਂ ਨੰ ਦੇਖਣ/
ਉਸ

ਆਿਡਿ ਦਾ ਇਤੇਭਾਲ ਨਸੀਂ ਕਿ ਕਦੇ ਸਨ। ਭਾਂਨੰ ਇਨਹਾਂ

-

ਾਂਦੇ ਸਨ

ਇਸ

ਾਣਨ

-ੰ
ਆਉਂਦੀ

,
-

ੜਦੇ ਸਨ।

ਟ ੈਰੇਸ਼ਨ ਕਅਰੇਪਟਵ ੇਰਨਪਟਿੰ ਗ ੇਵਾ ਲਈ ਪਕਉਂ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ?
ਫਸਤ ਾਿੇ ਵਿੱ ਖ ਸ ਚਿੱ ਕੇ ਭਾੇ

ਾਣਦੇ ਸਨ ਜਕ ਉਨਹਾਂ ਜਵਚਾਲੇ ਝਗੜੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਫਿੱ ਚੇ/ਫਿੱ ਚੀ ਨੰ ਦਖੀ ਕਿ ਿਸੇ ਸਨ ਿ ਉਨਹਾਂ

ਨੰ ਲਗਦਾ ਸੈ ਜਕ ਉਨਹਾਂ ਕਲ ਸਣ ਸਿ ਕਿਨ ਲਈ ਕਝ ਨਸੀਂ ਸੈ। ਸ ਕਦਾ ਸੈ ਜਕ ਫਿੱ ਚੇ

ਜ਼ਫਾਤੀ ਤਿ ਤੇ ੰ ਘਿਸ਼ ਕਿ

ਿਸੇ ਸਣ ਬਾਵੇਂ ਉਸ ਉੱਿੋਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਜਵਿੱ ਚ ਠੀਕ ਵੀ ਲਿੱਗਣ।  ੈਿੇਸ਼ਨ ਕਅਿੇਜ ਵ ੇਿਨਜ ੰ ਗ ੇਵਾ ਤ ਸਾਡੀ ਇਸ
ਾਣਨ ਜਵਿੱ ਚ ਭਦਦ ਕਿ ਕਦੀ ਸੈ ਜਕ ਭਾਜਆਂ ਦੇ ਵਿੱ ਖ ਸ

ਾਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਫਿੱ ਜਚਆਂ ਨੰ ਜਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲ ੜ ਸੰ ਦੀ ਸੈ ਅਤੇ

ਤਸਾਡੇ ਫਿੱ ਚੇ ਦੀ ਭਦਦ ਕਿਨ ਲਈ ਿਤੇ ਲਿੱਬਣ ਜਵਿੱ ਚ ਭਦਦ ਕਿ ਕਦੀ ਸੈ।
 ੈਿੇਸ਼ਨ ਕਅਿੇਜ ਵ ੇਿਨਜ ੰ ਗ,

(

)
,

,

ਨੰ

ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਜਵਿੱ ਚ ਭਦਦ ਕਿਦਾ ਸੈ ਜਕ

ਤੀਂ ਆਣੇ ਫਿੱ ਚੇ/ਆਣੀ ਫਿੱ ਚੀ ਦੀ ਭਦਦ ਜਕਵੇਂ ਕਿ ਕਦੇ ਸ,

ਿਸੀ

ੇਰਨਪਟਿੰ ਗ ਆਰਡਰ ਰਗਰਾਮ ਪਕਿੰ ਨਾ ਲਿੰਮਾ ਸਿੰ ਦਾ ਸੈ?
ੇਿਨਜ ੰ ਗ ਆਿਡਿ ਰਗਿਾਭ,

।

ਲਈ

ਸਨ।

ਟ ੈਰੇਸ਼ਨ ਕਅਰੇਪਟਵ ੇਰਨਪਟਿੰ ਗ ਪਵੱ ਚ ਪਕਿੰ ਨਾ ਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ?
ਇ ਜਿੱ ਜਖਆਤਭਕ ੇਜਭਨਾਿ ਜਵਿੱ ਚ ਆਭ ਤਿ ਤੇ ਲਗਬਗ ਅਿੱ ਧਾ ਕ ਜਦਨ ਲਿੱਗੇਗਾ। ਉ ਤੋਂ ਫਾਅਦ,
ਭਦਦ ਰਦਾਨ ਕਿ ਕਦੀ ਸੈ। ਇ ਜਵਿੱ ਚ ਕਝ ਸਪਤੇ ਾਂ
ਕਈ ਭਸੀਨੇ ਲਿੱਗ ਕਦੇ ਸਨ।

