
 
 

PUNJABI CASE STUDIES 

 

CASE STUDY 1: MR AND MRS SHAH‐ FAMILY TENSION AND HOMELESSNESS 

Mr. and Mrs. Shah lived in a joint family in India. They dedicated their energies 
and life to give their son the best education. Mr. Shah and his wife believed 
that in their old age they would live with their one and only son. Their son 
migrated to Australia as a skilled migrant and moved to Melbourne with his 
young family. 
 
The parents sold their land and family home in India and got just enough 
money to get special visas that allowed them to join their son, daughter in law 
and two grand kids. For Mr. and Mrs. Shah this was a dream come true. 
 
Little did they realise that the dream would slowly turn into a nightmare. They 
had very little money to live on (just $400/month) and had to rely on their son 
for most things. Disputes arose and tensions relating to sharing a small two 
bedroom apartment became unbearable. 
 
One day this took a dramatic turn and the parents were asked to leave the 
son's home at midnight. 
The Shah family had no knowledge of support services in Melbourne. They 
came from a country where the Government plays no role in assisting and 
offering housing solutions. Such problems are resolved by the family or at best 
the extended family. 
 
Mr. and Mrs. Shah had burned their boats back home and had nowhere to go 
in Australia. 
By chance they saw an information hand out at the local grocer talking about 
Home at Last. 
This became a turning point in their lives. With the help of dedicated social 
workers they found somewhere affordable to live. Their nightmare had ended. 
 

 
 
 



 
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਅਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ੀ ਸ਼ਾਹ ਭਾਰਤ ਤ ਿਵੱਚ ਸੰਯੁਕਤ  ਕਤ ਪਿਰਵਾਰ ਿਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਮੁੰਡੇ ਨੰੂ  



 
 

 
CASE STUDY‐ PARENTS MISTREATED BY THEIR CHILDREN 

A couple well settled, wanted their parents to join them in Melbourne Australia. 

The Parents knew that their son was in debt and before departing their birth 

place, they decided to sell their property to help their only son to reduce his 

debt burden. 

The son and the family were very happy to see the parents. The grandchildren 
were especially delighted. After settling down for few days without any 
hesitation, the father happily gives their money to their son and said “To help 
you reduce your debt I have sold the property in India. I have never been in debt 
and how can I see my son in debt”.  

The son was so thankful he sincerely touched his dad’s feet and hugged him 
with tears in his eyes. The whole family had a very enjoyable and relaxed few 
months together‐ but then the atmosphere changed and cracks started to 
appear in the family.  Both son and daughter in‐law started to argue amongst 
themselves behind closed doors and then in front of their parents. As the 
parents tried to interfere, they were told to keep out as it is not their business, 
yet they were the elders and felt it was their right to interfere to smooth things 
out.  

The wife was not happy working all day and coming home to prepare food for 
the family and told her husband that he should ask his mother to make food in 
the evening. The son was reluctant to ask. One day mother over heard their 
argument and offered cook to help to keep peace in the family. 

The daughter in law did not like the food that mother cooked and complained a 
lot. Due to their age, the parents were getting very tired doing house chores 
but did not complain to anyone. The parents could not go out as they didn’t 
have a car and didn’t know how to get around. They had no contact with the 
outside world. Both mum and dad started to get depressed. During a heart to 
heart conversation they said “we came here to spend quality time with our 
children but never thought that we would suffer this way, we can't go back to 
India, we have no friends, what should we do?”. Many thoughts were going 
through their minds. “We are their parents and not the servants, why are our 
children are treating us this way”. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਿਸਆ ਦੰਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਬੋਰਨ ਔਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਆਕੇ 
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਣ। ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰੁਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਜਨਮਸਥਾਨ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਨੰੂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਤਾਂਜੋ ਉਹ 
ਕਰਜੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮੰੁਡੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। 

ਮੰੁਡਾ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੰੂ ਵੇੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਪੌਤੇ-ਪੌਿਤਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਕੁਝ 
ਦੇਰ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਿਝਝਕ ਦੇ ਵੱਸਣ ਬਾਅਦ, ਬਾਪ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਮੰੁਡੇ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ 
ਿਕਹਾ “ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਿਦੱਤੀ 
ਹੈ। ਮ ਕਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਨਹ  ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਮ ਤੈਨੰੂ ਕਰਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਿਕਵ ਵੇੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ”। 

ਮੰੁਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਓ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਇਆਂ। ਪੂਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕਠੇ ਿਮਲਕੇ ਕੁਝ 
ਮਹੀਨੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਿਬਤਾਏ, ਪਰ ਿਫਰ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਿਗਆ ਅਤੇ 
ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਦਰਾਰਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੰੁਡੇ ਅਤੇ ਨੰੂਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜੇ ਿਪੱਛੇ ਅਤੇ ਿਫਰ 
ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਲੜਨਾ-ਝਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਜਦ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ 
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਿਕਹ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਿਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹ  ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 
ਬੜੇ-ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਕ 
ਹੈ। 

ਪਤਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤ ਖੁਸ਼ ਨਹ  ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਿਦਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਨੰੂ ਪਿਰਵਾਰ 
ਲਈ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇ। ਮੰੁਡਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਕਿਹਣ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਿਚੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਿਦਨ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਝਗੜਾ ਸੁਣ ਿਲਆ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਅਮਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। 

ਨੰੂਹ ਨੰੂ ਮਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਭੋਜਨ ਪਸੰਦ ਨਹ  ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਖੂਬ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ 
ਉਮਰ ਕਰਕੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਕਸੇ ਤ ਇਸਦੀ 
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨਹ  ਕੀਤੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਾਹਰ ਘੰੁਮਣ ਨਹ  ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰ ਨਹ  
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰਸਿਤਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹ  ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕੋਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹ  
ਸੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੋਵ ਉਦਾਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ। ਿਦੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 
ਿਕਹਾ “ਅਸ  ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਿਬਤਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਂ ਪਰ ਅਸ  ਕਦੇ ਸੋਿਚਆ ਵੀ 
ਨਹ  ਸੀ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਸ  ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਨਹ  ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ 
ਨਹ  ਹਨ, ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?” ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਕਈ ਿਵਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। “ਅਸ  ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਮਾਂਪੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰ-ਚਾਕਰ ਤਾਂ ਨਹ , ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਬਰਤਾਉ ਿਕਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?”।     

 

 

 

 

 



 
 

 

Resolution: 

One day mum was sick and could not prepare food or clean the house. Seeing 
her in her bed, the children got very angry but when they realised she was not 
well, they called the doctor who visited mum at home. Mum and dad were both 
very happy to see the doctor. The doctor asked them about their life in India 
and both burst out into tears and told the doctor how unhappy they are here 
and how they are not allowed to go out or talk to anyone. 

As the doctor had experienced many similar cases before, he knew exactly what 
to do. The parents agreed for the doctor to take appropriate action and they 
were referred to Home at Last. Home at Last were able to get the couple 
somewhere to live in a few months. They kept in touch with their son, but the 
conflict was no longer there. They now live happily in public housing 

 

ਸਮਾਧਾਨ: 

ਇੱਕ ਿਦਨ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹ  ਪਕਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਘਰ ਸਾਫ ਨਹ  ਕਰ ਸਕੀ। ਉਸਨੰੂ 
ਮੰਜੇ ‘ਤੇ ਪਈ ਵੇਖ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਗੱੁਸਾ ਆਇਆ ਪਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ 
ਬੀਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਸੱਿਦਆ ਿਜਸਨੇ ਘਰੇ ਆਕੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਮਾਂ-
ਬਾਪ ਦੋਵ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਿਮਲਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ 
ਪੁੱਿਛਆ, ਦੋਵ ਰੋ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਿਕੰਨੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹ  ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 

ਿਕਉਂਕੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਅਿਜਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵੇਖੇ ਸਨ, ਇਸਲਈ ਉਸਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਉਿਚਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
Home at Last (ਹੋਮ ਐਟ ਲਾਸਟ) ‘ਤੇ ਰੇਫਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। Home at Last ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਿਨਆਂ 
ਿਵੱਚ ਜੋੜੇ ਨੰੂ ਰਿਹਣ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਲੱਭ ਕੇ ਿਦੱਤੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰੁਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ, ਪਰ 
ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ ਨਹ  ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਬਿਲਕ ਹਾਉਿਸੰਗ (ਸਰਕਾਰੀ ਿਰਹਾਇਸ਼) ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ 
ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।   

 

 


