
 

 

ਨਿਗਰਾਿੀ-ਹਠ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤ ਅਦਲਾ-
ਬਦਲੀਆਂ 
ਜਦੋਂ ਵੱਖ ਸ ਚੱੁਕ ਭਾਪਆਂ ਪਵੱਚ ਫਸੁਤ ਸੀ ਪਿਆਦਾ ਝਗੜਾ ਸੁੁੰ ਦਾ ਸ ਜਾਂ ਪਸੁੰ ਾ ਫਾਯ ਵੀ ਪਚੁੰ ਤਾ ਪਵਅਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ, 
ਉੱਥ                                       ਨੂੁੰ  ਧਨ-ਯਾਸ਼ੀ ਪਦੱਤੀ ਸ ਤਾਂ ਪਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜ ਭਾਂ/            
                                 ਕ            -             ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਕਣ   ਜ          -
                             ਕਣ। 

ਬਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਵਾ ਕੀ ਹ? 
ਫਾਰ ੁੰ ਯਕ ਵਾਵਾਂ ਵੱਖ ਸ ਚੁੱ ਕ ਪਯਵਾਯਾਂ ਵਾਰ  ਫੱਪਚਆਂ ਦੀ ਉ ਭਾਂ-                                     
                                         ਸਨ।                                              
  -              -                                     ਸ ਜਾਂਦੀ   , ਤਾਂ                           
    -                          ਦਾਨ ਕਯਦੀਆਂ ਸਨ। 

ਰੜ ਣ ਤ,                         ,                         ਕਦੀ              -       
                                                                                           
                       -                    ਨਾਰ ਦੁਫਾਯਾ ਛਾਣ ਕਯਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸ ਜ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਫਸੁਤ ਥੜਹਾਂ 
ਭਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪਫਤਾਇਆ ਸਵ ਜਾਂ ਕਈ ਭਾਂ ਇੱਕਠੇ ਨਾ ਪਫਤਾਇਆ ਸਵ। 

ਨਿਗਰਾਿੀ-                 ? 
ਜਦੋਂ ਫੱਚ ਨੂੁੰ  ਇੱਕ ੁਯੱਪਖਅਤ,                                                          -                 
         ਉਸ       ਤਾਉਂਦਾ ਸ,                                                               
            



 

 

ਨਿਗਰਾਿੀ-        -          ? 
ਵੱਖ ਸ ਚੱੁਕ ਪਯਵਾਯਾਂ ਪਵੱਚ ਅਪਜਸਾ ਭਾਂ ਆ ਕਦਾ ਸ ਜਦੋਂ ਫੱਚ ਨੂੁੰ  ਉ ਭਾਂ-                            
‘      ਕਯਨ’     ‘         ’        ੈਂਦੀ ਸ ਜ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਯਿਾਨਾ ਦਖਬਾਰ ਨਸੀਂ ਕਯਦ ਸਨ। ਉਸ ਭਾਭਰ ਪਜਨਹ ਾਂ 
ਪਵੱਚ ਦਵੇਂ ਭਾ ਆਭਹਣ-                                       ,                                 
    -                                       

ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤ ਬਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਵਾਵਾਂ 
ਜ ਤੁੀਂ ਆਣ ਫੱਚ ਫਾਯ ਪਰਾ ਰਣ ਰਈ ਅਦਾਰਤ ਜਾਣ ਦਾ ਪਨਯਣਾ ਕਯਦ ਸ,                         -    
    -                                       ,             -                              
                   ,                                                              ਕਦੀ ਸ। 

ਜ ਤੁਸਾਨੂੁੰ  ਅਦਾਰਤ ਦੁਆਯਾ ਫਾਰ ੁੰ ਯਕ ਵਾ ਤ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦਸ਼ ਪਭਪਰਆ ਸ,                           
                                                         ਗੀ,                                 
  -                              ,                    ੁਪਵਧਾਵਾਂ ਅਤ ਯਤ ਉਰਫਧ ਸਨ। ਫਾਰ 
ੁੰ ਯਕ ਵਾ ਤ ਅਦਾਰਤ ਦ ਆਦਸ਼ ਦੀ ਕਈ ਫੁੰ ਦਸ਼ ਨਸੀਂ ਸ। 

