MOSAIC'S
PEER CAFE
ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਗਾਈਡ

ਸਵੀਕਾਰਨਾਮਾ
(ISAFE)

,

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਦਾ ਪੋਜੈਕਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵਰੁੱਧ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

,

ਇਹ ਪਿਹਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਪਿਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਿਗਆਨ
ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਖੁਦ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੀਿੜਤ ਸਾਥੀਆਂ
ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਤ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ
ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ।

,

, /

,

,

ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੋ ਅਤੇ ਇਮੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਅਤੇ
ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪੁਿਲਸ ਹਸਪਤਾਲ ਪੋਟੋਕਾਲ ਿਰਪੋਰਟ ਅਤੇ
ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ।

,

ਖੁਦ

,

ਿਸੱਿਖਆ ਿਦਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ
ਇਹ

2021

!

ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ ਸੰਸਕਰਨ ਹੈ।

:

ਫੰਡ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ

MOSAIC

-

,

'

,

'

,

ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅਖੰਡ ਿਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮਸਕਯੂਮ ਸਕਵੈਿਮਸ਼ ਦੇ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਪਦੇਸ਼ਾਂ
ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਟਸਲੀਲ ਵਾਉਥ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸ ਉਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗ।ੇ

ਿਵਸ਼ਾ ਸੂਚੀ
1. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
2.ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ

3. ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ + ਰੇਪ ਕਲਚਰ
4. ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ + ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ

5. ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਤ ਵੱਧ ਹੋਣਾ
6.ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਿਰਤ ਅੱਿਤਆਚਾਰ
7. ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਿਲੰਗ-ਅਧਾਿਰਤ ਅੱਿਤਆਚਾਰ
8. ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਟਾਂਿਜ਼ਸ਼ਨ ਹਾਊਸ
9.ਸੰਸਾਧਨ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਕੌਣ ਹਨ?

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ

6

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਿਰਕ
ਜਾਂ

,

,

ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ ਰਿਫ਼ਊਜੀ

ਵੱਧ ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਪੜਾਈ ਕਰਨ

ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜਾਂ ਿਬਨਾਂ ਇਮੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਵਾਲੇ

ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਿਨਯਤ ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਸਥਾ

ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

( /

ਪਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ

)

ਪਮਾਿਣਤ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ ਪੜਾਈ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਡੀ ਪਰਿਮਟ ਦੀ

ਕਨੇ ਡਾ ਦੇ

50%

ਤ ਵੱਧ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੋ

ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

,
(2018

ਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ

ਸਟਡੀ ਪਰਿਮਟ

=

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ

)

ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤ

ਆ ਦੇ ਹਨ

31

, 2019 ,
642,480

ਦਸੰਬਰ

ਕਨੇ ਡਾ ਿਵੱਚ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਨ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼

=

ਯਾਤਰਾ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ
ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤ ਵਾਪਸ
ਕਨੇ ਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਿਵੱਚ
ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ

‘

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤੇ

-19

ਕੋਿਵਡ

ਦਾ ਪਭਾਵ

ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਵਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੂਡਟ ਵੀਿਜ਼ਆਂ ਦੀ
ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸਟਡੀ ਪਰਿਮਟ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਸਰੋਤ: cbie.ca, 150.statcan.gc.ca, international.gc.ca

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਨਾਂ

ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ

‘

ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਕਨੇ ਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗੇਸ਼ਨ

(

ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ

,

ਆਪਣੇ ਸਟਡੀ
ਪਰਿਮਟ ਿਵੱਚ
ਿਲਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਇਨਾਂ
ਪੂਰਾ ਕਰੋ

ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ

ਤਬੀਦੀਲੀਆਂ ਿਜਵ ਿਕ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ

))

ਛੁੱਟੀ

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚਾ

ਕਨੇ ਡਾ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤ
ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ

3

ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਹੀ

ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰਸ

ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ

ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ

ਿਵੱਚ

ਇੰਸ਼ੋਰਸ ਨਹ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ

BC MSP
(
)

ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਿਵਸ

ਪਲਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੈਧ

+

ਸਹੀ

ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰਸ ਕਰਵਾ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖ।ੋ

ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
/

?

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਕਸੇ ਪੋਗਰਾਮ ਅਿਧਐਨ ਤ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੀ

ਇਹ ਕੀ ਹੈ

ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ
ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

,

ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਛੁੱਟੀ

150
IRCC

ਪੂਰਾ ਕਰ

ਿਦਨਾਂ ਤ ਵੱਧ ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਨਹ

ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਿਨਯਤ ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਸਥਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ
ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ

ਇਤਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ

,

ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੰਗ

,

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ

ਪਮਾਿਣਤ ਛੁੱਟੀ ਦੇ
ਉਦਾਹਰਣ

ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ

ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਛੁੱਟੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ

150

DLI

ਵੱਲ ਪਮਾਿਣਤ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਿਦਨਾਂ ਤ ਵੱਧ ਲਈ ਨਹ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਿਧਐਨ ਪੋਗਰਾਮ ਤ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ

:

ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਗਰਭਾਵਸਥਾ
ਪਿਰਵਾਰਕ ਐਮਰਜਸੀ
ਮੌਤ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮਬਰ

ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਪਮਾਿਣਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀ

‘

ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ
ਤੁਸ ਸਕੂਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ
ਤੁਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅੱਗੇ ਪਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ

,

,

ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਭਾਵ ਇਹ

,

150

ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਿ ਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ:
ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਅਿਧਐਨ ਪੋਗਰਾਮ ਤ ਪਮਾਿਣਤ ਛੁੱਟੀ

,

ਦੌਰਾਨ ਕਪਸ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਜੇਕਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ

150

-

ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ

,

ਪੜਾਈ ਵਾਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ

ਜਾਂ ਤਾਂ

,

ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਡੀ ਪਰਿਮਟ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਸਟੇਟਸ ਜਾਂ ਵਰਿਕੰਗ ਸਟੇਟਸ

ਿਕ ਤੁਹਾ ਕਨੇ ਡਾ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ।

ਜਾਂ ਲੀਵ ਕਨੇ ਡਾ ਵਜ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਰੋਤ: /www.canada.ca

ਚੁਣੌਤੀਆਂ + ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਰਿਹਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਰਚਾ
ਿਟਊਸ਼ਨ ਫੀਸ

ਕੰਮਕਾਜੀ
ਿਵੱਤੀ

+

ਿਵੱਤੀ ਪਬੰਧ

‘

ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਿਤਆਚਾਰ

ਸ਼ੋਸ਼ਣ
ਦੇਸ਼ ਤ ਿਨਕਾਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ
ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ ਲੈ ਕੇ
ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ
ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ
ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਬੰਧ
ਕਨੇ ਡਾ ਦੇ ਕ ਨੀ ਿਸਸਟਮ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ

ਕ ਨੀ

+

ਸੰਸਿ ਤੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ
ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
ਇੱਕਲਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕਲੇਸ਼
ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼

,

+

+

,

ਨਸਲਵਾਦ ਹੋਮੋਫੋਬੀਆ ਟਾਂਸਫੋਬੀਆ
ਅਤੇ ਨਸਲ ਪੋਫਾਇਿਲੰਗ

ਸਮਾਿਜਕ

ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਨੈ ੱਟਵਰਕ ਦੀ ਕਮੀ
ਤਣਾਅ

+

ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ
ਮਾਇਗੇਸ਼ਨ ਟੌਮਾ

ਕਨੇ ਡਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਕਪਸ ਤ
ਸਮਾਿਜਕ ਬਿਹਸ਼ਕਾਰ

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ
ਨਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਿਵੱਚ ਸਮਰਥਨ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

,

ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ

(ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ)

ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਿਕਸੇ ਕਾਮ ਸੰਬੰਧੀ
ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਕੀ ਹੈ?

ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਨ ਿਵੱਚ

,
(FRIES)"

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਨਾਮ

"

ਫਰਾਇਜ਼

ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਚਕਿਲਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ

#1

#2

ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ

#3

ਸੂਿਚਤ

ਿਰਵਰਸੀਬਲ

ਫਰਾਇਜ਼
(FRIES)

#5

ਖ਼ਾਸ

#4

ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ

“

“

ਿਕਸੇ ਤ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਮ ਤੁਸ
ਿਸੱਧਾ ਕੀ ਤੁਸ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ”
ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸ ਇਹ
ਵੀ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਕੀ ਤੁਸ ਇਹ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ”

...

“

“

ਕੀ ਇਹ
ਸਹੀ ਹੈ”

ਕੀ ਮ ਤੁਹਾ ਚੁੰਮ
ਸਕਦਾ ਹਾਂ”

“

ਕੀ ਤੁਹਾ
ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ
ਜੇ ਮ”

ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ...

‘

ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਣ ਤ
ਭਾਵ ਇਹ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ
ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ
ਸਿਹਮਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਵੱਲ ਨਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਮਨ ਿਵੱਚ ਨਹ
ਘੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਤੇ ਵਾਪਸ
ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

'

,

ਿਮਲੇਗੀ।

ਚੁੱਪ ਰਿਹਣ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ

‘

ਇਨਕਾਰ’ ਨਾ ਕਰਨ

ਸਿਹਮਤੀ ਨਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

”ਸ਼ਾਇਦ
ਿਫਰ ਕਦੇ”

,

ਜਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਿਹਮਤ ਨਹ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ
ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਿਜਵ ਿਕ

.....

"

"

"

"

ਮ ਨਹ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਇਹ ਸਹੀ ਨਹ ਲੱਗਦਾ
ਮ ਅਸਿਹਜ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹਾਂ ਰੁਕੋ

"

"" "

...

ਸਿਹਮਤੀ ਨਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ
ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ

,

ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਆਂ
ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨ ਦ ਨਾਲ
ਪਭਾਿਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

,

ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ

,

ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ

ਦੁਰਵਰਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪੀਿੜਤ
ਿਵਅਕਤੀ

ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ

ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ
ਅੱਿਤਆਚਾਰ
ਅਤੇ ਰੇਪ
ਕਲਚਰ

ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ
ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ

-

ਿਬਨਾਂ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ

,

,

ਿਵਵਹਾਰ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ
ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ
ਅੰਬਰੇਲਾ ਟਰਮ ਹੈ।

ਡਰ

,

ਮਨਿਵਿਗਆਨਕ

- +
- +
- - +
- , +

ਫੋਬੀਆ

ਿਧਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ
ਆਤਮ ਨੁਕਸਾਨ

/

-

,

,

ਗੁੱਸਾ

ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ

:

ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ੈਰ
ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਸੰਪਰਕ
ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਗਤੀਿਵਧੀ
ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਧਮਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣਾ
ਧਮਕਾਉਣਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼
ਜਾਂ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ
ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਤਮ ਹੱਿਤਆ ਦੇ ਿਵਚਾਰ

ਪਦਾਰਥ ਦੁਰਵਰਤ
ਅਪਰਾਧ ਦੁੱਖ

ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ

ਜਦ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਦਾ

‘
-

ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸਰੀਰਕ
ਪਭਾਵ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪਭਾਵ ਪੈ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਿਕਵ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਪਿਤਿਕਿਰਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾ

-

-

-

ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ

ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ
ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਹੋਣਾ

- /

ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਦਰਸ਼ਨ
ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿਕ ਨਹ

,

ਿਵੱਤੀ

ਨੌ ਕਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

,

ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ

, +

ਮਾਨਿਸਕ ਿਵੱਤੀ

ਸਮਾਿਜਕ

-

- +
‘

ਅਵੈਧ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਡਰ
ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਇਕੱਲਾਪਣ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦੂਿਜਆਂ
ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਰਿਹਣਾ
ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸਿਹਜ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ

‘

ਸਮਾਜਕ ਪਭਾਵ ਜਾਣਨਾ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ

ਸਰੀਰਕ

/
- -

ਸਰੀਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੱਟਾਂ
ਥਕਾਵਟ

ਮਾਈਗਰੇਨ ਨਜ਼ੀਆ
ਨ ਦ ਨਾ ਆਉਣਾ
ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਚ ਜੋਿਖਮ
ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਸੰਬੰਧੀ ਨੁਕਸ
ਗ਼ੈਰ ਯੋਜਨਾਬੰਧੀ ਗਰਭਵਸਤਾ

ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ + ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ

- 15-24

ਸਾਲ ਦੇ ਿਵਚਾਕਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ

‘

ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ

'

'

-

,

ਦੋਵ ਕਪਸ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਬਾਹਰ
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ
ਦੇ ਜੋਿਖਮ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਉਨਾਂ

,

:

ਕਨੇ ਡਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕ ਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਭਾਸ਼ਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ
ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਦੇ ਜੋਿਖਮ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

-

ਕਨੇ ਡਾ ਿਵੱਚ ਦੱਸ ਿਵੱਚ ਨੌ ਮਿਹਲਾਵਾਂ ਨੇ

ਔਰਤਾਂ

ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਪੁਿਲਸ

-

ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਿਵਿਦਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਅਣਚਾਹੇ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ

ਿਵਵਹਾਰਾਂ ਦੇ ਿਨੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ
ਹਨ

-

ਕਪਸ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ

/

ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ

80%

ਤਰਜੀਵੀ

ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ

,

ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ

ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜਵ ਿਕ ਇੱਕ
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਦੁਆਰਾ

-

ਕਨੇ ਡਾ ਦੇ ਪੋਸਟਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆਂ

ਕਪਸ
ਿਵੱਚ

ਨੇ

2019

(71%)

ਿਵੱਚ ਪੋਸਟਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਿਟੰਗ ਿਵੱਚ

ਅਣਚਾਹੇ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਿਵਵਹਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ

,

ਹਾਲਾਂਿਕ ਔਰਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਲੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਰਾਧੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਲੰਗ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।
ਸਰੋਤ:150.statcan.gc.ca, campusmentalhealth.ca

ਰੇਪ ਕਲਚਰ

- ,

ਰੇਪ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਉਹ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਰਾਹ ਸੈਕਸੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਸੁਭਾਿਵਕ
ਬਣਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ਰੇਪ ਕਲਚਰ
ਿਪਰਾਿਮਡ

ਜੇਕਰ ਅਸ ਇਸ ਿਤਕੋਣ ਦੇ
ਹੇਠਾਂ ਤ ਿਵਵਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

,

ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸ ਇਨਾਂ

/

ਿਵਵਹਾਰਾਂ ਿਕਿਰਆਵਾਂ

ਿਸਖਰ

ਤੱਕ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ।

ਰੇਪ
ਨਸ਼ੇ ਕਰਨਾ
ਛੇੜਛਾੜ
ਰੇਪ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

,

ਗਰਭਰੋਧਕ ਲੈਣਾ

ਇਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਿਵਵਹਾਰ
ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ

‘

ਸਟੋਿਕੰਗ

ਸੁਭਾਿਵਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪੀੜਤ ਤੇ ਦੋਸ਼

ਧਮਕੀਆਂ

ਗਰੋਿਪੰਗ

ਫਲੈਿਸ਼ੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਿਜ਼ੰਗ

-

ਿਬਨਾਂ ਸਿਹਮਤੀ ਤ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ

ਬਲਾਤਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮਜਾਕ

‘

ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰਵੱਈਆ

,

ਕੈਟਕਾਿਲੰਗ

'

ਿਪਰਾਿਮਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਿਪਰਾਿਮਡ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਿਵਵਹਾਰਾਂ ਦੇ
ਪਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰੋਤ: 11thprincipleconsent.org

ਰੇਪ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ
ਮਨਘੜਤ ਿਮੱਥਾਂ ਦਾ ਝੂਠ
ਸਾਿਬਤ ਕਰਨਾ

#1

ਿਮੱਥ
ਔਰਤਾਂ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਦੀਆਂ ਹਨ
ਜਾਂ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ
ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਉਕਸਾ ਦੀਆਂ
ਹਨ। ਉਹ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਸੱਦਾ
ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ
ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਾ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

,

ਤੱਥ

#1

ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ
ਿਵਕਲਪ ਅਪਰਾਧੀ ਇੱਕਲਾ ਹੀ

ਿਮੱਥ

ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ

" "

#2

ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਹ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਦੇ

ਿਸਰਫ਼ ਅਨਜਾਣ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ

ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ

,

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਨੇ ਰੇ

ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ

ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਿਵੱਚ

ਿਵਰੁੱਧ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਗਤੀਿਵਧੀ ਕਰਨ

ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੱਥ

#2

ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ

/

ਪੀਿੜਤ

ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹ ਿਮਲਦਾ।

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਜਾਮ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜਨਾਂ

(

, -

ਤਰਜੀਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਜਵ ਿਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ

, , ,

,

)

/

ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਸਾਥੀ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਸਿਹਕਰਮੀ ਜੀਵਨਸਾਥੀ । ਪੀੜਤ ਉਤਰਜੀਵੀ ਨਾਲ ਅਕਸਰ
ਿਨੱਜੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੱਥ

#3

ਿਮੱਥ

/

ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੀਿੜਤ

ਡੇਿਟੰਗ ਿਹੰਸਾ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ

ਉਤਰਜੀਵੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ

ਿਸ਼ਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਹੰਸਾ

,

ਪੀਿੜਤ ਦੇ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਭੜਕਾ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ

ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹ ਹੈ।

/

ਪੀਿੜਤ

#3

ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ

ਤਰਜੀਵੀ ਆਪਣੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ

,

ਈਰਖਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਿਚੜਾਉਣਾ ਿਕ ਉਹ ਸੈਕਸ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਦੀਆਂ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ
ਹਨ। ਿਸਰਫ਼ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਲੋਕ ਹੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਿਮੱਥ

#4

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ

ਿਮੱਥ

ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ

#4

ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਹਮਤ
ਨਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਕੱਲਾ ਅਪਰਾਧੀ

ਲੋਕ ਜੋ ਪ ਦੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤ

ਹੀ ਉਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

,

ਕਈ ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣੇ ਪੀਿੜਤ

ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ

ਸਿਹਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ

ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਦੀ

" "

ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤੱਥ

#5

ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਦੀ
ਸਿਹਮਤੀ ਿਬਨਾਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਨਹ ਿਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਿਵੱਚ

,

ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਮੱਤਰਤਾ

ਇਸ਼ਕਬਾਜੀ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ

ਨਹ ਪਗਟਾ ਦੀਆਂ। ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੀ

,

ਪਰਵਾਹ ਿਕਤੇ ਿਬਨਾਂ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨਹ ਮੰਨੀ
ਜਾ ਸਕਦੀ।

#5

,

ਿਮੱਥ
ਜੇਕਰ ਦੋ ਜਣੇ ਿਵਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ
ਇੱਕਠੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ ਡੇਟ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਡੇਟ ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ
ਿਵੱਚ ਸਿਹਮਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰੋਮਿਟਕ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ
ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਨਹ
ਕਰ ਸਕਦੇ।

'

ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ
ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਕਲਪਾਂ ਅਤੇ
ਕ ਨੀ ਿਸਸਟਮ ਸਮਝਣਾ

ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਬਨਾਮ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਕਦੇ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਦਾ
ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾ ਆਪਣੇ ਿਵਕਲਪਾਂ
ਅਤੇ ਿਕਹੜਾ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਿਵਕਲਪ ਹੈ

,

ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮ ਕਈ ਵਾਰ
ਓਵਰਲੋਡ ਵਰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

'

ਇਹ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਕਲਪਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ
ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਿਕ ਤੁਸ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕੋ
ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤ ਭਾਵ ਿਕ ...
ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ
ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਈ
ਦੋਸਤ ਸਿਹਪਾਠੀ
ਜਾਂ ਅਿਧਆਪਕ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

,

2

ਇਸ ਿਵੱਚ
ਿਵਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ

,

:

ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ
ਅਿਧਕਾਿਰਕ ਜਾਂ ