ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ | ਟ ਿੱਪਣੀ ਜਾਾਂ ਟਿਕਾਇਤ | ਪੁਟਲਸ ਕੰਪਲੇਂ ਸ ਕਟਿਿਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ (OPCC) | ਕਟਿਊਨ ੀ
ਪੁਟਲੰ ਟਸਗ | ਜੁਰਿ ਦੀ ਰੋਕਥਾਿ | ਟਿਕ ਿ ਸਰਟਿਟਸਜ਼ (ਪੀਟਿਤ ਾਂ ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਾਂ) | ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਟਗਿਫ਼ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ | ਕੋਰ
ਬ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ | ਟਸ ੀ ਆਫ਼ ਿੈਨਕੂਿਰ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ | ਆਿ ਸਰੋਤ

ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਲਸ ਲਿਪਾਰਟਮੈਂਟ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਲਸ ਲਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਾਂ। ਇੱ ਥੇ ਪੁਲਲਸ ਦਾ ਕੰ ਮ ਤੁਹਾਿੀ
ਸੁਰੱਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਲਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 170 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਜੁਬਾਨਾਂ ਲਵੱ ਚ ਲਦਨ ਦੇ 24 ਘੰ ਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
1. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਲਜੱ ਥੇ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲਕਿਪਾ ਕਰਕੇ 9-1-1 ਨੂੰ ਫੋਨ
ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਤਾਂ, 604-717-3321 ‘ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱ ਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ 9-1-1 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।
2. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੀ ਸੁਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਕੰ ਮਜੋਰ ਹੈ, ਘੱ ਟ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਲਵੱ ਚ ਸਮੱ ਲਸਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਲਕ
ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਕੇ (ਅੰ ਗਰੇਜੀ) 9-1-1 ‘ਤੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਕਵੇਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ।

ਲਟੱ ਪਣੀ ਜਾਂ ਲਸ਼ਕਾਇਤ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿਾ ਲਕਸੇ VPD ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਚੰ ਗਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਲਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾ
vpd@vpd.ca ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਕਸੇ VPD ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਲਵਹਾਰ, VPD ਦੁਆਰਾ ਲਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ, ਜਾਂ VPD ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਚੰ ਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਅੰ ਦਰ, ਲਸੱ ਧਾਂ VPD ਕੋਲ ਜਾਂ ਪੁਜਿਸ ਕੰਪਿੇਂ ਟ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ
ਲਵੱ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। VPD ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ:



VPD ਪਬਲਲਕ ਸਰਲਵਸ ਕਾਊਂਟਰ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਪਿਾਪਤ ਕਰੋ।
2120 Cambie Street (ਨਕਸ਼ )

ਰੋਜ਼; 8:00 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 5:00 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ
3585 Graveley Street (ਨਕਸ਼ )
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ; 8:00 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 5:00 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ (ਛੁੱ ਟੀ ਵਾਲੇ ਲਦਨ ਬੰ ਦ)


VPD ਪਿੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਿਰਿਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ, ਲਜੱ ਥੇ ਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਲਵਧੀ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ:
3585 Graveley Street (ਨਕਸ਼ )
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ; 8:00 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 4:00 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ.



ਪਿੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਿਰਿਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਏਸਮੇਲ ਸੁਨੇਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ (604) 717-2670 ‘ਤੇ
ਛੱ ਿੋ।



pss@vpd.ca ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।



ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਪਿਫ
ੋ ੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਿਰਿਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 604-717-2664 ‘ਤੇ ਫੈਕਸ ਕਰੋ।



ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਮੇਲ ਕਰੋ:
Professional Standards Section
Vancouver Police Department
3585 Graveley Street
Vancouver, BC
V5K 5J5

ਪੁਲਲਸ ਕੰ ਪਲੇਂ ਟ ਕਲਮਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ (OPCC)
ਪੁਲਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਲਧਤ ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ VPD ਦੁਆਰਾ OPCC ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ
OPCC ਨੂੰ ਲਸੱ ਧਾ ਸੰ ਪਰਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। OPCC ਇੱ ਕ ਆਤਮ-ਲਨਰਭਰ ਸੰ ਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਬੀ.ਸੀ. ਲਵੱ ਚ ਲਮਊਂਸੀਪਲ ਪੁਲਲਸ
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ OPCC ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਦੱ ਲਤਆਂ ਤਰੀਲਕਆਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:


ਪੁਲਲਸ ਕੰ ਪਲੇਂ ਟ ਕਲਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਵੱ ਚ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ:
Suite 501-947 Fort Street (ਨਕਸ਼ )
Victoria



(250) 356-7458 (ਟੌਲ ਫ਼ਰੀ 1-877-999-8707) ‘ਤੇ ਵੋਏਸਮੇਲ ਸੁਨੇਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੱ ਿੋ।



OPCC ਵੈੱਬਸ ਈਟ ‘ਤੇ (ਅੰ ਗਰੇਜੀ) ਆਨਲਾਈਨ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ।



ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਲਿ ਕੇ OPCC ਨੂੰ ਈਿੇਿ ਕਰੋ।



ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ OPCC ਨੂੰ (250) 356-6503 ‘ਤੇ ਫੈਕਸ ਕਰੋ।



ਜਸ਼ਕ ਇਤ ਫ ਰਿ(ਅੰ ਗਰੇਜੀ) OPCC ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੋਂ ਿਾਊਨਲੋ ਿ ਕਰ ਕੇ ਮੇਲ ਕਰੋ:
Office of the Police Complaint Commissioner
PO Box 9895, STN Prov Govt.
Victoria BC V8W 9T8

ਕਲਮਊਲਨਟੀ ਪੁਲਲਲਸੰ ਗ
VPD ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 11 ਕਲਮਊਲਨਟੀ ਪੁਲਲਲਸੰ ਗ ਸੈਂਟਰ ਹਨ। ਸਟਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ਾਂ ਲਵੱ ਚ ਜੁਰਮ ਦੀ
ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਲੋ ਕਲ ਜੁਰਮ ਜਾਂ ਸੁਰੱਲਿਆਂ ਲਚੰ ਤਾਂਵਾਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਲਲਸੰ ਗ ਸੈਂਟਰਾਂ
ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਗੁਆਢ
ਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿੇਤਰ ਦੇ ਕਲਮਊਲਨਟੀ ਪੁਲਲਲਸੰ ਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੋ।

ਜੁਰਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ
ਲਵਅਕਤੀ
ਵੈਨਕੂਵਰ ਲਵੱ ਚ ਲਹੰ ਸਾਤਮਕ ਜੁਰਮ ਬਹੁਤ ਲਵਰਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਫਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਨਜੀ ਸੁਰੱਲਿਆਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣਾ
ਚੰ ਗੀ ਗੱ ਲ ਹੈ।


ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਪਿਤੀ ਸੁਚਤ
ੇ ਰਹੋ- ਲਧਆਨ ਰੱ ਿੋ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਲਕੱ ਥੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈੈੱਿਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲਸਰਫ਼ ਇੱ ਕ ਕੰ ਨ ਲਵੱ ਚ ਹੀ ਵਰਤੋਂ



ਚੰ ਗੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਸਾਈਿਵਾਕ ਦੇ ਲਵਚਾਲੇ ਤੁਰੋ, ਅਤੇ ਐਲੀਆਂ ਲਵੱ ਚ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ



ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਅਗਲੀ ਜਾਂ ਅੰ ਦਰਲੀ ਜੇਬ ਲਵੱ ਚ ਰੱ ਿੋ ਅਤੇ ਲਜਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਲਵੱ ਚ ਕੈਸ਼ ਚੁੱ ਕਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼
ਕਰੋ



ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱ ਿੀ ਲਵੱ ਚ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜੇ ਲੌ ਕ ਕਰਕੇ ਰੱ ਿੋ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਕਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੀ ਲਦਮਾਗੀ ਲਸਹਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲਚੰ ਤਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਅਲਿਕਸ਼ਨ ਐਨਿ
ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ (ਅੰ ਗਰੇਜੀ) ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ੋਰ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ 9-1-1 ਕਕਵੇਂ ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਸਿਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਲਕ ਇਹ ਲਸਰਫ਼
ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ


ਓਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣ ਲਕ ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ



ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੱ ਸਣ



ਲਜਨਹਾਂ ਲਚਰ ਫੋਨ ਰੱ ਿਣ ਨੂੰ ਨਾ ਲਕਹਾ ਜਾਵੇ, ਉਨਾਂ ਸਮਾਂ ਓਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਰਲਹਣ- ਮਦਦ ਰਸਤੇ ਲਵੱ ਚ ਆ
ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਲਚਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱ ਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱ ਿੀ ਕਲਮਊਲਨਟੀ ਲਵੱ ਚ ਵੀ ਗੈਂਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਵੱ ਚ ਭੂਲਮਕਾ
ਲਨਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਆਪਣੇ ਬੱ ਲਚਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਲਸ਼ਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ, ਤੱ ਥ ਅਧਾਲਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਦਓ



ਆਪਣੇ ਬੱ ਲਚਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ, ਿੇਿਾਂ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਲਮਊਲਨਟੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਵੱ ਚ ਲਹੱ ਸਾ ਲਓ



ਪਤਾ ਰੱ ਿੋ ਲਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱ ਚੇ ਲਕੱ ਥੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕੌ ਣ ਹਨ

The Combined Forces Special Enforcement Unit (ਦਾ ਕੰ ਮਬਾਇੰ ਿ ਫੋਰਲਸਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਯੁਲਨਟ)
ਕੋਲ ਮਾਲਪਆਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ:
Youth Against Violence (ਯੂਥ ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਇਲੈਂ ਸ) ਤੁਹਾਿੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੁਰੱਲਿਆ ਪਿਤੀ ਲਚੰ ਤਾ ਹੋਵੇ।
ਫੋਨ 1-800-680-4264
ਟੈਕਸਟ 604-836-6381
ਈਮੇਲ

info@youthagainstviolenceonline.com

ਆਪਣੇ ਬੱ ਲਚਆਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਲਕ ਲਜਸ ਲਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਮਲਾਪੜੇ ਲੋ ਕ ਵੀ ਅਜਨਬੀ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਹਾਲਾਂਲਕ, ਬੱ ਲਚਆਂ ਦਾ ਲਜਆਦਾ ਕਰਕੇ ਅਜਨਬੀ ਨਾਲੋਂ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲਜਆਦਾ ਸੰ ਭਾਵਨਾ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।


ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਲਿਲਾਫ਼ ਲਕਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਲਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਕਣਾ, ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ



ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਲਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਲਕ ਕਦੇ ਵੀ ਲਕਸੇ ਅਜਨਬੀ ਦੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਘਰ ਲਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਲਕਸੇ ਅਜਨਬੀ ਨੂੰ ਘਰ ਅੰ ਦਰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱ ਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸੌਸ਼ਲ ਮੀਿੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਤਲਰਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ।


ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਲਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱ ਲਚਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਲਕ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਲਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਕਹੜੀ ਨਹੀਂ- ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਲਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਵੱ ਚ ਲੱਭਣਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵ।ੇ



ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਕਸੇ ਨੂੰ ਲਮਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਲਜਸਨੂੰ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਲਮਲੇ ਹੋਣ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਨਤਕ
ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਿੁਦ ਮੌਜਦ
ੂ ਹੋਵੋ



ਤੁਹਾਿਾ ਬੱ ਚਾ ਅਲਜਹੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਜਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਕ ਤੰ ਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਿਝਾਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਇੱ ਥੋਂ ਤੱ ਕ ਲਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੋਣ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ , ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਿੀਆ ਐਪ ਲਜਸ ਦੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ
ਪੁਲਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਅਪਰਾਲਧਕ ਲਕਸਮ ਦੇ ਹਨ

ਘਰ
ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ਲਵੱ ਚ ਜੁਰਮ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰ ਗਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਹੈ। ਅਜਨਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ
ਰਹੋ ਅਤੇ ਬਲੌ ਕ ਵਾਚ ਲਵੱ ਚ ਸ਼ਾਲਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ।ੋ
9-1-1 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜੇਕਰ:


ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਬ ਅਵਾਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਲਜਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਕ ਲਰਹਾ ਹੋਵੋ



ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱ ਕੀ ਕਾਰ ਦੇਿੋ ਜੋ ਲਕ ਤੁਹਾਿੇ ਗੁਆਢ
ਂ ਲਵੱ ਚ ਘੁੰ ਮਦੀ ਰਲਹੰ ਦੀ ਹੋਵੇ



ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਲਕ ਦੇ ਛੁੱ ਟੀ ‘ਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਘਰ ਲਵੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਕੱ ਲਢਆ ਲਗਆ ਹੋਵੇ



ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱ ਿੀਆਂ ਲਵੱ ਚ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ



ਤੁਸੀਂ ਲਕਸੇ ਕੁੱ ਤੇ ਨੂੰ ਭੌਂਕਦਾ ਸੁਣੋ ਜੋ ਲਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁੱ ਪ ਰਲਹੰ ਦਾ ਹੋਵੇ



ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਹੀ ਪਛਾਣ-ਪੱ ਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਆਪਣੇ ਲੋ ਕਲ ਕਲਮਊਲਨਟੀ ਪੁਲਲਲਸੰ ਗ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਪਾੜਹ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਲਕਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ
ਲਈ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।
ਲਬਜ਼ਨਸ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਬਜ਼ਨਸ ਮਾਲਲਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਬਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਰਗਰਮ ਭੂਲਮਕਾ ਲਨਭਾ ਸਕਦੇ ਹੋ


ਿਸਤਾ ਹਾਲਤ ਲਵੱ ਚ ਲਬਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਲਬਲਲਿੰ ਗਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਲਿੱ ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਲਕ
ਤੁਹਾਿੀ ਲਬਲਲਿੰ ਗ, ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ, ਸਾਈਿਵਾਕ, ਅਤੇ ਪਾਰਲਕੰ ਗ ਿੇਤਰ ਸਭ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ ਹਾਲਤ ਲਵੱ ਚ
ਹੋਵੇ



ਆਪਣੀ ਲਬਲਲਿੰ ਗ ਲਵੱ ਚ ਚੰ ਗੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਅਲਾਰਮ ਲਸਸਟਮ ਲਵਾਓ- ਲਜਸ ਲਵੱ ਚ
ਚੋਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਵੱ ਚ ਪੈਲਨਕ ਅਲਾਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਲਮਲ ਹੈ



ਆਪਣਾ ਲਬਜ਼ਨਸ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਆਪਣਾ ਪੈਲਸਆਂ ਵਾਲਾ ਦਰਾਜ਼ ਿਾਲੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿੁੱ ਲਾ ਛੱ ਿ ਲਦਓ
ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਿਾਲੀ ਦੇਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ



ਆਪਣੀ ਲੋ ਕਲ ਪੁਲਲਲਸੰ ਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅਲਾਰਮ ਲਸਸਟਮਾਂ, ਤਾਲਲਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਲਕਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਬਜ਼ਨਸ ਅਤੇ
ਕਾਲਮਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਲਿਅਤ ਰੱ ਿਣ ਦੇ ਤਰੀਲਕਆਂ ਬਾਰੇ ਨਸੀਹਤ ਲਓ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੇ ਲਬਜ਼ਨਸ ਲਵੱ ਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, 9-1-1 ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਲਵੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੋ।
ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ:


ਇਕੱ ਲੇ ਕੰ ਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਲਪਛਲੇ ਕਮਰੇ ਲਵੱ ਚ ਰੇਿੀਓ ਜਾਂ ਫੋਨ ਚਲਦਾ ਰੱ ਿੋ



ਆਪਣੀ ਗੋਲਕ ਲਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਪੈਸੇ ਰੱ ਿੋ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਲਵੱ ਚ ਜਮਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹੋ

ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ:


ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਹੰ ਸਾ ਜਾਂ ਹਲਥਆਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਲਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰ ਗ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ



ਲਬਨਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਲਵੱ ਚ ਆਏ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਈਲੈਂ ਟ ਜਾਂ ਪੈਲਨਕ ਅਲਾਰਮ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਦਓ, ਜਾਂ ਚੋਰ ਦੇ ਜਾਣ ਸਾਰ ਇਸ
ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਦਓ



ਸ਼ੱ ਕੀ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਿੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਲਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਚੰ ਗਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਸਕੋ

ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:


9-1-1 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ



ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਲਲਿ ਲਵੋ – ਚੋਰ ਨੇ ਕੀ ਲਕਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਲਹਲਨਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਲਨਜੀ
ਵੇਰਵੇ



ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਲਿਆ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਦੇਿੋ ਲਕ ਚੋਰ ਲਕਸ ਵਾਹਨ ਲਵੱ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਲਾਇਸੰ ਸ ਪਲੇ ਟ ਅਤੇ
ਵੇਰਵੇ ਕੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਕਸ ਲਦਸ਼ਾ ਵੱ ਲ ਗਏ



ਕੋਲਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਲਕ ਪੁਲਲਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱ ਕ ਲਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਨਾ ਲਾਓ

ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਵੱ ਚੋਂ ਚੀਜਾਂ ਚੁੱ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਲਬਜ਼ਨਸਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਵੱ ਿੀ ਸਮੱ ਲਸਆ ਹੈ


ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਲਵਵਸਲਥਤ ਰੱ ਿੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਕਾਮੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਿ ਸਕਣ
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਾਇਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਣ



ਕੋਲਨਆਂ ਲਵੱ ਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ, ਇਲੈ ਕਟਿਲੋ ਨਕ ਆਰਟੀਕਲ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਲਸਸਟਮ ਜਾਂ ਸਟੋਰ
ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੈਮਲਰਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ



ਕੈਸ਼ ਰਲਜਸਟਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱ ਿੋ

ਧੋਿਾ-ਧੜੀ
ਧੋਿਾ-ਧੜੀਆਂ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਵੱ ਚ ਲਕਸੇ ਦੁਆਰਾ ਝੂਠੇ,ਚਾਲਬਾਜ਼, ਜਾਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਿੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ, ਚੀਜਾਂ, ਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣਾ ਸ਼ਾਲਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲਜਹੀਆਂ
ਈਮੇਲਾਂ, ਜਾਂ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲਜਸ ਲਵੱ ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲਜੱ ਤਣ ਬਾਰੇ ਕਲਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋ ਕ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ
ਕੋਈ ਇਹ ਕਲਹੰ ਦਾ ਹੈ ਲਕ ਉਹ ਬੈਂਕ ‘ਚੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਿੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਰੈਲਿਟ ਕਾਰਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਿੇ ਗਲਹਲਣਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਚੰ ਗੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਲਕ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਲਵੱ ਚ ਸੱ ਚ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱ ਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਲਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਧੋਿਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਲਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਲਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕਲ ਕਲਮਊਲਨਟੀ ਪੁਲਲਲਸੰ ਗ
ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਨੇਿੀਅਨ ਐਨਟੀ-ਫਰਾਿ ਸੈਂਟਰ (Google ਤਰਜ਼ਮਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ) ‘ਤੇ ਧੋਿਾ-ਧੜਹੀ ਦੀਆਂ
ਲਕਸਮਾਂ, ਲਕਵੇਂ ਲਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਲਕਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਲਰਵਾਰਕ ਲਹੰ ਸਾ
ਆਪਣੇ ਪਲਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੁੱ ਟਣਾ ਜਾਂ ਠੁੱਿਾ ਮਾਰਨਾ, ਜਾਂ ਲਕਸੇ ਨੂੰ ਸੱ ਟ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ।
ਸਰੀਲਰਕ ਅਤੇ ਯੋਲਨਕ ਸੋਸ਼ਣ, ਲਜਸ ਲਵੱ ਚ ਜੋਲੜਆਂ ਲਵੱ ਚ ਅਣਚਾਹੇ ਲਜਸਮਾਨੀ ਸੰ ਬੰ ਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ, ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ
ਨਾਲ ਲਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਯੋਲਨਕ ਸਪਰਸ਼।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਲੜਤ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਰਵਾਰ ਦੇ ਲਕਸੇ ਪੀਲੜਤ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰੇ ਲਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਪੁਲਲਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਮਾਲਪਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਲਚਆਂ ਦਾ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱ ਕ ਲਿਆਲ ਰੱ ਿਣ, ਿਾਣਾ, ਕੱ ਪੜੇ ਅਤੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ। ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਲਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸੰ ਭਾਲਵਤ ਸੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹਰ ਬਾਲਗ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱ ਿ ਪਹੁਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਲਜਸ ਲਵੱ ਚ ਸਰੀਲਰਕ, ਮਾਨਲਸਕ, ਆਰਲਥਕ ਜਾਂ
ਯੋਲਨਕ ਸੋਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸ਼ਾਲਮਲ ਹੈ।

ਲਵਕਟਮ ਸਰਲਵਲਸਜ਼ (ਪੀਲੜਤਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ)
ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਲਸ ਲਵਕਲਟਮ ਸਰਲਵਲਸਜ਼ ਯੁਲਨਟ ਲਸਟੀ ਆਫ਼ ਵੈਨਕੂਵਰ ਲਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਪੀਲੜਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ
ਪਲਰਵਾਲਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਹਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱ ਲਵਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲਕਿਮੀਨਲ ਜਸਲਟਸ ਲਸਸਲਟਮ ਦੇ ਚੱ ਲਣ ਦੌਰਾਨ
ਸਲਹਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਵੱ ਚ ਸ਼ਾਲਮਲ ਹਨ: ਜੁਰਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਸੰ ਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਲਵੱ ਚ ਦਖ਼ਲ, ਲਕਿਮੀਨਲ ਜਸਲਟਸ ਲਸਸਟਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੋਰਟ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਕਲਮਊਲਨਟੀ
ਅਜੰ ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰਲ
ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਲਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਲਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਲਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਕਿਪਾ
ਕਰਕੇ VictimLinkBC (ਲਵਕਟਮ ਲਲੰਕ ਬੀਸੀ) ਨੂੰ 604-875-6381 (ਲੋ ਕਲ) ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਦੂਰ ਲਈ 1-800-563-0808 ‘ਤੇ
ਫੋਨ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਚਤ ਏਜੰ ਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ। ਹੋਰ ਿ ਣਕ ਰੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਿਫ਼ਤਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ
ਕਨੇਿਾ ਦੇ ਲਵੱ ਚ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਜੁਰਮ ਸਾਲਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ-ਪੱ ਤਰ ਲਦਿਾਉਣ ਲਈ ਲਤਆਰ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਪੁੱ ਲਛਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦੱ ਸਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਲਗਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨਣਾ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਿਾ ਹੱ ਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਮਰਥ
ਹੋ, ਪੁਲਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਏਿ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰ ਲਟਆਂ ਲਵੱ ਚ ਕੋਰਟ ਲਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਹਰਾਸਤ ਲਵੱ ਚੋਂ ਛੱ ਿ ਲਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੀਗਲ ਸਰਲਵਲਸਜ਼
ਆਫ਼ ਬੀ ਸੀ (ਅੰ ਗਰੇਜੀ)

ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
CourtInformation.ca ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਲਕ ਕਨੇਿਾ ਦਾ ਕੋਰਟ ਲਸਸਟਮ ਲਕਵੇਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ
ਲਵਲਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਲੜਤ, ਇੱ ਕ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਲਕਸੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਲਹਰਾਏ ਗਏ ਹੋ।

ਲਸਟੀ ਆਫ਼ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਸਟੀ ਆਫ਼ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੁਆਰਾ ਮਹੁੱ ਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ
ਲਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਲਕ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਲਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਸਟੀ ਨੰ 3-1-1 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਆਮ ਸਰੋਤ
Government of Canada – Welcome to Canada (ਅੰ ਗਰੇਜੀ)
Government of Canada – For New Immigrants (ਅੰ ਗਰੇਜੀ)
WelcomeBC

Province of British Columbia – Newcomers’ Guide (ਅੰ ਗਰੇਜੀ)
Province of BC – Residential Tenancy Branch (ਅੰ ਗਰੇਜੀ)
Affiliation of Multicultural Societies and Services Agencies of BC (AMSSA)
Crisis Centre BC (ਅੰ ਗਰੇਜੀ)
Immigrant Services Society of BC (ਪੰ ਜਾਬੀ)
Justice Education Society of BC – BC’s Immigrant Legal Toolkit (ਪੰ ਜਾਬੀ)
MOSAIC – ਲੈਂ ਗੁਏਜ਼ ਟੈਬ ‘ਤੇ ਕਲਲੱਕ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
Pacific Immigrant Resources Society (ਅੰ ਗਰੇਜੀ)
Progressive Intercultural Community Services Society (ਅੰ ਗਰੇਜੀ)
S.U.C.C.E.S.S. (ਅੰ ਗਰੇਜੀ)
Vancouver and Lower Mainland Multicultural Family Support Service Society (ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਅੰ ਗਰੇਜੀ
ਲਵੱ ਚ, ਪਰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਲਵੱ ਚ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ)
YMCA Immigrant Services (ਅੰ ਗਰੇਜੀ)

