
ਡਜੀਰਾ – ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਦਰਵਾਰਕ ਦਿੰਸਾ 
ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ 
djirra.org.au 
9244 3333
info@djirra.org.au

ਇਨਟੱਚ – ਪਦਰਵਾਰਕ ਦਿੰਸਾ 
ਿੇ ਦਵਰੁੱਧ ਬਿੁ-ਸਦਿਆਚਾਰਕ 
ਕੇਂਿਰ
intouch.org.au 
1800 755 988 
admin@intouch.org.au 

ਸੇਫ਼ ਸਟੈੱਪਸ - ਪਦਰਵਾਰਕ ਦਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀਦਕਦਰਆ ਕੇਂਿਰ
safesteps.org.au
1800 015 188 (24 ਘੰਟੇ)
safesteps@safesteps.org.au 
ਵੈੱਬ ਚੈਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
(ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ - ਅੱਧੀ ਰਾਤ)

1800 RESPECT – ਰਾਸ਼ਟਰੀ 24 ਘੰਟੇ  
ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਸਿਾਇਤਾ ਲਾਈਨ,  
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ
1800respect.org.au 
1800 RESPECT (1800 737 732) (24 ਘੰਟੇ)
ਵੈੱਬ ਚੈਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ (24 ਘੰਟੇ)

ਦਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਾਿਂ -  
ਮਰਿਾ ਂਿੀ ਦਸਫਾਰਸ਼ ਸੇਵਾ
ntv.org.au 
1300 766 491

ਔਰੇਂਜ ਡੋਰ – ਔਰਤਾ,ਂ ਬੱਦਚਆ,ਂ  
ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਅਤੇ ਪਦਰਵਾਰਾ ਂਲਈ ਸਥਾਨਕ  
ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਦਿਆ ਕੇਂਿਰ
orangedoor.vic.gov.au 
1800 319 353 (ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ  
5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) 
bpa@orangedoor.vic.gov.au

ਸੰਨੀ ਐਪ
ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਵਾਸਤੇ 
ਜਜਨ੍ਾ ਂਨੇ ਜਹੰਸਾ ਅਤੇ ਦੁਰਜਵਵਹਾਰ ਦਾ 
ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਡੇਜੀ ਐਪ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਜਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਰੇਨਬੋਅ ਡੋਰ – LGBTIQA+  
ਦਵਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸੀਆ,ਂ ਉਿਨਾ ਂਿੇ ਿੋਸਤਾ ਂਅਤੇ 
ਪਦਰਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਿਰ ਸਿਾਇਤਾ ਲਾਈਨ 
rainbowdoor.org.au 
1800 729 367 | SMS 0480 017 246  
(ਰੋਜਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ)
support@rainbowdoor.org.au

ਬੱਦਚਆ,ਂ ਛੋਟ ੇਬਾਲਗਾ ਂ(18-25), ਮਾਦਪਆ ਂ 
ਅਤੇ ਸਕੂਲਾ/ਂਅਦਧਆਪਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਬੱਦਚਆ ਂ 
ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਸਦਿਯੋਗ 
1800 55 1800 (24 ਘੰਟੇ)
kidshelpline.com.au

ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆ ਂਵਿੰਮੇਿਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾ ਂਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ 
ਸ਼਼ੁਰੂ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਭਹਿੱਖ...

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾ ਂਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰਨੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਪੁਕਿਸ ਨੂੰ 000 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਂਕਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਕਰਵਾਰਿ ਕਹੰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਕਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਮਦਦ ਅਤੇ ਸਕਹਯੋਗ ਉਪਿਬਧ ਹੈ।
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ntv.org.au 
1300 766 491

