
 

 

 

 

Punjabi 

ਲੈਸਟਰ ਵ ਿੱ ਚ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ  
Safeguarding adults in Leicester 
 

ਬਾਲਗ ਰਾਖੀ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਕਸੇ ਬਾਲਗ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਣਗਖਹਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਸੱੁਰਖਿਆ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ ਅਖਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ 

ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਖਵੱਚ ਹੈ ਜੋ ਦੁਰਖਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਖਹਲੀ ਦੇ ਜੋਿਮਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨ ੰ  ਰਕੋਣ ਅਤੇ 
ਇਸ ਨ ੰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਬਾਲਗ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜ ਅਖਜਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਅਖਜਹੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਖਜਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜੋਿਮ ਪੇਸ਼ ਹਵੋੇ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ, ਚਣੋ ਅਤੇ ਖਨਯੰਤਰਣ ਨ ੰ  ਵਿਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ    

 

ਜੋਖਮ ਪੇਸ਼ ਬਾਲਗ ਕੌਣ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਉਹ ਬਾਲਗ ਖਜਸ ਨ ੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜੋਿਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਅਖਜਹੇ ਖਵਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪਖਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਖਜਸਨ ੰ  ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰ ਖਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ), ਅਤੇ ਬਦਸਲ ਕੀ ਜਾਂ 
ਅਣਗਖਹਲੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਖਰਹਾ ਹਵੋੇ, ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਿਮ ਖਵੱਚ ਹਵੋੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਖਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਵ।ੇ 

 

ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਕਸਨ ੁੰ  ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?  

ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਖਵਵਹਾਰਕ, ਖਵੱਤੀ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਖਹਯੋਗ ਦੇ ਰ ਪ ਖਵੱਚ ਅਖਜਹੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ 
ਖਜੰ਼ਦਗੀ ਦਾ ਪਰਬੰਿਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਰਖਹਣ ਖਵੱਚ  ਲਾਭ ਪਾਉਣਗੇ।  ਇਸ ਖਵੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ, ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ 
ਖਬਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮਾਨਖਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਬਮਾਰ ਖਸਹਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।   
 

ਦ ਰਵ  ਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਵਹਲੀ ਕੀ ਹੈ? 

ਦੁਰਖਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਖਹਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਿੋ ਵੱਿਰੇ ਤਰੀਖਕਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ: 

•          ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਕਸੇ  ਖਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਦੁਿ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲ ਕ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

•          ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਵਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕਝੁ ਕਰਦਾ ਹ ੈ



 

 

•          ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ  

ਦੁਰਖਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਖਹਲੀ ਖਕਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ ਸਖਹਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਖਕਸੇ ਵੀ ਖਵਅਕਤੀ 

ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਖਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ, ਪਖਰਵਾਰ ਦਾ ਸਦੱਸ, ਗੁਆਡਂੀ, ਦੋਸਤ, ਖਸਹਤ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ 

ਦੇਿਭਾਲ ਪੇਸੇ਼ਵਰ, ਵਲੰਟੀਅਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

 

ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 
ਜਾਂ ਮੈਨ ੁੰ  ਵਚੁੰ ਤਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? 

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲਗਦਾ ਹੈ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਹੁਾਡੀ ਜਾਣ -ਪਖਹਚਾਣ ਦੇ ਖਕਸੀ ਖਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਦੁਰਖਵਵਹਾਰ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਖਰਹਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਖਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਖਕਸੇ ਅਖਜਹੇ ਖਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਦੱਸੋ ਖਜਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਟਰ ਖਵਿੇ ਐਡਲਟ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ 

ਟੀਮ (ਬਾਲਗ ਸਮਾਜਕ ਦੇਿਭਾਲ ਟੀਮ) ਨ ੰ  ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖਕਸੇ ਬਾਲਗ ਨਾਲ ਦੁਰਖਵਵਹਾਰ ਜਾਂ ਅਣਗਖਹਲੀ 
ਦੀ ਖਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:   

•           ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ: 0116 454 1004 (ਵਦਨ ਵ ਚ 24 ਘੁੰ ਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਵ ਚ 7 ਵਦਨ)   

•           ਜੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਪੁਖਲਸ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 

www.leics.police.uk ਰਾਹੀਂ ਖਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 101 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਜੇ 

ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਤਾਂ 999 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।  
 

ਮੈਂ ਲੈਸਟਰ ਵ ਚ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕ ੇਂ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

ਲੈਸਟਰ ਖਵਚ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਰਾਿੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਲੈਸਟਰ ਸੇਫ਼ਗਾਰਖਡੰਗ ਐਡਲਟਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 

www.leicester.gov.uk/lsab ਦੇਿੋ   

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਟਰ ਖਵਿੇ ਕੋਈ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਮ ਹ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਰਾਿੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਰਚੁਅਲ 

ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਬੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੈਸਟਰ ਸੇਫ਼ਗਾਰਖਡੰਗ ਐਡਲਟਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਏਗਂੇਜਮੈਂਟ ਅਖਿਕਾਰੀ, ਸੋ਼ਭਨਾ, ਨਾਲ 

LSAB@leicester.gov.uk 'ਤੇ ਜਾਂ 0116 454 6270 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ (ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਦਸਲ ਕੀ ਜਾਂ 

ਅਣਗਖਹਲੀ ਦੀ ਖਰਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰ)ੋ। 

 

http://www.leicester.gov.uk/lsab

