
ਪਰਿਵਾਿਕ ਰਿੰਸਾ 
ਨੀਤੀ।
(ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼, ਨਵਕਟੋਰੀਆ, ਸਾਊਥ 

ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ, ਕੁਈਜ਼ਂਲੈਂਡ ਅਤੇ ਏ ਸੀ ਟੀ)।

EnergyAustralia.
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ਰਵਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ।

1. ਭੂਨਿਕਾ।

1.1 ਉਦੇਸ਼।

1.2 ਪਨਰਵਾਰਕ ਨਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ।

1.3 ਪਨਰਵਾਰਕ ਨਿੰਸਾ ਦੀ ਸਨਥੱਤੀ ਨਵੱਚ ਆਰਨਥਕ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀ ਿੈ?

1.4 ਇਿ ਇੰਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਕਉਂ ਿੈ।

2. ਸਾਡੀ ਪਨਰਵਾਰਕ ਨਿੰਸਾ ਿੀਤੀ।

3. ਸਾਡੀ ਵਚਿਬੱਧਤਾ।

3.1 ਸਾਡੀ ਵਚਿਬੱਧਤਾ।

ਖਾਤਾ ਸੁਰੱਨਖਆ।

ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਬੰਧਿ।

ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਸਖਲਾਈ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ।

ਪਨਰਵਾਰਕ ਨਿੰਸਾ ਖੁਲਾਸਾ।

ਸਨਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ।

3.2 ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਸਾਡੀ ਵਚਿਬੱਧਤਾ।

3.3 ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਨਰਆਂ ਿੰੂ ਸਾਡੀ ਵਚਿਬੱਧਤਾ।

4. ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਂ।

5. ਗੁਪਤਤਾ।

6. ਸਾਿੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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1. ਭੂਰਿਕਾ।

EnergyAustralia ਪਛਾਣਦਾ ਿੈ ਨਕ ਸਾਡੇ ਗਾਿਕ ਅਤੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਪਨਰਵਾਰਕ ਨਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਿਿਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਿ। ਲਾਜ਼ਿੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਦਾਤਾ ਦੇ ਵਜੋਂ,  
Ener-gyAustralia ਗਾਿਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਿੀ ਿਾਲ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਵਚਿਬੱਧ ਿੈ ਜ ੋਨਕ ਪਨਰਵਾਰਕ ਨਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਿਿਣਾ ਕਰ ਰਿ ੇਿੋ ਸਕਦੇ ਿਿ।

ਇਿ ਿੀਤੀ EnergyAustralia ਦੀ ਪਨਰਵਾਰਕ ਨਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਿਿਣਾ ਕਰ ਰਿ ੇਗਾਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਪ੍ਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਿਬੱਧਤਾ ਿੰੂ 

ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਿੈ।

EnergyAustralia ਦੀ ਪਨਰਵਾਰਕ ਨਿੰਸਾ ਦੀ ਿੀਤੀ ਦੀ ਖਾਸ ਪਨਿਲ ਇਿ ਯਕੀਿੀ ਬਿਾਉਣਾ ਿੈ ਨਕ ਪਨਰਵਾਰਕ ਨਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵਤ ਸਾਰੇ ਗਾਿਕਾਂ ਅਤੇ 
ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਸੁਰੱਨਖਅਤ, ਸਨਿਯੋਗ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨਦੱਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਿਿਾਿ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੰਵੇਦਿਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕ ੇਿਾਲ 

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਿੀਆ ਂਿਿ।

EnergyAustralia ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਵੱਚ ਪਨਰਵਾਰਕ ਨਿੰਸਾ ਿੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਟ ੇਕਦਿਾਂ ਿੰੂ ਿੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਦੰਦਾ ਿੈ।

ਸੰਕਟਿਈ ਸਰਿੱਤੀ ਰਵੱਚ ਅਤੇ ਜੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿੱਰਿਅਤ ਿਰਿਸੂਸ ਨਿੀਂ ਕਿ ਿਿੇ, ਿਿੇਸ਼ਾਂ 000 ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਿੋ।

ਤੁਰੰਤ ਸਨਿਯੋਗ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ:
1800 RESPECT (1800 737 732) https://www.1800respect.org.au/

