
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 
ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ

ਦੇਸ਼ ਭਰ
ਹਿੱਚ ਲਾਗੂ

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਤੁਿਾਡੇ 
ਦੁਆਰਾ ਿੋਰ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ, 
ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਿੋਰ ਸਿਾਲ ਿਨ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ 
ਪਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  
www.ag.gov.au/ndvos ਉਪਰ ਜਾਓ 
ਜਾਂ ਸਥਾਹਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇਿ ਜਾਨਣਾ ਮਿੱਤਿਪੂਰਣ ਿੈ ਹਕ ਹਿਕਟੋਰੀਆ ਹਿੱਚ 
ਪਰਿਾਹਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਲੰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜੋ ਹਕ 25 
ਨਿੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਿੋਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੋਮੈਸਹਟਕ ਿਾਇਲੈਂਸ ਆਰਡਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਿੀਨ 
ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ?
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਡੀ ਿੀ ਓ ਿਾਸਤੇ: ਇਿ 
ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 
ਦੇਸ਼ ਹਿੱਚ ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਿੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਕਸੇ 
ਸਮੇਂ ਿੀ ਆਪਣੇ ਡੀ ਿੀ ਓ ਦਾ ਐਲਾਨ 
ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

ਇਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ ਦੀ ਹਕਸੇ ਿੀ ਸਥਾਹਨਕ ਅਦਾਲਤ 
ਹਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਇਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿੀਂ ਹਕ 
ਇਿ ਅਦਾਲਤ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਪਰਦੇਸ਼ ਹਿੱਚ ਿੋਿੇ ਹਜੱਥੋਂ 
ਤੁਿਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਿੋਏ ਸਨ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ ਦੇ ਹਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਪਰਦੇਸ਼ ਹਿੱਚ 
ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਨਿੀਂ ਸੋਚ ਰਿੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਿਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਿੋ। 
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਪਰਦੇਸ਼ ਹਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਰਹਿ 
ਸਕੋਗੇ ਹਜੱਥੋਂ ਡੀ ਿੀ ਓ ਜਾਰੀ ਿੋਏ ਸਨ।

ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਹਿੱਚ ਜਾਰੀ ਡੀ ਿੀ ਓ 
ਿਾਸਤੇ: ਤੁਿਾਡਾ ਡੀ ਿੀ ਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਸ਼ 
ਭਰ ਹਿੱਚ ਮੰਹਨਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕੋਈ  
ਿੋਰ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੈ।
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ਦੇਸ਼ ਭਰ
ਹਿੱਚ ਲਾਗੂ

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 
ਬਚਾਉਣਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਿਾਹਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹਸ਼ਕਾਰ 
ਅਤ ੇਉਿਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਾਰਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਿੈ।

ਇਸ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਤੁਿਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ ਦੇ ਹਕਸੇ ਿੋਰ 
ਦੂਸਰ ੇਸੂਬੇ ਜਾਂ ਪਰਦੇਸ਼ ਹਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਿੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ 
ਲੋਣ ਨਿੀਂ ਿੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡਾ ਚਲੰਤ ਡੀ ਿੀ ਓ 25 ਨਿੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 
ਜਾਰੀ ਿੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਹਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਿ ਸਾਰੇ 
ਦੇਸ਼ ਹਿੱਚ ਮੰਹਨਆ ਜਾਿੇਗਾ।

ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਹਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਹਿੱਚ ਮਾਨਤਾ 
ਪ੍ਾਪਤ ਡੀ ਿੀ ਓ ਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ ਭਾਿਂੇਂ ਇਿ ਹਕਤੋਂ ਿੀ 
ਜਾਰੀ ਿੋਇਆ ਿੋਿੇ।

ਸਥਾਹਨਕ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਪਰਦੇਸ਼ ਹਿੱਚੋਂ ਜਾਰੀ ਿੋਏ ਡੀ ਸਾਰੇ 
ਿੀਓਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਿਾਏਗੀ, ਭਾਿਂੇਂ ਇਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਿੋਏ ਿੋਣ।

ਘ ਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹਸ਼ਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਾਰ ਦੇ ਪ੍ਭਾਹਿਤ ਜੀਆਂ ਦੇ 
ਬਚਾਅ ਿਾਲੇ ਸੂਹਬਆਂ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ  
ਦੇਮੌਜੂਦਾ ਕਨੂੰਨ ਨਿੀਂ ਬਦਲੇ ਿਨ।

ਹਪਛੋਕੜ
ਪਰਿਾਹਰਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ 
ਹਸ਼ਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਹਿਆ ਅਹਿਮ ਿੈ।

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹਸ਼ਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਹਿਆ ਨੰੂ ਿਿਾਉਣ ਲਈ 
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਹਿੱਚ ਨਿੇਂ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ। 

ਹਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (ਡੀ ਿੀ ਓ) 
ਹਸਰਫ ਉਸੇ ਿੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਪਰਦੇਸ਼ ਹਿੱਚ ਿੀ ਲਾਗੂ ਿੰੁਦੇ ਸਨ ਹਜੱਥੋਂ 
ਇਿ ਜਾਰੀ ਿੋਏ ਜਾਂ ਦਰਜ ਿੋਏ ਸਨ।

ਿੁਣ ਇਿ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਿੈ।

25 ਨਿੰਬਰ 2017 ਨੰੂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਹਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ 
ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋ ਗਈ ਿੈ। 25 ਨਿੰਬਰ 2017 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਿੋਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡੀ ਿੀ ਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਸ਼ 
ਭਰ ਹਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਡੀ ਿੀ ਓ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਿੀ ਓ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ 
ਤਾਂ ਇਿ ਇਕ ਅਪਰਾਹਿਕ ਜੁਰਮ ਿੈ।

ਿੁਣ ਡੀ ਿੀ ਓ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀਹਮਤ 
ਨਿੀਂ ਿੁੰਦੇ ਿਨ। ਜਾਰੀ ਿੋਏ ਸਾਰੇ ਡੀ ਿੀ ਓ ਪੂਰੇ ਆਸਟੇ੍ਲੀਆ 
ਹਿੱਚ ਲਾਗੂ ਿੋਣਗੇ।

ਤੁਿਾਡੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਪਰਦੇਸ਼ ਹਿੱਚ ਡੀ ਿੀ ਓ ਨੰੂ ਦਿਲ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, 
ਪਰਿਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਆਦੇਸ਼, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹਗਰਫਤਾਰੀ 
ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੁਰੱਹਿਆ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਿੀ ਹਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਅਸੀਂ ਿੁਣ ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ ਦੇ ਿਾਸੀਆਂ  
ਦਾ ਿਿੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾ ਂ
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ਿਟਾਉਣਾ
ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸ਼

ਦੀਆਂ ਿੱਦਾਂ ਨੰੂ