ਜੇ ਤੀਂ ਅਰੱ ਪਖਅਤ ਮਪਸੂ ਕਰ ਰਸੇ ਸ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ?
ੇਿਨਜ ੰ ਗ ਆਿਡਿ ਰਗਿਾਭ ਅਤੇ  ੈਿੇਸ਼ਨ ਕਅਿੇਜ ਵ ੇਿਨਜ ੰ ਗ ੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਗਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਭਚਾਿੀਆਂ
ਦੀ ਿਿੱ ਜਖਆ ਲਈ ਇੰ ਤਜ਼ਾਭ ਕੀਤੇ ਸਏ ਸਨ।

ੇ ਤਸਾਡੇ ਆਣੀ

ਸਨ,

ਕੀ ਮੇਰਾ ਬੱ ਚਾ ਰੱ ਪਖਅਤ ਸਵੇਗਾ?
ੇਿਨਜ ੰ ਗ ਆਿਡਿ ਰਗਿਾਭ ਅਤੇ  ੈਿੇਸ਼ਨ ਕਅਿੇਜ ਵ ੇਿਨਜ ੰ ਗ ੇਵਾ ਜਵਿੱ ਚ ਜਿਵਾਿ ਦੇ ਾਿੇ
ਿਿੱ ਜਖਆ ਫਸਤ ਭਾਇਨੇ ਿਿੱ ਖਦੀ ਸੈ। ੇ ਤਸਾਨੰ ਆਣੇ ਫਿੱ ਚੇ ਦੀ ਿਿੱ ਜਖਆ ਨੰ ਲੈ ਕੇ ਜਚੰ ਤਾ ਸੈ,

ੀਆਂ ਦੀ

ੇਰਨਪਟਿੰ ਗ ਆਰਡਰ ਰਗਰਾਮ ਅਤੇ ਟ ੈਰੇਸ਼ਨ ਕਅਰੇਪਟਵ ੇਰਨਪਟਿੰ ਗ ੇਵਾ
ਲਈ ਕ ਣ ਜਾ ਕਦਾ ਸੈ?
ਵਿੱ ਖ ਸ ਚਿੱ ਕੇ ਭਾੇ

 ਆ ਜਵਿੱ ਚ ਗਿੱ ਲ ਨਸੀਂ ਕਿਦੇ ਾਂ ਿਵਜਿਸ਼-ੰ

ਸਨ,
ਾ ਕਦੇ ਸ। ਤਸਾਡੇ ਫਿੱ ਜਚਆਂ ਨੰ ਵੀ ਸ਼ਾਭਲ
ਕੀਤਾ ਾ ਕਦਾ ਸੈ।
ਵਿੱ ਖ ਸ ਚਿੱ ਕੇ ਭਾੇ

 ਲੜਹਾਈ ਤੋਂ ਜਫਨਾਂ ਗਿੱ ਲ ਤਕ ਨਸੀਂ ਕਿ ਕਦੇ,
-

-

ਨਾ ਏ। ਇ ਰਗਿਾਭ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਵੇਂ ਭਾਜਆਂ ਨੰ ਵਿੱ ਖ-

ੇਰਨਪਟਿੰ ਗ ਆਰਡਰ ਰਗਰਾਮ ਦੇ ਦਰਾਨ ਕੀ ਸਿੰ ਦਾ ਸੈ?
ਅਜ ਸੀਆਂ ਕਈ ਗਿੱ ਲਾਂ ਸਨ  ੇਿਨਜ ੰ ਗ ਆਿਡਿ ਰਗਿਾਭ ਦੇ ਜਸਿੱ ੇ ਵ ੋਂ ਵਾਿ ਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨਹਾਂ ਜਵਿੱ ਚ
ਜਿਵਾਿਕ ਲਾਸਕਾਿ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਿਨਾ,