1.1 ਉਦੇਸ਼।
ਇਸ ਿੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਸਨਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਿੈ ਜ ੋਨਕ ਪਨਰਵਾਰਕ ਨਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਿਿਣਾ ਕਰ ਰਿ ੇਿੋ ਸਕਦੇ ਿਿ ਅਤੇ ਇਸ ਿਾਲ ਨਸੱਝਣ ਦੇ 
EnergyAustralia ਦੇ ਨਦ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਿੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਿੈ।

1.2 ਪਨਰਵਾਰਕ ਨਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ।
ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਪਨਰਵਾਰਕ ਨਿੰਸਾ ਬਚਾਓ ਕਾਿੰੂਿ 2008 (ਨਵਕ) ਨਵੱਚ ਪ੍ਭਾਨਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਿੈ, ਪਨਰਵਾਰਕ ਨਿੰਸਾ ਇਿ ਿੈ:

•  ਇਕ ਨਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜੀਅ ਪ੍ਤੀ ਉਸਦਾ ਨਵਵਿਾਰ ਿੈ ਜੇਕਰ ਇਿ ਨਵਵਿਾਰ:

•  ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਨਜਿਸੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਿੈ; ਜਾਂ

•  ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਜਾਂ ਿਾਿਨਸਕ ਬਦਸਲੂਕੀ ਿੈ; ਜਾਂ

•  ਆਰਨਥਕ ਬਦਸਲੂਕੀ ਿੈ; ਜਾਂ

•  ਧਿਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿੈ; ਜਾਂ

•  ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲਾ ਿੈ; ਜਾਂ

•  ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਤਰੀਕ ੇਿਾਲ ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਿੰੂ ਕਾਬੂ ਨਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ ਉਸ ਜੀਅ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ 
ਸੁਰੱਨਖਆ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਿੰੂ ਖਤਰ ੇਵਾਸਤੇ ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ ਉਸ ਜੀਅ ਨਵੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਿਾ।

•  ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਵਵਿਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਵਵਿਾਰ ਜ ੋਨਕ ਇਕ ਬੱਚੇ ਿੰੂ ਸੁਣਿ ਜਾਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਿ ੈਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵਾਂ ਦਾ 
ਸਾਿਿਣਾ ਕਰਦਾ ਿੈ।

•  ਪਨਰਵਾਰਕ ਨਿੰਸਾ ਿੰੂ ਘਰੇਲੂ ਨਿੰਸਾ ਵੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

1.3 ਪਨਰਵਾਰਕ ਨਿੰਸਾ ਦੀ ਸਨਥੱਤੀ ਨਵੱਚ ਆਰਨਥਕ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀ ਿੈ?
ਆਰਨਥਕ ਜਾਂ ਨਵੱਤੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਪਨਰਵਾਰਕ ਨਿੰਸਾ ਦੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸੂਰਤ ਿ ੈਜ ੋਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਿ ੈਜਦੋਂ ਿੁਜ਼ਨਰਿ ਪੈਸੇ ਿੰੂ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ 
ਜੀਅ ਿੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰਿ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਕਈ ਤਰੀਨਕਆਂ ਿਾਲ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਿਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਿੈ।

1.4 ਇਿ ਇੰਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਕਉਂ ਿੈ।
ਨਵੱਤੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਤਰੀਨਕਆਂ ਨਵੱਚੋਂ ਇਕ ਿੈ ਨਜੱਥ ੇਿੁਜ਼ਨਰਿ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਪਨਰਵਾਰ ਦ ੇਜੀਅ ਿੰੂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵਾਲੇ ਨਰਸ਼ਤੇ ਨਵੱਚ ਫਸਾ 
ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਿੈ; ਅਤੇ ਉਸ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਰਨਿਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਉਿ ਨਰਸ਼ਤੇ ਨਵੱਚੋਂ ਬਾਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। 
ਪਨਰਵਾਰਕ ਨਿੰਸਾ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਿਿਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੰੂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਨਥਕ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਵੱਚ ਿੁਕਸਾਿ ਪਿੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ 
ਵਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਨਕਉਂਨਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਨਜੰਦਗੀ ਦੇ ਨਵੱਚ ਿਾਜ਼ਕੁ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਭੂਨਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਿਿ।
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2. ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਿਕ ਰਿੰਸਾ ਨੀਤੀ।

ਇਿ ਿੀਤੀ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਿਕਾਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਿੁੰ ਦੀ ਿ ੈਜ ੋਆਪਣੇ ਆਪ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਿਿ, EnergyAustralia ਜਾਂ EnergyAustralia ਿੰੂ ਇਕ 