ਅਦਾਰਤੀ ਆਦਸ਼ ਦੀ ਤਾਯੀਖ ੱੁਗ ਜਾਣ ਤ ਤੁੀਂ ਵਾ ਅਦਾਰਤ ਜਾ ਕਦ ਸ,                          
                                       ਆਂ ਸਨ,                                   -    ਨੂੁੰ  ਪਰਖਤੀ ਯੂ 
ਪਵੱਚ ਆਦਸ਼ ਦੀ ਪਯਫਦਰ ਕਯਨ ਦੀ ਰਾਸ ਪਦੁੰ ਦੀ ਸ। ਜ ਤੁੀਂ ਅਤ ਦੂਜਾ ਭਾਂ-                                  
                                              ,                                          
                                                     ਦਵਗੀ ਜ ਅਪਜਸਾ ਕਯਨਾ ਫੱਚ ਦ ਬ ਤੋਂ 
ਵਧੀਆ ਪਸੱਤ ਪਵੱਚ ਸਵਗਾ। 

ਫਾਰ ੁੰ ਯਕ ਵਾ ਰਾਸ ਦ ਕਦੀ ਸ ਪਕ ਤੁੀਂ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਭਾਂ-                                           
                                                                                               
ਭੱੁਪਦਆਂ ਨੂੁੰ  ਸੱਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ਜ ਆਣ ਫੱਚ ਨਾਰ ਭਾਂ ਪਫਤਾਉਣ ਰਈ ਸਯਕ ਭਾਂ-                              
ਸਨ। 

ਅਦਾਰਤ,                                                                                     
                                           ਆਂ ਸਨ              ਇਸ ਤਾ ਰਗਾਉਣ ਪਵੱਚ ਭਦਦ 
ਕਯ ਕਦੀਆਂ ਸਨ ਪਕ ਪਨਗਯਾਨੀ-                                          



 

 

ਨਿਗਰਾਿੀ-                           ? 
ਇਸ ਭੁਰਾਕਾਤਾਂ ਫੱਚ ਰਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਭਾਂ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਫਾਰ ੁੰ ਯਕ ਵਾ ਕਰ ਫੱਪਚਆਂ ਅਤ ਭਾਪਆਂ ਦ 
ਇਤਭਾਰ ਰਈ ਫਸੁਤ ਾਯ ਪਖਡਣ ਅਤ  ਪਕਪਯਆਵਾਂ ਸਨ। ਫਾਰ ੁੰ ਯਕ ਵਾ ਦ ਕਯਭਚਾਯੀ ਸਯ ਭੇਂ ਫੱਚ ਅਤ 
ਉਦ ਭਾਂ-                               ਖਣਗ  

ਬਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਵਾ ਲਈ ਕਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ? 
ਵੱਖ ਸ ਚੱੁਕ ਪਯਵਾਯਾਂ ਦੀ ਫਾਰ ੁੰ ਯਕ ਵਾ ਦੁਆਯਾ ਭਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ ਸ। ਤੁੀਂ ਫਾਰ ੁੰ ਯਕ ਵਾ ਦਾ 
ਇਤਭਾਰ ਕਯ ਕਦ ਸ ਬਾਵੇਂ ਤੁੀਂ ਆਣ ਫੱਚ ਦ ਦੂਜ ਭਾਂ-    ਨਾਰ ਪਵਆਸ ਸ ਜਾਂ ਨਸੀਂ ਜਾਂ ਉ                 
     

ਮੈਂ ਬਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਵਾ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂ? 
ਤੁੀਂ ਆਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਰ ਫਾਰ ੁੰ ਯਕ ਵਾ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਕਯ ਕਦ ਸ ਜਾਂ ਇ ਕਾਯਨ ਕਯ ਕਦ ਸ ਪਕਉਂਪਕ 
ਤੁਸਾਨੂੁੰ  ਇ ਵਾ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਕਯਨ ਦਾ ਆਦਸ਼ ਅਦਾਰਤ ਦੁਆਯਾ ਪਦੱਤਾ ਪਗਆ ਸ। ਅਦਾਰਤ ਆਦਸ਼ ਦ ਕਦੀ ਸ ਪਕ 
ਫੱਪਚਆਂ ਨੂੁੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਸਵਾਰ  ਕਯਨ,                        -                                         
                         ਜਾਵ  

ਬਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਵਾ ਮਿੰੂ ਨਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਿ ਕਰਗੀ? 
ਫਾਰ ੁੰ ਯਕ ਵਾ,          ਨੂੁੰ  ਇਤਭਾਰ ਕਯਨ ਰਈ ੁਯੱਪਖਆ ਪਨਮਭਾਂ ਫਾਯ ਦੱਗੀ ਅਤ ਇਸ ਤੁਸਾਡੀ ਭਦਦ 
ਰਈ ਉਰਫਧ ਸਯਨਾਂ ਵਾਵਾਂ ਫਾਯ ਦੱ ਕਦੀ ਸ। 

