
 Final apprehended domestic violence order  
Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 2007  

 
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੋਈ ਕਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹ� ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁਲੀਸ/ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ� ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ/ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ� ਨੰੂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਅਪਰਾਧਕ ਜੁਰਮ ਹੈ। 

 

ਤੁਹਾਨੂੰ  ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹੁਕਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਇਨ� � ਹਕੁਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕਾਨੂੰ ਨ 

ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਹ।ੈ  ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਲੁੀਸ ਿਗ�ਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸ਼ੋ ਲਗਾ ਕ ੇਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਜੇ ਤਸੁ� ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਦਸੋ਼ੀ ਠਿਹਰਾਏ  ਜ�ਦ ੇਹ,ੋ ਤਹੁਾਨੂੰ  2 ਸਾਲ ਲਈ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ $5500 ਤੱਕ ਦਾ ਜਰੁਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  

 
ਤਹੁਾਨੂੰ  ਹਰੋਨਾ ਅਪਰਾਧ� ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਿਲਜਾ ਕ ੇਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਹਾਨੂੰ  

ਇਹਨ� ਅਪਰਾਧ� ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨ�  ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ  ਵਧਰੇੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਿਮਲ 

ਸਕਦੀ ਹ।ੈ  

 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨ� � ਹੁਕਮ� ਦੀ ਿਦਤੀ ਗਈ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ  

 
ਇਹ ਹਕੁਮ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਿਜਹਨ� ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹਨ।  
 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨ� � ਹੁਕਮਾ ਦੀ ਆਵੱਸ਼ ਪਾਲਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਭਾਵ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਉਤੇ ਿਲਿਖਆ ਹ ੈ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਹੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਸ ਤਰ� ਨਾ ਕਰੋ ਜ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਕੁੱ ਝ 

ਵੀ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਤੋੜਨਾ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ।  
 
ਿਵਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼  

1. ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਠੇ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ� ਿਕਸੇ ਉਨ� � ਬਾਰੇ ਿਜਨ� � ਦਾ ਉਨ� � ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹ ੈਕੁੱ ਝ ਵੀ 

ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।  

A) ਹਮਲਾ ਜ� ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ, 

B) ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਜ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਡਰਾਉਣਾ, ਅਤੇ  

C) ਜਾਣ ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਜ� ਅੰਨ�� ਵਾਹ ਿਕਸੇ ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਿਜਹੜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵ ੇਜ� ਉਸਦੇ ਕਬਜ ੇਿਵੱਚ ਹਵੋ,ੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ।   
 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ��:  

• ਤੁਸ� ਇਹ ਖੁਦ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜ� ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਜੰਤਰ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਫਨੋ ਦੁਆਰਾ, 

ਸੁਨ� ਹ,ੇ ਈ-ਮੇਲ, ਫੇਸਬੁਕ ਜ� ਹਰੋ ਸਮਾਿਜਕ ਮੀਡੀਆ ਜ� GPS ਟਰੈਿਕੰਗ) ਦੁਆਰਾ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ� ਕਰਨਾ।   
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ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੋਈ ਕਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹ� ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁਲੀਸ/ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ� ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ/ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ� ਨੰੂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਅਪਰਾਧਕ ਜੁਰਮ ਹੈ। 

 
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਝੁ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹ� ਕਿਹਣਾ ਜ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਡਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ੇਜ� 

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਉਨ� � ਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਸਮੇਤ ਸ�ਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ� ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ� ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ।  

 
ਸੰਪਰਕ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼  

 
2.  ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਜ� ਸੰਪਰਕ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਕੀਲ 

ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਹਵੋ ੇ

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ��: 

• ਤੁਸ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜ� ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ, 

ਸੁਨ� ਹ,ੇ ਈ-ਮੇਲ, ਫੇਸਬੁਕ ਜ� ਹਰੋ ਸਮਾਿਜਕ ਮੀਡੀ) ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਉਸ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਵੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹ,ੈ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਹ।ੈ 

• ਜੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� �ਤਰ ਿਦੰਦੇ ਹ,ੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹ� ਿਕ ਉਸਨ�  

ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ� ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਈੋ ਕਾਰਨ ਹ,ੈ ਤੁਸ� ਹਰ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹੋਵੋਗੇ । 

 

3.  ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬਲਕਲੁ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ:  

