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ASK (ਆਸਕ) ਕੀ ਹੈ?  
ਬਾਲਗ ਜੋ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ (Adults Supporting Kids: ASK), ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਥਾਨ ਹੈ ਿਜੱਥੇ 

ਤੁਸ� ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਦੁਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸ� ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ� ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਸਭ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ, ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਪਿਰਵਾਰ (extended 

family) ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਿਕ ਉਨ� � ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਪਰਵਿਰਸ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਵਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਿਵੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾਵ� ਨੰੂ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ  

ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਾਵਨਾਵ� ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜ� ਚੀਜ਼� ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਵਕ ਹਨ, 
ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ 

ਦੁਰੁਸਤੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਯੋਗ, ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਿਵੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ ਉਹ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਣ 

ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ਵੱਖਰਾ ਿਦਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਥਤੀਆਂ ਅਿਜਹੀਆਂ 

ਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਮਾਿਪਆਂ, ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦਰਿਮਆਨੀ ਆਪਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 

ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਆ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ।   

ਿਚੰਤਾ, ਇਕੱਿਲਆਂ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਜ� ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤ�, ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ 

ਸਮੱਿਸਆਵ�, ਘਰ� ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦਾ ਟੱੁਟ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� �ਪਰ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣਾ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ।  

ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਛੇਤੀ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਮੰਗੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਵੀ! 
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ASK ਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਹ?ੈ  
ASK ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਲਈ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ/ਜ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਦੁਰੁਸਤੀ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ASK ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹ� ਪ�ਦਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਸ ਸਿਭਆਚਾਰ, ਪਿਹਚਾਣ, ਿਲੰਗ ਦੇ ਹੋ, 
ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ sexuality ਹੈ (ਤੁਸ� ਿਕਸ ਿਲੰਗ ਵੱਲ ਿਖੱਚ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ) ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਿਕੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। 

ASK ਮੂਲ ਿਨਵਾਸੀ (Aboriginal) ਅਤੇ Torres Strait Islander ਲੋਕ� ਨੰੂ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹੈ। ASK 
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਜ� ਤੁਹਾਡਾ ਫਿੈਲਆ ਪਿਰਵਾਰ (extended family), ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ 

ਿਮਹਨਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ASK ਪ�ਵਾਸੀਆਂ, ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਬਾਲਗ� ਨੰੂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਆਪਣੇ 

ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਦੁਰੁਸਤੀ ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 

ਭਾਲ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ASK ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ  
ASK ਬਾਲਗ� ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵ� ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜੋੜਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿਹਯੋਗ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ: 

• ਤੁਸ� ਮਾਤਾ ਜ� ਿਪਤਾ ਹੋ, ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮ�ਬਰ ਹੋ ਜ� ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ 

ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਨਕਰਤਾ ਹੋ। 
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਜ� ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾਵ� ਹਨ 
• ਤੁਸ� ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 
• ਤੁਸ� ਇੱਕ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵੱਚ ਹੋ 
• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚ� ਅਤੇ ਵਰਤਾਵੇ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾਵ� ਹਨ 
• ਤੁਸ� ਿਵਹਾਰਕ ਸਿਹਯੋਗ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਵ� ਿਕ ਰਿਹਣ ਲਈ ਘਰ, ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹਤ, ਿਵੱਤੀ 

ਸਹਾਇਤਾ/ਸਿਹਯੋਗ, ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜ� ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ 

ਅਤੇ ਦੁਰੁਸਤੀ ਸਬੰਧੀ ਿਚੰਤਾਵ� ਲਈ ਸਿਹਯੋਗ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। 
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ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਤ� ਕੀ? 
ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹਸ਼ੁਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ (TIS 

National) ਨੰੂ 13 14 50 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਇਹ ਹਰ ਿਕਸੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਹੈ। 

ਤੁਸ� ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਾੱਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ 
https://www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers 

Auslan ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ (ਬੋਲਣ ਸੁਣਨ ਤ� ਅਪਾਿਹਜਤਾ ਹੋਵੇ ਤ�) (Deaf Can Do ਰਾਹ�), ਸਾਨੰੂ (08) 08 

8100 8200 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਿਟਆਂ ਤ� ਬਾਹਰਲੇ ਵੇਲੇ ਅਪਾਤਕਾਲ ਨੰਬਰ 0417 233 369 

ਜੇ ਤੁਸ� ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ �ਤੇ ਇਸੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਆ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ� ਅਪਾਤਕਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਸਫਰ 

ਿਸਫਰ ਿਸਫਰ (000) ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। 

ਿਕਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸ� ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 1800 RESPECT (1800 737 732), ਜ� ਉਨ� � 

ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਨਲਾਇਨ ਚੈਟ ਕਰੋ। ਇਨ� � ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁਫਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਿਦਨ ਕੰਮ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ �ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ, ਤੁਸ� ਬਸ ਗੱਲ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਤੁਸ� SA ਮਿਹਲਾਵ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵ� (SA Migrant Women’s Support Program) (ਪ�ਵਾਸੀ ਮਿਹਲਾ 

ਸਿਹਯੋਗ ਯੋਜਨਾ) ਨੰੂ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਿਟਆਂ ਦੌਰਾਨ 8152 9260 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਨ� � ਕੋਲ ਬਹੁ-

ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਕਰਮੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਸ� ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ ਨਹ� ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਔਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਨੰੂਨੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸ� ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤ� ਵੱਖਰੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ - ਤ� ਤੁਸ� 

ਕਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵ� ਕਮੀਸ਼ਨ ਿਵਖੇ ਪ�ਵਾਸੀ ਟੀਮ ਨੰੂ 8111 5539 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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