ਮਿੰੂ ਆਪਣ ਬੱਚ ਿੰੂ ਨਿਗਰਾਿੀ-                                 ? 
ਆਣ ਫੱਚ ਨਾਰ ਯਰ ਖ ਸ਼ਫਦਾਂ ਪਵੱਚ ਗੱਰ ਕਯ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਦੱ ਪਕ ਉਸ ਆਣ ਦੂਜ ਭਾਂ-                      
                                  ਉ ਜਗਹਾ                                   ਦ ਯੂ ਪਵੱਚ ਦੱ। 
       -                    -                                    ਕਯਨ ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਫਾਰ ੁੰ ਯਕ 
ਵਾ ਤ ਰ  ਜਾਓ। ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਓ ਪਕ ਫੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਸ ਪਕ ਉਸ ਪਕਨੂੁੰ  ਪਭਰਣ ਜਾ ਪਯਸਾ ਸ ਅਤ ਪਕੁੰ ਨੀ ਦਯ ਤਕ ਅਤ 
ਭੁਰਾਕਾਤ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਉਨੂੁੰ  ਘਯ ਰ  ਕ ਜਾਣ ਰਈ ਕਣ ਰਣ ਆਵਗਾ। 



 

 

ਮਾਂ-                                                                 
            ਹ? 
ਅਕਯ ਭਾਂ-                                                                                 
                                                           -                    -
                            ,                                             ਯੀ ਯਸਗਾ। 

ਜ ਤੁਸੀਂ ਅਸੁਰੱਨਿਅਤ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹ ਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ? 
ਫਾਰ ੁੰ ਯਕ ਵਾਵਾਂ ਨੇ ਗਾਸਕਾਂ ਅਤ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀ ੁਯੱਪਖਆ ਰਈ ਇੁੰਤਿਾਭ ਕੀਤ ਸਏ ਸਨ। ਜ ਤੁੀਂ ਆਣੀ ਜਾਂ 
ਆਣ ਫੱਪਚਆਂ ਦੀ ੁਯੱਪਖਆ ਨੂੁੰ  ਰ  ਕ ਪਪਕਯਭੁੰਦ ਸ,                                           ਫਾਯ ਖ਼ਫਯ 
ਕਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। 

ਕੀ ਮਰਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਹਵਗਾ? 
ਜ ਤੁੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਭੁਰਾਕਾਤਾਂ ਦ ਦਯਾਨ ਆਣ ਫੱਚ ਦੀ ੁਯੱਪਖਆ ਨੂੁੰ  ਰ  ਕ ਪਪਕਯਭੁੰਦ ਸੁੁੰ ਦ ਸ,                    
                                          

ਜ ਮੈਂ ਬਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਵਾ ਨਵਿ ਕਨਹੰਦਾ ਹਾਂ, ਨਕ ਉਹ                 ਹ? 
ਨਸੀਂ,                     ਕਸੀ ਗਈ ਕਈ ਗਰ                    ਕੁੰਭ                               
                                                     ,          ,                               , 
                                                            , ਪਯਯਟਾਂ ਰਦਾਨ ਕਯਦੀਆਂ ਸਨ ਪਕ 
ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੇ ਪਨਗਯਾਨੀ-                   -                          

ਕੀ ਇਹ ਨਿਗਰਾਿੀ ਨਿਰਪੱਿ ਹਵਗੀ? 
ਫਾਰ ੁੰ ਯਕ ਵਾ ਦ ਕਯਭਚਾਯੀ ਪਕ ਦਾ ੱਖ ਨਸੀਂ ਰੈਂਦ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜ ਫੱਚ ਤ ਸੁੁੰ ਦੀ ਸ,                  
                                    ਕਦਾ ਸ। 

ਇਸਦਾ ਨਕੰਿਾ ਿਰਚਾ ਆਵਗਾ? 
ਫਾਰ ੁੰ ਯਕ ਵਾਵਾਂ ਪਨਗਯਾਨੀ-                     -                                         
                       ਤੁੀਂ                                                           
                                                ਕਯ ਕ। 



 

 

ਮੈਂ ਬਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਵਾ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਕਵੇਂ ਕਰਾਂ? 
ਇਨਹ ਾਂ ਵਾਵਾਂ ਫਾਯ ਵਧਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਈ ਅਤ ੁੰ ਯਕ ਵਯਪਵਆਂ ਰਈ,                                  
1800 050 321                            8            8     ਤਕ                   10            4 
    ਤਕ (                              )          

ਤੁੀਂ ਪਪਭਰੀ ਪਯਰਸ਼ਨਪਸ਼ ਆਨਰਾਈਨ ਦੀ ਵੈੱਵ-ਾਈਟ ਤ ਵੀ ਜਾ ਕਦ ਸ www.familyrelationships.gov.au 

http://www.familyrelationships.gov.au/