A) ਸਕੂਲ ਜ� ਹਰੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਗ�ਾ ਿਜਥੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ�ਦਾ ਹੋਵ,ੇ ਜ� 

B) ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਗ�ਾ ਿਜਥੇ ਉਹ ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜ�ਦਾ ਹਵੋੇ, ਜ� 

C) ਕੋਈ ਵੀ ਹਰੋ ਜਗ�ਾ ਿਜਸਦਾ ਵਰਣਨ ਹੁਕਮ ਿਵੱਚ ਹਵੋ।ੇ 

 
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ��:  

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਨ�ਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾ ਸਥਾਨ� ਦੇ ਨ� ੜੇ ਨਹ� ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,  

• ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਸਕੂਲ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਸਕੂਲ ਦੀਆ ਂਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਘਟਨਾਵ� ਜ� ਮਾਪ-ੇਅਿਧਆਪਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੋ ਸਕੂਲ 

ਿਵੱਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਵੱਚ ਹਾਜਰ ਨਹ� ਹ ੋਸਕਦੇ।  

 

4.  ਤੁਸ� ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਜ� ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਸੇ਼ ਨੰੂ ਲੈਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਘੰਟੇ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਜ� 

ਉਨ� � ਦੇ ਕੋਲ ਨਹ� ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ। 

 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ��:  
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ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੋਈ ਕਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹ� ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁਲੀਸ/ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ� ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ/ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ� ਨੰੂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਅਪਰਾਧਕ ਜੁਰਮ ਹੈ। 

 
• ਤੁਸ� ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਜ� ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਸੇ਼ ਨੰੂ ਲੈਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪਹੁੰ ਚ 

ਕਰਨ ਜ� ਉਸਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਬਲਕਲੁ ਨਹ� ਰਿਹ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਤੁਸ� 9 ਵਜ ੇਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਗਲਾਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤ� 

ਤੁਸ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਘਰ ਜ� ਿਜਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਨ� � ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹ� ਕਰ 

ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸ� ਇੱਕਠ�  ਰਿਹੰਦੇ ਹ,ੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 12 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹਰੋ ਿਟਕਾਣਾ 

ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜ� ਹਰੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।   

• ਤੁਸ� ਦੂਰ ਹੀ ਰਹ ੋਭ�ਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਵਾਸਤੇ ਨ� ਵੀ ਕਹ।ੇ 

 

5. ਤੁਸ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰ ੋਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਅਦਾਲਤ ਨ�  ਕਈੋ ਅਿਜਹਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹਵੋ।ੇ 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ��:  

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਬਲਕਲੁ ਨਹ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 

(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ, ਸੁਨ� ਹ,ੇ ਈ-ਮੇਲ, ਫਸੇਬੁਕ ਜ� ਹੋਰ ਸਮਾਿਜਕ ਮੀਡੀਆ), ਇੰਟਰਨ� �ਟ, ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛਣਾ ਜੇ 

ਉਹ ਿਟਕਾਣੇ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵ।ੇ  

 
ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਕਾਨੂੰ ਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ 

6. ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਿਬਲਕਲੁ ਨਹ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰ,ੋ ਜਦ ਤੱਕ 

ਸੰਪਰਕ:  

 A) ਵਕੀਲ ਦੇ ਰਾਹ� ਹਵੋੇ, ਜ� 

 B) ਮਾਨਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਜ� ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਦੁਆਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਿਵਚੋਲਗੀ ਅਤੇ/ਜ� ਸੁਲਾਹ, ਜ�  

 C) ਇਸ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਨ�  ਬੱਚੇ/ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਿਦਤੇ ਹੋਣ, ਜ� 

 D) ਿਜਵ� ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮਾਪੇ (ਮਾਿਪਆ)ਂ ਿਵੱਚ ਬੱਚਾ/ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਹਈੋ ਹਵੋ ੇ 

ਜ�   

 E) ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮਾਪੇ (ਮਾਿਪਆਂ) ਿਵੱਚ ਬੱਚਾ/ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੱਚਾ/ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਹੋਵ।ੇ  

 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ��:  

• ਤੁਸ� ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜ� ਪਹੁੰ ਚ ਨਾ ਕਰ ੋਜ� ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ 