,
,

,

ਟ ੈਰੇਸ਼ਨ ਕਅਰੇਪਟਵ ੇਰਨਪਟਿੰ ਗ ੇਵਾ ਤੇ ਕੀ ਸਿੰ ਦਾ ਸੈ?
ਅਜ ਸੀਆਂ ਕਈ ਗਿੱ ਲਾ ਸਨ   ੈਿੇਸ਼ਨ ਕਅਿੇਜ ਵ ੇਿਨਜ ੰ ਗ ੇਵਾ ਦੇ ਜਸਿੱ ੇ ਵ ੋਂ ਵਾਿ ਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੇ
ਤਿਹਾਂ ਦੇ ਭਿੱ ਜਦਆਂ ਨਾਲ
ਜਿਵਾਿ-ੰ

ਝ ਿਸੇ ਦ ੇ ਭਾਜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇ ਜਵਿੱ ਚ ਸਭੇਸ਼ਾ ਜਿੱ ਜਖਆਤਭਕ ੇਜਭਨਾਿ ਸ਼ਾਭਲ ਸੰ ਦਾ ਸੈ।
ਿ ਤੇ ਸਿ ਸਾਇਤਾ ਵੀ ਰਦਾਨ ਕਿੇਗਾ। ਇਸ ੇਵਾ ਇ ਫਾਿੇ

ਦਿੱ ੇਗੀ ਜਕ ਤੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਿਨ ਦਿਾਨ ਜਕ ਗਿੱ ਲ ਦੀ ਉਭੀਦ ਕਿ ਕਦੇ ਸ।

ਇ ਪਵੱ ਚ ਮੇਰੇ ਬੱ ਪਚਆਂ ਲਈ ਕੀ ਮਦਦ ਉਲਬਧ ਸੈ?
ੇਿਨਜ ੰ ਗ ਆਿਡਿ ਰਗਿਾਭ ਦੇ ਜਸਿੱ ੇ ਵ ੋਂ ਫਿੱ ਚੇ ਜਿਵਾਿ-ੰ
ਫਿੱ ਜਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਸ ਜਵਿੱ ਚ ਆ ਕਦੇ ਸਨ ਜ ਨਹਾਂ ਦੇ ਜਿਵਾਿਾਂ ਨੰ ਵੀ ਇ ਤਿਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਭਿੱ ਜਆਵਾਂ ਸਨ।
ਇਸ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭਝਣ ਜਵਿੱ ਚ ਭਦਦ ਕਿਦਾ ਸੈ ਜਕ ਜਿਵਾਿਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਕੀ ਕਝ ਸੰ ਦਾ ਸੈ।
 ੈਿੇਸ਼ਨ ਕਅਿੇਜ ਵ ੇਿਨਜ ੰ ਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਜਆਂ ਿਾਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਫਿੱ ਜਚਆਂ ਦੀ ਭਦਦ ਕਿਨਾ ਸੈ। ਕਝ
ੰ ਥਾਵਾਂ ਇਿੱ ਕ ਅਲਿੱਗ ਰਗਿਾਨ ਦੇ ਤਜਸਤ ਫਿੱ ਜਚਆਂ ਲਈ ਲਾਸ ਾਂ ਸਿ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ੀਜਕਰਤ ਭਦਦ ਰਦਾਨ ਕਿ ਕਦੀਆਂ ਸਨ;

ਮੈਂ ੇਰਨਪਟਿੰ ਗ ਆਰਡਰ ਰਗਰਾਮ ਜਾਂ ਟ ੈਰੇਸ਼ਨ ਕਅਰੇਪਟਵ ੇਰਨਪਟਿੰ ਗ ੇਵਾ
ਦਾ ਇਤੇਮਾਲ ਕਦੋਂ ਕਰਾ?
ਅਦਾਲਤ ਭਾਜਆਂ ਨੰ ਇ ਰਗਿਾਭ ਾਂ ਿਜਵ ਤੇ ਾਣ ਲਈ ਰਤਾਜਸਤ ਕਿ ਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਦੀ ਸੈ। ਤਸਾਨੰ
ਤਸਾਡੇ ਫਿੱ ਚੇ ਦੇ ਦ ੇ ਭਾਂ/

,

ਾਂ

,

ਭਗਿੋਂ ਤਸਾਡੇ ਜਿਵਾਿ ਦੀ ਭਦਦ ਕਿ ਿਸੀ ਕਈ ਸਿ ੇਵਾ ਦਆਿਾ ੇਿਨਜ ੰ ਗ ਆਿਡਿ ਰਗਿਾਭ ਾਂ 
ੈਿੇਸ਼ਨ ਕਅਿੇਜ ਵ ੇਿਨਜ ੰ ਗ ੇਵਾ ਦਾ ਸਵਾਲਾ ਜਦਿੱ ਤਾ