ਸੁਤੰਤਰ ਨਵੱਤੀ ਸਲਾਿਕਾਰ ਜਾਂ ਿਾਿਲਾ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਨਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ,ੈ ਜ ੋਪਨਰਵਾਰਕ ਨਿੰਸਾ ਸਨਿ ਰਿ ੇਿਿ, ਜਾਂ ਸਨਿ ਸਕਦੇ ਿਿ।

3. ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ।

3.1 ਗਾਿਕਾਂ ਿੰੂ ਸਾਡੀ ਵਚਿਬੱਧਤਾ।
ਿਾਤੇ ਦੀ ਸੁਿੱਰਿਆ।

EnergyAustralia ਤੁਿਾਡੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਸਿਿਾਿ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਿੰੂ ਕੁਝ ਿੋਰ ਕਰਿ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਿਿੀਂ ਨਦੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਡੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਿੰੂ ਿਿੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਂਵੇਂ ਨਕ ਉਿਿਾਂ ਦੇ ਿਾਿ ਖਾਤੇ ਨਵੱਚ ਵੀ ਿੋਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਗੁਪਤ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਿ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਿੁੰ ਚ 
ਨਸਰਫ਼ ਗਾਿਕ ਦੀ ਸਨਿਿਤੀ ਿਾਲ ਿੀ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ ੋਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਦੰਦੇ ਿ ੋਉਸ ਤੱਕ ਪਿੁੰ ਚ ਨਸਰਫ਼ ਉਿਿਾਂ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਿੀ ਿੋਵੇਗੀ ਜ ੋਨਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਸ਼ਾਿਲ ਿਿ।

ਤੁਿਾਡੇ ਿਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿ ਜਾਂ ਤੁਿਾਿੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਿ ਕਰਿ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਅਤੇ ਨਵਵਿਾਰਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਲਈ EnergyAustralia ਤੁਿਾਡੇ 
ਿਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਿ ਕਰੇਗੀ।

ਕਿਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ।

EnergyAustralia ਿੰਿਦੀ ਿ ੈਨਕ ਭੁਗਤਾਿ ਨਵੱਚ ਿੁਸ਼ਨਕਲਾਂ ਦਾ ਸੰਭਵ ਕਾਰਣ ਪਨਰਵਾਰਕ ਨਿੰਸਾ ਿੈ।

EnergyAustralia ਗਾਿਕਾਂ ਿੰੂ ਸਨਿਯੋਗ ਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਿ ਕਰਦੀ ਿੈ ਜ ੋਕਰਜ਼ ੇਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਤੁਿਾਡੀ ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਸਨਥੱਤੀ ਵਾਸਤੇ ਿੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ 

ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਡੇ ਿਾਲ ਕੰਿ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਨਬਜਲੀ/ਗੈਸ ਨਵੱਚ ਰੋਕ ਿਿੀਂ ਆਵੇਗੀ।

ਪਨਰਵਾਰਕ ਨਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਨਵਤ ਗਾਿਕਾਂ ਸਿੇਤ ਸਾਰੇ ਗਾਿਕਾਂ ਿੰੂ ਸਨਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਿਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, EnergyAustralia ਨਜੱਥ ੇਵੀ ਸੰਭਵ ਿੋ 
ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਜੰਿ੍ਹ ਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਿੋਵੇ ਔਨਖਆਈ ਵਾਸਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਿ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨਵੱਚ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਿੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ 
ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਿੇਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਿ ਕਰਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਿੈ।

ਤੁਸੀਂ EnergyAustralia ਦੀ ਆਰਨਥਕ ਤੰਗੀ ਵਾਲੀ ਿੀਤੀ ਤੱਕ ਪਿੁੰ ਚ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰੋਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ  
https://www.energyaustralia.com.au/home/bills-and-accounts/hardship-policy

ਕਿਿਚਾਿੀਆ ਂਦੀ ਰਸਿਲਾਈ ਤੇ ਜਾਗਿੂਕਤਾ।

EnergyAustralia ਤੁਿਾਡੇ ਿਾਲ ਸਿਝ ਅਤੇ ਸਿਿਾਿ ਿਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਔਖੀ ਸਨਥੱਤੀ ਨਵੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਡੀ ਨਕਵੇਂ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਇਸ ਿੰੂ 

ਸਿਝਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਿਾਿੰੂ ਨਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਿ ਲਈ ਨਜੰਿ੍ਹ ਾਂ ਚਾਿੀਦਾ ਿੋਵੇ ਉਿ ਸਿਾਂ ਦੇਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਜੋ ਗਾਿਕਾਂ ਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਿਿ ਅਤੇ ਉਿਿਾਂ ਦੇ ਿੈਿੇਜਰਾਂ ਿਾਲ, ਅਤੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਜੋ ਨਕ ਪ੍ਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਨਕਨਰਆਵਾਂ ਲਈ 
ਨਜ਼ੰਿੇਵਾਰ ਿਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਿਕਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਿੰੂ ਨਦਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਭਾਨਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਿਿ। ਇਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਸਖਲਾਈ ਉਿਿਾਂ ਿੰੂ ਿੇਠ ਨਲਨਖਆਂ 
ਨਵੱਚ ਸਨਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ:

•  ਪਨਰਵਾਰਕ ਨਿੰਸਾ ਦੀ ਨਕਸਿ ਅਤੇ ਿਤੀਨਜਆ ਂਬਾਰੇ ਸਿਝਣਾ,

•  ਗਾਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਿੀ ਅਤੇ ਉਿਿਾਂ ਿਾਲ ਉਨਚੱਤ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਜੁੜਿਾ ਜੋ ਨਕ ਪਨਰਵਾਰਕ ਨਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਨਵਤ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਿ, ਅਤੇ

•  ਯਕੀਿੀ ਬਿਾਉਣਾ ਨਕ ਉਿ ਜਾਣੂ ਿੋਣ ਨਕ ਇਿ ਿੀਤੀ ਨਕਵੇਂ ਲਾਗੂ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ,

ਤਾਂ ਜੋ ਉਿ ਪ੍ਭਾਨਵਤ ਗਾਿਕਾਂ ਿਾਲ ਸਿਿਾਿ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਿਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕ ੇਿਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਖਅਤ, ਸਨਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਿ ਕਰਿ।

ਪਰਿਵਾਿਕ ਰਿੰਸਾ ਿੁਲਾਸਾ।

ਇਿ ਯਕੀਿੀ ਬਿਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਤੁਿਾਿੰੂ ਆਪਣੀ ਸਨਥੱਤੀ ਇਕ ਵਾਰ ਿੀ ਦੱਸਣੀ ਪਵੇ EnergyAustralia ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਤਰੀਕ ੇਬਣੇ ਿੋਏ ਿਿ। ਤੁਿਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 
ਸਾਿੰੂ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਾਿੀਂ ਸਾਿੰੂ ਅਗਵਾਈ ਨਿਲੇਗੀ।

ਸਰਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ।

EnergyAustralia ਿੇ ਬਾਿਰਲੀਆਂ ਸਨਿਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਿੈ ਜੋ ਨਕ ਪਨਰਵਾਰਕ ਨਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਗਾਿਕਾਂ ਿੰੂ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਿ ਕਰ  
ਸਕਦੀਆਂ ਿਿ। ਅਗਲੇਰੀ ਸਿਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਿੰੂ ਬਾਿਰਲੀਆ ਂਸਨਿਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਿੌਜੂਦਾ ਿਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ  

ਸਿੇਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਿੰੂ ਸਿਝਣਗੇ।
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ਸੰਕਟਿਈ ਸਰਿੱਤੀ ਰਵੱਚ ਅਤੇ ਜੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿੱਰਿਅਤ ਿਰਿਸੂਸ ਨਿੀਂ ਕਿ ਿਿੇ, ਿਿੇਸ਼ਾਂ 000 ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਿੋ।

ਤੁਰੰਤ ਸਨਿਯੋਗ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ:
1800 RESPECT (1800 737 732) https://www.1800respect.org.au/

3.2 ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਸਾਡੀ ਵਚਿਬੱਧਤਾ।
EnergyAustralia ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਨਿਯੋਗੀ ਕੰਿ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਿੈ ਜੋ ਨਕ ਪਨਰਵਾਰਕ ਨਿੰਸਾ ਿਾਲ ਸਬੰਨਧਤ ਨਚੰਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਾਇਤਾ 
ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਨਵੱਚ ਅਰਾਿਦਾਇਕ ਿਨਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿੰੂ ਨਸਰਜਣ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਿੰੂ ਸਾਨਰਆਂ ਿੰੂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਸਾ ਪਾਉਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ।