(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ, ਸੁਨ� ਹ,ੇ ਈ-ਮੇਲ, ਫਸੇਬੁਕ ਜ� ਹੋਰ ਸਮਾਿਜਕ ਮੀਡੀਆ) ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਰੋ ਸਾਧਨ ਿਜਸ 

ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਉਸ ਕੋਲ ਭਜੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ,ੈ ਸੰਪਰਕ ਜ� ਪਹੁੰ ਚ ਿਬਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰ।ੋ 
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 Final apprehended domestic violence order  
Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 2007  

 
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੋਈ ਕਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹ� ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁਲੀਸ/ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ� ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ/ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ� ਨੰੂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਅਪਰਾਧਕ ਜੁਰਮ ਹੈ। 

 
•  ਜੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� �ਤਰ ਿਦੰਦੇ ਹ,ੋ ਕਈੋ ਗੱਲ ਨਹ� ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ� ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸ� ਹਰ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣ� ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਅਦਾਲਤ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ/ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ 

ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਕੀ ਕਰ ਜ� ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਤ� ਤੁਸ� ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ 

  

(B): ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੱੁਿਦਆਂ, ਪਰਵਾਨਤ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਵਾਰਕ ਕਨੰੂਨ ਐਕਟ 1975 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰਮਾਨਤ। 

(E): ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ��: ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ/ਬੱਚੇ ਹਨ ਪ�ੰ ਤੂ ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਿਵਅਕਤੀ ਪਾਸ 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ/ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹ,ੈ ਿਫਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੱਚਾ/ਬੱਿਚਆ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 

ਉਨ� � ਪਾਸ� ਵੀ ਿਲਖਤੀ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ 

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਪ�ਤੀਿਨਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯਕੁਤ ਕੀਤਾ 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਰਪ�ਸਤ ਜ� ਇਕ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ   

 

ਹੁਕਮ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਜਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀ ਹੈ   

7.  ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਹ� ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: 

A) ਉਸ ਪਤੇ ਤੇ ਿਜੱਥੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜ� 

B) ਹੁਕਮ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ। 

  

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ��: 

• ਜੇ ਤੁਸ� ਉਸ ਪਤੇ ਤੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ-ਸਮਾਨ ਚੱੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ,ੋ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 

ਪ�ਤੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ� ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਜਾਇਦਾਦ ਿਰਕਵਰੀ ਆਰਡਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਤੁਸ� ਪਿੁਲਸ 

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

 

8.  ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬਲਕਲੁ ਨਹ� ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: 

A) ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਗ�ਾ ਿਜੱਥੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੋਵ,ੇ ਜ�  

B) ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਗ�ਾ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜ�   

C) ਹੁਕਮ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ।  

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ��: 
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 Final apprehended domestic violence order  
Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 2007  

 
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੋਈ ਕਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹ� ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁਲੀਸ/ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ� ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ/ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ� ਨੰੂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਅਪਰਾਧਕ ਜੁਰਮ ਹੈ। 

 
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਨ� ਸਥਾਨ� ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਹੈ ।   

• ਜੇ ਤੁਸ� ਉਸ ਪਤੇ ਤੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ-ਸਮਾਨ ਚੱੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ,ੋ ਤੁਸ� ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ  ਜਾਇਦਾਦ 

ਿਰਕਵਰੀ ਆਰਡਰ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਤੁਸ� ਪੁਿਲਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ  ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 
 

9 . ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਕੁਮ ਿਵੱਚ ਿਦਤੇ ਗਏ ਮੀਟਰ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਬਲਕਲੁ ਨਹ� ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: 

A) ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨ ਿਜੱਥੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹਵੋੇ, ਜ� 

B) ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਵੋੇ ਜ�  

C) ਹੁਕਮ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ।  

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ��: 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਹੈ। 

• ਜੇ ਤੁਸ� ਉਸ ਪਤੇ ਤੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ-ਸਮਾਨ ਚੱੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ,ੋ ਤੁਸ� ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ  ਜਾਇਦਾਦ 

ਿਰਕਵਰੀ ਆਰਡਰ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਤੁਸ� ਪੁਿਲਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ  ਸਕਦੇ  ਹੋ । 

 

ਹਿਥਆਰ� ਬਾਰੇ ਆਦਸੇ਼  

10  ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਹਿਥਆਰ ਐਕਟ 1998 ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੀ ਹਿਥਆਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਬਨ� ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਬਰੂਦ ਵਾਲੇ ਜ� ਹੋਰ 

ਹਿਥਆਰ ਨਹ� ਹਣੋ ੇਚਾਹੀਦੇ।  

 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ��: 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਰਦੂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਿਥਆਰ ਐਕਟ 1998 ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰ ੇਹਿਥਆਰ ਪੁਲੀਸ ਨੰੂ 

ਦੇਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਨ� ਨੰੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫਜੌਦਾਰੀ ਜਰੁਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਿਥਆਰ ਬਾਰੇ 

ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਹ,ੈ ਰੱਖਣ ਜ� ਨਾ ਰੱਖਣ ਬਾਰ ੇਕਈੋ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤ� ਪਲੁੀਸ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛੋ। 

 

ਹੋਰ ਹੁਕਮ  

11. ਪੁਲੀਸ ਜ� ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਬਹੁਤੇ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਡਰ, ਕੰਟਰੋਲ ਜ� ਿਹੰਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੱ ਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਮਨਜ਼ਰੂ 

ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 
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 Final apprehended domestic violence order  
Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 2007  

 
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੋਈ ਕਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹ� ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁਲੀਸ/ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ� ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ/ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ� ਨੰੂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਅਪਰਾਧਕ ਜੁਰਮ ਹੈ। 

 

ਿਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਹੈ।  

ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਹੰਸਾ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਦੱੁਖਦਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜਦ� ਬੱਚੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਹੰਸਾ ਨੰੂ ਵੇਖ 

ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ� ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਦਾਸੀ, ਸੁਸਤੀ, ਿਚੰਤਾ ਅਤੇ ਗੱੁਸੇ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। 
ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣ ੇਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਬਾਰੇ ਜ� ਤਣਾਅ ਬਾਰੇ, ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ� ਮਦਦ 

ਉਪਲਬਧ ਹੈ: ਫੋਨ ਕਰੋ: 
• Men’s referral service on 1300 766 491 - ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ 

• Relationships Australia on 1300 364 277 - ਪਰਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ 

• Parent line on 1300 1300 52 - ਮਾਿਪਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ 

ਜੇ ਤੁਸ� ਉਹ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ:ੈ  

• ਤੁਹਾਨੰੂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ $5500 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  

• ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰੋ ਅਪਰਾਿਧਕ ਜੁਰਮ� ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹਮਲਾ ਜ� ਡਰਾਉਣਾ), ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੰੂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਿਵੱਚ।  ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨ� 

ਅਪਰਾਧ� ਿਵੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨ�  ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹ ੈਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧਰੇੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਜਲੇ� ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਸਮ� । 

ਤੁਰੰਤ ਪੁਿਲਸ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਲਾਇਸੰਸ/ਪਰਿਮਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿਥਆਰ ਿਜਹਨ� ਦੀ ਹਿਥਆਰ ਮਨਾਹੀ ਐਕਟ 1998 ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਹ,ੈ ਲੈ ਲਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ� ਉਨ� � ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਹਿਥਆਰ ਰੱਖ ਲ�ਦੇ ਹ ੋਤ� ਤੁਸ� ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 

ਹੋਰ ਅਪਰਾਿਧਕ ਦੋਸ� ਿਵੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ  

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਪ�ਸ਼ਨ ਹ ੈਤ� ਤੁਸ� ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ 

 

• ਵਕੀਲ ਨਾਲ 

• ਿਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਿਵੱਚ ਲੀਗਲ ਏਡ ਨਾਲ (02) 9219 5000 ਨੰਬਰ ਤੇ  

• ਸਥਾਨਕ ਪਿੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਘਰਲੇੂ ਿਹੰਸਾ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੋ (ਜੇ ਤੁਸ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹ)ੋ 

•  ਿਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਕਨੰੂਨੀ ਪਹੁੰ ਚ ਿਵੱਚ 1300 888 529 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ� www.lawaccess.nsw.gov.au ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 

• ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ 131 450 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ�  www.tisnational.gov.au. ਵੈ�ਬਸਾਈਟ  

 

6 
 

http://www.lawaccess.nsw.gov.au/
http://www.tisnational.gov.au/