ਔਰੇਂਜ ਡੋਰ – ਔਰਤਾ,ਂ ਬੱਦਚਆ,ਂ  
ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਅਤੇ ਪਦਰਵਾਰਾ ਂਲਈ ਸਥਾਨਕ  
ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਦਿਆ ਕੇਂਿਰ
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5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) 
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ਸੰਨੀ ਐਪ
ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਵਾਸਤੇ 
ਜਜਨ੍ਾ ਂਨੇ ਜਹੰਸਾ ਅਤੇ ਦੁਰਜਵਵਹਾਰ ਦਾ 
ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਡੇਜੀ ਐਪ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਜਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਰੇਨਬੋਅ ਡੋਰ – LGBTIQA+  
ਦਵਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸੀਆ,ਂ ਉਿਨਾ ਂਿੇ ਿੋਸਤਾ ਂਅਤੇ 
ਪਦਰਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਿਰ ਸਿਾਇਤਾ ਲਾਈਨ 
rainbowdoor.org.au 
1800 729 367 | SMS 0480 017 246  
(ਰੋਜਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ)
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ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਸਦਿਯੋਗ 
1800 55 1800 (24 ਘੰਟੇ)
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ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਵਰਆ ਂਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ 
ਸ਼਼ੁਰੂ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ। 
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ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾ ਂਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰਨੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਪੁਕਿਸ ਨੂੰ 000 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਂਕਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਕਰਵਾਰਿ ਕਹੰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਕਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਮਦਦ ਅਤੇ ਸਕਹਯੋਗ ਉਪਿਬਧ ਹੈ।
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ਇਸ ਵਿੱਚ ਦ਼ੁਰਵਿਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਿਹਾਰਾ ਂਤੋਂ ਮ਼ੁਕਤ ਵਰਸ਼ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
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ਰੇਨਬੋਅ ਡੋਰ – LGBTIQA+  
ਦਵਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸੀਆ,ਂ ਉਿਨਾ ਂਿੇ ਿੋਸਤਾ ਂਅਤੇ 
ਪਦਰਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਿਰ ਸਿਾਇਤਾ ਲਾਈਨ 
rainbowdoor.org.au 
1800 729 367 | SMS 0480 017 246  
(ਰੋਜਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ)
support@rainbowdoor.org.au

ਬੱਦਚਆ,ਂ ਛੋਟ ੇਬਾਲਗਾ ਂ(18-25), ਮਾਦਪਆ ਂ 
ਅਤੇ ਸਕੂਲਾ/ਂਅਦਧਆਪਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਬੱਦਚਆ ਂ 
ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਸਦਿਯੋਗ 
1800 55 1800 (24 ਘੰਟੇ)
kidshelpline.com.au

ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾ ਂਦੀ ਆਿਾਦੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ 
ਸ਼਼ੁਰੂ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਭਹਿੱਖ...

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾ ਂਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰਨੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਪੁਕਿਸ ਨੂੰ 000 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਂਕਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਕਰਵਾਰਿ ਕਹੰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਕਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਮਦਦ ਅਤੇ ਸਕਹਯੋਗ ਉਪਿਬਧ ਹੈ।



ਡਜੀਰਾ – ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਦਰਵਾਰਕ ਦਿੰਸਾ 
ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ 
djirra.org.au 
9244 3333
info@djirra.org.au

ਇਨਟੱਚ – ਪਦਰਵਾਰਕ ਦਿੰਸਾ 
ਿੇ ਦਵਰੁੱਧ ਬਿੁ-ਸਦਿਆਚਾਰਕ 
ਕੇਂਿਰ
intouch.org.au 
1800 755 988 
admin@intouch.org.au 

ਸੇਫ਼ ਸਟੈੱਪਸ - ਪਦਰਵਾਰਕ ਦਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀਦਕਦਰਆ ਕੇਂਿਰ
safesteps.org.au
1800 015 188 (24 ਘੰਟੇ)
safesteps@safesteps.org.au 
ਵੈੱਬ ਚੈਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
(ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ - ਅੱਧੀ ਰਾਤ)

1800 RESPECT – ਰਾਸ਼ਟਰੀ 24 ਘੰਟੇ  
ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਸਿਾਇਤਾ ਲਾਈਨ,  
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ
1800respect.org.au 
1800 RESPECT (1800 737 732) (24 ਘੰਟੇ)
ਵੈੱਬ ਚੈਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ (24 ਘੰਟੇ)

ਦਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਾਿਂ -  
ਮਰਿਾ ਂਿੀ ਦਸਫਾਰਸ਼ ਸੇਵਾ
ntv.org.au 
1300 766 491

ਔਰੇਂਜ ਡੋਰ – ਔਰਤਾ,ਂ ਬੱਦਚਆ,ਂ  
ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਅਤੇ ਪਦਰਵਾਰਾ ਂਲਈ ਸਥਾਨਕ  
ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਦਿਆ ਕੇਂਿਰ
orangedoor.vic.gov.au 
1800 319 353 (ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ  
5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) 
bpa@orangedoor.vic.gov.au

ਸੰਨੀ ਐਪ
ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਵਾਸਤੇ 
ਜਜਨ੍ਾ ਂਨੇ ਜਹੰਸਾ ਅਤੇ ਦੁਰਜਵਵਹਾਰ ਦਾ 
ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਡੇਜੀ ਐਪ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਜਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਰੇਨਬੋਅ ਡੋਰ – LGBTIQA+  
ਦਵਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸੀਆ,ਂ ਉਿਨਾ ਂਿੇ ਿੋਸਤਾ ਂਅਤੇ 
ਪਦਰਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਿਰ ਸਿਾਇਤਾ ਲਾਈਨ 
rainbowdoor.org.au 
1800 729 367 | SMS 0480 017 246  
(ਰੋਜਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ)
support@rainbowdoor.org.au

ਬੱਦਚਆ,ਂ ਛੋਟ ੇਬਾਲਗਾ ਂ(18-25), ਮਾਦਪਆ ਂ 
ਅਤੇ ਸਕੂਲਾ/ਂਅਦਧਆਪਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਬੱਦਚਆ ਂ 
ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਸਦਿਯੋਗ 
1800 55 1800 (24 ਘੰਟੇ)
kidshelpline.com.au

ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਮਿਬੂਤ ਪਵਰਿਾਰ ਵਸਰਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ 
ਸ਼਼ੁਰੂ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਭਹਿੱਖ...

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾ ਂਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰਨੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਪੁਕਿਸ ਨੂੰ 000 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਂਕਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਕਰਵਾਰਿ ਕਹੰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਕਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਮਦਦ ਅਤੇ ਸਕਹਯੋਗ ਉਪਿਬਧ ਹੈ।



ਡਜੀਰਾ – ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਦਰਵਾਰਕ ਦਿੰਸਾ 
ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ 
djirra.org.au 
9244 3333
info@djirra.org.au

ਇਨਟੱਚ – ਪਦਰਵਾਰਕ ਦਿੰਸਾ 
ਿੇ ਦਵਰੁੱਧ ਬਿੁ-ਸਦਿਆਚਾਰਕ 
ਕੇਂਿਰ
intouch.org.au 
1800 755 988 
admin@intouch.org.au 

ਸੇਫ਼ ਸਟੈੱਪਸ - ਪਦਰਵਾਰਕ ਦਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀਦਕਦਰਆ ਕੇਂਿਰ
safesteps.org.au
1800 015 188 (24 ਘੰਟੇ)
safesteps@safesteps.org.au 
ਵੈੱਬ ਚੈਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
(ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ - ਅੱਧੀ ਰਾਤ)

1800 RESPECT – ਰਾਸ਼ਟਰੀ 24 ਘੰਟੇ  
ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਸਿਾਇਤਾ ਲਾਈਨ,  
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ
1800respect.org.au 
1800 RESPECT (1800 737 732) (24 ਘੰਟੇ)
ਵੈੱਬ ਚੈਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ (24 ਘੰਟੇ)

ਦਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਾਿਂ -  
ਮਰਿਾ ਂਿੀ ਦਸਫਾਰਸ਼ ਸੇਵਾ
ntv.org.au 
1300 766 491

ਔਰੇਂਜ ਡੋਰ – ਔਰਤਾ,ਂ ਬੱਦਚਆ,ਂ  
ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਅਤੇ ਪਦਰਵਾਰਾ ਂਲਈ ਸਥਾਨਕ  
ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਦਿਆ ਕੇਂਿਰ
orangedoor.vic.gov.au 
1800 319 353 (ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ  
5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) 
bpa@orangedoor.vic.gov.au

ਸੰਨੀ ਐਪ
ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਵਾਸਤੇ 
ਜਜਨ੍ਾ ਂਨੇ ਜਹੰਸਾ ਅਤੇ ਦੁਰਜਵਵਹਾਰ ਦਾ 
ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਡੇਜੀ ਐਪ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਜਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਰੇਨਬੋਅ ਡੋਰ – LGBTIQA+  
ਦਵਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸੀਆ,ਂ ਉਿਨਾ ਂਿੇ ਿੋਸਤਾ ਂਅਤੇ 
ਪਦਰਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਿਰ ਸਿਾਇਤਾ ਲਾਈਨ 
rainbowdoor.org.au 
1800 729 367 | SMS 0480 017 246  
(ਰੋਜਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ)
support@rainbowdoor.org.au

ਬੱਦਚਆ,ਂ ਛੋਟ ੇਬਾਲਗਾ ਂ(18-25), ਮਾਦਪਆ ਂ 
ਅਤੇ ਸਕੂਲਾ/ਂਅਦਧਆਪਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਬੱਦਚਆ ਂ 
ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਸਦਿਯੋਗ 
1800 55 1800 (24 ਘੰਟੇ)
kidshelpline.com.au

ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਸਰਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ 
ਸ਼਼ੁਰੂ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਭਹਿੱਖ...

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾ ਂਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰਨੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਪੁਕਿਸ ਨੂੰ 000 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਂਕਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਕਰਵਾਰਿ ਕਹੰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਕਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਮਦਦ ਅਤੇ ਸਕਹਯੋਗ ਉਪਿਬਧ ਹੈ।