EnergyAustralia ਜ ੋਸਨਿਯੋਗ ਪਨਰਵਾਰਕ ਨਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਿਿਣਾ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ ਉਸ ਿੰੂ ਕਰਿਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਿਾਲਾਤਾਂ ਦੇ 
ਅਿੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਵੱਚ ਇਿ ਸ਼ਾਿਲ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਿ:

•  ਸਬੰਨਧਤ ਸਨਿਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਿੁੰ ਚ ਨਵੱਚ ਸਿਾਇਤਾ

•  ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੱਕ ਪਿੁੰ ਚ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੀ ਿੀਤੀ ਨਵੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਿੈ

•  ਕੰਿ ਕਰਿ ਦੇ ਲਚਕੀਲੇ ਪ੍ਬੰਧਾਂ ਤੱਕ ਪਿੁੰ ਚ

•  ਕੰਿ ਉਪਰ ਸੁਰੱਨਖਆ ਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਕਦਿ ਲਾਗੂ ਕਰਿ ਲਈ ਸਨਿਯੋਗ

• EnergyAustralia ਦੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਸੇਧ ਿਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਨਖਆ ਯੋਜਿਾ

• EnergyAustralia ਦੀ ਪਨਰਵਾਰਕ ਨਿੰਸਾ ਦੀ ਟੂਲਨਕੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

•  ਨਿੱਜੀ ਨਰਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਪ੍ਬੰਧਿ ਲਈ EnergyAustralia ਦੇ ਸਥਾਨਪਤ ਆਦਰਸ਼-ਪੱਤਰਾਂ ਿਾਲ ਨਸਖਲਾਈ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਸਨਿਯੋਗ

ਤੁਰੰਤ ਸਨਿਯੋਗ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ:
1800 RESPECT (1800 737 732) https://www.1800respect.org.au/

ਕਿਿਚਾਿੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਿਾਿ (ਈ ਏ ਪੀ) 1800 687 327

3.3 ਭਾਈਚਾਨਰਆਂ ਿੰੂ ਸਾਡੀ ਵਚਿਬੱਧਤਾ।
EnergyAustralia ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਵੱਚ ਪਨਰਵਾਰਕ ਨਿੰਸਾ ਿੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦਿਾਂ ਿੰੂ ਿੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਦੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਿ:

•  ਅੰਦਰਲੇ ਤੇ ਬਾਿਰਲੇ ਸਿਾਗਿਾਂ ਨਵੱਚ ਨਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜ ੋਨਕ ਪਨਰਵਾਰਕ ਨਿੰਸਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਿੰੂ ਉਪਰ ਚੁੱਕਦੇ ਿਿ

•  ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਿੰੂ ਸਨਿਯੋਗ ਕਰਿਾ ਜ ੋਨਕ ਨਸੱਧਾ ਜਾਂ ਅਨਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਨਰਵਾਰਕ ਨਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਨਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਿਿ (ਨਜਵੇਂ ਨਕ 

EnergyAustralia ਦਾ ਕੰਿ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਦੱਤੇ ਦਾਿ ਦਾ ਪ੍ੋਗਰਾਿ, ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਾਲ ਨਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਾਿੀਂ)

4. ਰਸ਼ਕਾਇਤਾਂ।

ਅਸੀਂ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਸਾਡੀ ਪਨਰਵਾਰਕ ਨਿੰਸਾ ਦੀ ਿੀਤੀ ਸਾਡੇ ਗਾਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਿ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਨਚੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਿੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ 
ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਪਨਰਵਾਰਕ ਨਿੰਸਾ ਦੀ ਿੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡੀ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਿੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ  ਇਸ ਦੇ ਜਲਦੀ ਿੱਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਾਿਕਾਂ 
ਦੀਆਂ ਿੁਸ਼ਨਕਲਾਂ ਦਾ ਿੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਿ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਨਚੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਔਿਲਾਈਿ ਗੱਲ ਕਰਿ ਲਈ energyaustralia.com.au/livechat ਉਪਰ 
ਉਪਲਬਧ ਿ ੈ(ਸੋਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 8:00 ਸਵੇਰ ਤੋਂ 9:00 ਵਜੇ ਸ਼ਾਿ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 9:00 ਸਵੇਰ ਤੋਂ 6:00 ਵਜੇ ਸ਼ਾਿ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ ਦਾ ਪੂਰਬੀ 
ਨਿਆਰੀ ਸਿਾਂ) ਜਾਂ ਸਾਿੰੂ 133 466 ਉਪਰ ਫੋਿ ਕਰੋ (ਸੋਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 8:00 ਸਵੇਰ ਤੋਂ 8:00 ਵਜੇ ਸ਼ਾਿ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਨਿਆਰੀ ਸਿਾਂ)।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਿਤੀਜ ੇਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਿਿੀਂ ਿੋ, ਿੁਫ਼ਤ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੀਨਖਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਊਰਜਾ 
ਲੋਕਪਾਲ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਿਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਰਟ੍ਰਬੂਨਲ
acat.act.gov.au

