
STOPIT ਨਾਲ ਜਨਤਕ 
ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਹੋਏ 
ਅਣਚਾਹੇ ਵਵਵਹਾਰਾ ਂ 
ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀੀਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਅਸੀਹਿਜ ਜਾ ਂਧਮਕਾਇਆ  
ਹਿਆ ਮਹਿਸੀੂਸੀ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਿੀਂ ਿੋ।

ਰੇਲਿੱਡੀਆ,ਂ ਟਰਾਮਾ ਂਅਤੇ ਬਸੱੀਾ ਂਸੀਮੇਤ - ਜਨਤਕ ਥਾਵਾ ਂ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਜਨਸੀੀ  
ਛੇੜਛਾੜ ਜਾ ਂਸੀਮਾਜ ਹਵਰੋਧੀ ਹਵਵਿਾਰ ਦਾ ਹ਼ਿਕਾਰ ਿੋ ਸੀਕਦਾ ਿੈ।

ਲੋਕ ਅਕਸੀਰ ਹਵਕਟੋਰੀਆ ਪੁਹਲਸੀ ਨੰੂ ਇਿਨਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੇਯਕੀਨਾ ਮਹਿਸੀੂਸੀ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ 
ਇਿ ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਕਸੀੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀੁਰੱਹਿਅਤ ਮਹਿਸੀੂਸੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਿੈ ਤਾ ਂਇਿ ਿੰਭੀਰ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸੀਨੰੂ ਰੋਹਕਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

ਸੀਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਵਕਟੋਰੀਆ ਪਹੁਲਸੀ ਨੇ STOPIT: ਟੈਕਸੀਟ ਲਾਈਨ ਼ਿੁਰੂ ਕੀਤੀ ਿੈ ਜੋ 13 ਭਾ਼ਿਾਵਾ ਂਹਵੱਚ ਸੀੂਚਨਾ ਦੇਣ ਨੰੂ 
ਹਸੀਆਣਪ ਭਹਰਆ, ਸੀੌਿਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿੁਪਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਿੈ।

ਇਿਨਾ ਂਹਵਵਿਾਰਾ ਂਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀੀਂ ਪਹੁਲਸੀ ਨੰੂ ਅਪਰਾਧੀਆ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਸੀੁਰੱਹਿਆ ਹਵੱਚ ਸੀੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੀੁਰੱਹਿਅਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਹਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋਿੇ।

STOPIT ਕਿਵੇੇਂ ਿੰਮ ਿਰਦੀ ਹੈ?

STOPIT ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਿੋਈ ਹਜਨਸੀੀ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਸੀਮਾਜ ਹਵਰੋਧੀ ਹਵਵਿਾਰਾ ਂਦੀ ਟੈਕਸੀਟ ਮੈਸੀਜ ਰਾਿੀਂ ਹਰਪੋਰਟ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀੇਵਾ ਿੈ।

STOPIT ਨੰੂ 0499 455 455 ‘ਤੇ ਮਸੈੀਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸੀ ਲਈ ਸੀਮਰਹਪਤ ਹਵਕਟੋਰੀਆ ਪਹੁਲਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਦੀ 
ਜਾਚਂ ਕਰ ਸੀਕਦੀ ਿੈ, ਵਲੱੋਂ ਿੋਰ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਇੱਕ ਹਲੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।

STOPIT ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਮਸੈੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਿਰ ਸੀਮੇਂ ਹਨਿਰਾਨੀ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਿੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨੰੂ ਪਹੁਲਸੀ ਸੀਿਾਇਤਾ ਦੀ 
ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਿੈ ਤਾ ਂਤੁਿਾਨੰੂ ਹਟਰਿਪਲ ਜ਼ੀਰੋ (000) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

https://www.police.vic.gov.au/stopit


ਤੁਸੀੀਂ ਿੀ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰ ਸੀਿਦੇ ਹੋ?

ਤੁਸੀੀਂ ਹਕਸੀੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅਣਚਾਿੇ ਹਜਨਸੀੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾਜ-ਹਵਰੋਧੀ ਹਵਵਿਾਰ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸੀਕਦੇ ਿੋ ਜੋ ਤੁਿਾਨੰੂ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ 
ਮਹਿਸੀੂਸੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਿੈ:
• ਅਸੀਹਿਜ
• ਡਹਰਆ ਿੋਇਆ
• ਧਮਕਾਇਆ ਹਿਆ

ਇਿ ਹਵਵਿਾਰ ਸੀਰੀਰਕ ਜਾ ਂਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਅਹਸੀੱਧੇ ਜਾ ਂਸੀਪੱ਼ਿਟ ਿੋ ਸੀਕਦੇ ਿਨ। ਉਿ ਲਿਾਤਾਰ ਿੁੰਦੇ ਿੋ ਸੀਕਦੇ ਿਨ ਜਾ ਂਇੱਕ ਵਾਰ 
ਵਾਪਰ ਸੀਕਦੇ ਿਨ।

ਅਣਚਾਿੇ ਹਜਨਸੀੀ ਹਵਵਿਾਰ ਦੀਆ ਂਉਦਾਿਰਨਾ ਂਹਵੱਚ ਼ਿਾਮਲ ਿਨ:
• ਚੋਰੀ-ਹਛਪੇ ਹਪੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਘੂਰਨਾ ਜਾ ਂਹਪੱਛੇ ਹਪੱਛੇ ਆਉਣਾ
• ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਕਾਮੁਕ ਹਟੱਪਣੀਆ ਂਜਾ ਂਇ਼ਿਾਰੇ
• ਲੋਕਾ ਂ‘ਤੇ ਸੀਰੀਰ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਜਾ ਂਸੀਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣਾ
• ਹਜਨਸੀੀ ਿਮਲਾ

ਤੁਸੀੀਂ ਿੋਰ ਸੀਮਾਜ ਹਵਰੋਧੀ ਹਵਵਿਾਰਾ ਂਦੀ ਵੀ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸੀਕਦੇ ਿੋ ਹਜਨ੍ਹਾ ਂਹਵੱਚ ਼ਿਾਮਲ ਿਨ:
• ਼ਿੱਕੀ ਹਵਵਿਾਰ
• ਅ਼ਿਲੀਲ, ਨਸੀਲਵਾਦੀ, ਜਾ ਂਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾ਼ਿਾ ਅਤੇ ਹਵਵਿਾਰ
• ਨ਼ਿੇ ਅਤੇ ਼ਿਰਾਬ ਦੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾਂ
• ਸੀੰਪਤੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸੀਾਨ ਪੁਿੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ

ਤੁਸੀੀਂ ਿੀ ਕਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸੀਿਦੇ?

STOPIT ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਟਨਾਵਾ ਂਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿੈ।

STOPIT ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਮੈਸੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਿਰ ਸੀਮੇਂ ਹਨਿਰਾਨੀ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਿੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨੰੂ ਪੁਹਲਸੀ ਸੀਿਾਇਤਾ ਦੀ 
ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਿੈ ਤਾ ਂਤੁਿਾਨੰੂ ਹਟਰਿਪਲ ਜ਼ੀਰੋ (000) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

STOPIT ਹਰਪੋਰਟ ਇੱਕ ਰਸੀਮੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਰਿੀ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਜਸੀ ਲਈ ਹਕਸੀੇ ਪੁਹਲਸੀ ਅਹਧਕਾਰੀ 
ਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰਨ, ਹਕਸੀੇ ਪੁਹਲਸੀ ਸੀਟੇ਼ਿਨ ‘ਤੇ ਜਾਣ, ਜਾ ਂ1800 333 000 ‘ਤੇ Crime Stoppers (ਕ੍ਾਈਮ ਸੀਟੌਪਰਜ਼) ਨਾਲ 
ਸੀੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਿੈ।

https://www.police.vic.gov.au/stopit
https://www.crimestoppersvic.com.au/punjabi/


STOPIT ਦੀ ਵੇਰਤੋਂ ਕਿਵੇੇਂ ਿਰੀਏ?

13 ਭਾ਼ਿਾਵਾ ਂਹਵੱਚ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਉਪਲਬਧ ਿੋਣ ਨਾਲ, STOPIT ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੀਰਲ ਿੈ:

1. 0499 455 455 ‘ਤੇ STOPIT ਹਲਿ ਕੇ ਭੇਜੋ
2. ਤੁਿਾਨੰੂ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਲੰਕ ਹਮਲੇਿਾ ਹਜੱਥੇ ਤੁਸੀੀਂ ਉਸੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੀਾਝਂ ੇਕਰ ਸੀਕਦੇ ਿੋ, ਹਜਵੇਂ 

ਹਕ ਹਵਵਿਾਰ ਦੀ ਹਕਸੀਮ ਕੀ ਸੀੀ, ਇਿ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਹਕੱਥੇ ਵਾਪਰੀ ਸੀੀ।
3. ਹਜਿੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀੀਂ ਸੀਾਝਂਾ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੰਦੇ ਿੋ ਉਸੀ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਭਰੋ। ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਹਕਸੀੇ ਤਸੀਵੀਰ ਜਾ ਂਵੀਡੀਓ ਨੰੂ 

ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਕਲਪ ਵੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।
4. ਜਮ੍ਹਾ ਂਕਰੋ ਅਤੇ ਪੁ਼ਿਟੀ ਲਈ ਮੈਸੀਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਸੀਮਰਹਪਤ STOPIT ਟੀਮ ਇਸੀ ਹਰਪੋਰਟ ਦੀ ਸੀਮੀਹਿਆ ਕਰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਿੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੰਦੀ ਿੈ ਤਾ ਂਤੁਿਾਨੰੂ ਫੋ਼ਨ ਕਰ ਸੀਕਦੀ ਿੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨੰੂ, ਜਾ ਂਤੁਿਾਡੇ ਹਕਸੀੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੰੂ ਭਹਵੱਿ ਹਵੱਚ ਇਸੀਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀੀਂ STOPIT ਫੋ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਫੋ਼ਨ 
ਹਵੱਚ ਭਰ ਸੀਕਦੇ ਿੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਪੋਰਟ ਬਿੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਅਤੇ ਅਸੀੀਂ ਇਸੀਨੰੂ ਿਮੇ਼ਿਾ ਿੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵਾਿਂੇ। 

ਿੀ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰਨਾ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

STOPIT ਹਰਪੋਰਟਾ ਂਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿੁਪਤ ਿੁੰਦੀਆ ਂਿਨ ਅਤੇ ਹਵ਼ਿੇ਼ਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਹਲਸੀ ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆ ਂਦੀ 
ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੰੂ ਿਰੇਕ ਲਈ ਸੀੁਰੱਹਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਹਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਿਨ।

ਸੀਹਾਇਤਾ ਸੀੇਵੇਾਵੇਾਂ

ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਿੋਏ ਅਣਚਾਿੇ ਹਜਨਸੀੀ ਹਵਵਿਾਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾ ਂਲਈ,  
police.vic.gov.au/support-resources-sexual-offences-child-abuse. ‘ਤੇ ਸੀਿਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਿੈ।

http://police.vic.gov.au/support-resources-sexual-offences-child-abuse