ਾ ਕਦਾ ਸੈ। ਕਈ ਵਾਿ,

ਸਨ।

ਇ ਪਵੱ ਚ ਮੇਰੇ ਦਆਰਾ ਦੱ ੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਗਤ ਰਪਸਿੰ ਦੀਆਂ ਸਨ?
ਸਾਂ,

,
ਜਵਿੱ ਚ

-

ਤ ਿਜਸੰ ਦਾ ਸੈ –

,

,
ਸਣ

ਦਿਜਵਸਾਿ

,

ਿ ਕਿਨਾ ਲਾਜ਼ਭੀ ਸੰ ਦਾ ਸੈ

ਅਤੇ ਇਦਾ ਇਤੇਭਾਲ ਕਝ ਜਥਤੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਫਤ ਦੇ ਤਿ ਤੇ ਕੀਤਾ ਾ ਕਦਾ ਸੈ।

ਇਦਾ ਪਕਿੰ ਨਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ?
ਕਈ ਵਾਿ ਤਸਾਡੇ ਕਲੋਂ ੇਿਨਜ ੰ ਗ ਆਿਡਿ ਰਗਿਾਭ ਾਂ  ੈਿੇਸ਼ਨ ਕਅਿੇਜ ਵ ੇਿਨਜ ੰ ਗ ੇਵਾ ਤੇ
ਪੀ ਵਲੀ

ਾਵੇਗੀ। ਤਸਾਡੀ ਬਗਤਾਨ-

ਆਭਦਨੀ ਘਿੱ

ਸੈ

ਿਕਭ ਤਸਾਡੇ ਆਿਜਥਕ ਸਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਨਿਬਿ ਕਿੇਗੀ। ੇ ਤਸਾਡੀ

ਾਂ ਤੀਂ ਆਿਜਥਕ ਭਿੱ ਜਆਵਾਂ ਤੋਂ ਝ ਿਸੇ ਸ,

ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ
ੇ ਤੀਂ ਆਣੇ ਫਿੱ ਚੇ ਫਾਿੇ ਪੈਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਾਣ ਦਾ ਜਨਿਣਾ ਕਿਦੇ ਸ,
/

ਾਣ ਲਈ

ਅਦਾਲਤ ਤਸਾਨੰ

ੇ ਤੀਂ

ਾਂ ਦ ੇ

/

ਾਂ ਦ ੇ ਭਾਂ/

-

-

ਨੇ ੇਿਨਜ ੰ ਗ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਾਲਣਾ ਨਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੈ,

ਤੇ ਾਣ ਦਾ ਸਿ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਦੀ ਸੈ। ਅਦਾਲਤ ਇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਾਲਣਾ ਨਾ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀ
ਨੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਦੀ ਸੈ ਜਕ ਉਸ ਦ ੀ ਾਿ ੀ ਦੇ ਕਾਿਵਾਈਆਂ ਫੰ ਧੀ ਕਨੰ ਨੇ ਖਿਚੇ ਦਾ ਬਗਤਾਨ ਕਿੇ।

ਮੈਂ ੇਰਨਪਟਿੰ ਗ ਆਰਡਰ ਰਗਰਾਮ ਜਾਂ ਟ ੈਰੇਸ਼ਨ ਕਅਰੇਪਟਵ ੇਰਨਪਟਿੰ ਗ ੇਵਾ
ਦਾ ਤਾ ਪਕਵੇਂ ਲਗਾਵਾਂ?
ਤੀਂ ਪੈਜਭਲੀ ਜਿਲੇ ਸ਼ਨਜਸ਼ ਐਡਵਾਈ ਲਾਈਨ ਨੰ 1800 050 321
10

4

8

ਤਕ (

8

)
ਸਨ

ਾਂ ਤਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਕੇ ਸਿ ਢਕਵੀਂ

ੇਵਾ ਦਾ ਝਾਅ ਦੇ ਕਦੇ ਸਨ।
ਜਿਵਾਿ-ੰ
www.familyrelationships.gov.au



ਫਾਿੇ

