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Orientation to Ontario

ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਹਾਰ

ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਉਦ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦ� ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ 
ਜ� ਕੇਅਰਿਗਵਰ ਬੱਚੇ ਜ� ਗਭਰੇਟ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪਹੁੰ ਚਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਰਿਵਹਾਰ, ਸਰੀਰਕ, 
ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜ� ਿਜਨਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ 
ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। ਕਨ� ਡਾ ਿਵੱਚ ਇਹ 
ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਹੈ।  ਿਚਲਡਰ੍ਨ'ਸ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ (CAS -
The Children’s Aid Society) ਬੱਚੇ ਨਾਲ 
ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ� ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚੇ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵੱਚ 
ਰਿਹਣ।

ਸਰੀਰਕ ਦੁਰਿਵਹਾਰ – ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਿਜਸ ਨਾਲ 
ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਿਵੱਚ ਮਾਰਣਾ, ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਣਾ, ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਣਾ, 
ਜਲਾਉਣਾ ਜ� ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਿਜਵ� ਸਜ਼ਾ ਵਜ� 
ਭੋਜਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜ� ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ।

ਧੱਫਾ ਮਾਰਣਾ – ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ 
ਨੰੂ ਖੁੱਲਹ੍ੇ  ਹੱਥ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਿਜਹਾ ਮਾਰਣਾ। ਕਨ� ਡਾ ਿਵੱਚ 
ਇਹ ਕਾਨੰੂਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨ� ਸੇਧ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

ਜੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜ� ਹੋਰ ਕੇਅਿਗਵਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ 
ਬੁਿਨਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਤ� ਉਹ 
ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਤਣਾਅ, ਿਸਹਤ ਜ� 
ਮਾਲੀ ਿਦੱਕਤ� ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਿਚਲਡਰ੍ਨ'ਸ 
ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਿਕ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ 
ਤਰਹ੍� ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।  

ਿਜਨਸੀ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਜ� ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨਾ – ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ 
ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਿਜਨਸੀ ਗੱਲਬਾਤ।

ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰੀਰਕ ਿਜਨਸੀ ਸੰਪਰਕ 
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮ�ਬਰ ਜ� 
ਪਿਰਵਾਰਕ ਦੋਸਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਜ� ਗਭਰੇਟ ਨਾਲ 
ਿਜਨਸੀ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਜਨਸੀ ਦੁਰਿਵਹਾਰ 
ਬਾਲਗ਼�, ਗਭਰਟੇ� ਜ� ਹੋਰਨ� ਬੱਿਚਆਂ ਵਲ� ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਸਰੀਰਕ 
ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਿਜਨਸੀ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮ 
ਉਦਾਹਰਣ� ਹਨ। ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 
ਬਣਾਉਣੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਜ� ਇੰਟਰਨ� ਟ 'ਤੇ ਇਹ 
ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀ ਜ� ਇਸਦੀ ਕਾਪੀ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ 
ਹੈ।

ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ –16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਿਜਨਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਨਹ� 
ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਭਾਵ� ਉਹ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਾਿਮਲ 
ਹੋਣ। 
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• ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਿਕ ਤਸੁ� ਗ਼ੁੱਸੇ ਿਵੱਚ
ਹੋ।

• ਸੱਟ-ਫੇਟ ਲਾਉਣ ਜ� ਿਨਸ਼ਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿਕਸੇ
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ ਜ� ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਾਓ

• 2 ਸਾਲ ਤ� ਛੋਟੇ ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ
ਧੱਫਾ ਨਾ ਮਾਰੋ

ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਬਤ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ 
ਅਤੇ ਕੇਅਰਿਗਵਰ� ਨੰੂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਦੁਰਿਵਹਾਰ – ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਿਚਰਕੇ ਿਜਹੇ 
ਮੁਸ਼ਿਕਲ� ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤ� ਆਮ ਰਪੂ� ਿਵੱਚ 
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ:

• ਿਪਆਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜ� ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਦੋਸਤ� ਨਾਲ
ਨਾ ਿਮਲਣ-ਿਗਲਣ ਦੇਣਾ

• ਬੱਿਚਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਹੋਣੀ
• ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ, ਜਲੀਲ

ਕਰਨਾ, ਚੀਕਕੇ ਕਿਹਣਾ ਅਤੇ ਚੀਕਣਾ।

ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ– ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਬਿੁਨਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ� 
ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਹਠੇ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼� 
ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:

• ਭੋਜਨ, ਪਨਾਹ, ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਭਾਲ
• ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਰਜ਼ੋ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ

ਕਰਨੀ
• ਿਪਆਰ, ਸਹਾਇਤਾ।



• 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਪਰਕ 
ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ 
ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਹੈ।

• 18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦੇਹ-ਵਪਾਰ 
ਜ� ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ 
ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦਾ।

ਿਵਆਹ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ – �ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ 
ਸਿਹਮਤੀ ਤ� ਿਬਨਾ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 
ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਜ਼ਬਰੀ ਜ� ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ 
ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਆਿਹਆ 
ਹੋਇਆ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ� ਿਬਨਾ 
ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਜੇ ਿਚਲਡਰ੍ਨ'ਸ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 
ਖ਼ਤਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੰੂ ਵੇਖਿਦਆਂ 
ਹੋਇਆਂ, ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ� ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਿਲਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

�ਟਾਰੀਓ ਿਵਚਲੇ ਹਰ ਬਾਲਗ਼ ਵਲ� ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ 
ਹੁੰ ਦੇ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 
ਿਰਪੋਰਟ� ਗੁਪਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਅਿਧਆਪਕ, ਡਾੱਕਟਰ ਜ� ਿਕਸੇ 
ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਾਲਗ਼ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ

211 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਿਚਲਡਰ੍ਨ'ਸ ਏਡ 
ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਈ ਕਹੋ।

oacas.org 'ਤੇ ਿਚਲਡਰ੍ਨ'ਸ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ 
�ਟਾਰੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚਾ ਫ਼ੌਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤ� 
9-1-1 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਿੁਲਸ ਲਈ ਕਹੋ।

cybertip.ca 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸਾਈਬਰ ਿਟਪ 
ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ। 