ਫੋਨ: (02) 6207 1740
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ਊਿਜਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੋਕਪਾਲ ਐਨ ਐਸ ਡਬਲਯੂ
ewon.com.au

ਿੁਫ਼ਤ ਕਾਲ: 1800 246 545

ਊਿਜਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੋਕਪਾਲ ਕੁਈਜ਼ਂਲੈਂਡ
ewoq.com.au

ਿੁਫ਼ਤ ਕਾਲ: 1800 662 837

ਊਿਜਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੋਕਪਾਲ ਐਸ ਏ 

ewosa.com.au

ਿੁਫ਼ਤ ਕਾਲ: 1800 665 565

ਰਵਕਟੋਿੀਆ ਦਾ ਊਿਜਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੋਕਪਾਲ 

ewov.com.au

ਿੁਫ਼ਤ ਕਾਲ: 1800 500 509

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਚਾਰੀ ਿੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਨਰਵਾਰਕ ਨਿੰਸਾ ਿੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਿੈ, ਆਪਣੇ ਿੇਤਾ ਜਾਂ ਪੀਊਪਲ ਟੀਿ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

5. ਗੁਪਤਤਾ।

EnergyAustralia ਸਾਡ ੇਗਾਿਕਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਸਿਿਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਵਚਿਬੱਧ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਪ੍ਾਈਵੇਸੀ 
ਐਕਟ(ਗੁਪਤਤਾ ਕਾਿੰੂਿ) 1988 (ਕੌਿਿਵੈਲਥ) ਅਤੇ ਆਸਟ੍ੇਲੀਅਿ ਪ੍ਾਈਵੇਸੀ ਨਪ੍ੰ ਸੀਪਲਜ਼(ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ ਦੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਨਸਧਾਂਤਾਂ) ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਕਰਦ ੇਿਾਂ।

ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੰੂ ਨਕਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ, ਵਰਤਦ,ੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਿੀਤੀ ਨਵੱਚ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਿੈ – energyaustralia.com.au/privacy, ਉਪਰ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਔਿਲਾਈਿ ਗੱਲ ਕਰੋ  energyaustralia.com.au/livechat (ਸੋਿਵਾਰ ਤੋਂ 
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 8:00 ਸਵੇਰ ਤੋਂ 9:00 ਵਜੇ ਸ਼ਾਿ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 9:00 ਸਵੇਰ ਤੋਂ 6:00 ਵਜੇ ਸ਼ਾਿ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਨਿਆਰੀ ਸਿਾਂ) ਜਾਂ ਿਕਲ 

ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਿੰੂ 133 466 ਉਪਰ ਫੋਿ ਕਰੋ (ਸੋਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 8:00 ਸਵੇਰ ਤੋਂ 8:00 ਵਜੇ ਸ਼ਾਿ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਨਿਆਰੀ ਸਿਾਂ)।

6. ਸਾਨੰੂ ਸੰਪਿਕ ਕਿੋ।

ਜੇਕਰ ਪਨਰਵਾਰਕ ਨਿੰਸਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਿੀਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਿੈ। ਸਾਿੰੂ 133 466 ਉਪਰ ਫੋਿ ਕਰੋ (ਸੋਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 8:00 ਸਵੇਰ ਤੋਂ 8:00 ਵਜੇ 
ਸ਼ਾਿ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਨਿਆਰੀ ਸਿਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਔਿਲਾਈਿ ਗੱਲ ਕਰੋ  energyaustralia.com.au/livechat ਸੋਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 

8:00 ਸਵੇਰ ਤੋਂ 9:00 ਵਜੇ ਸ਼ਾਿ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 9:00 ਸਵੇਰ ਤੋਂ 6:00 ਵਜੇ ਸ਼ਾਿ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਨਿਆਰੀ ਸਿਾਂ)।
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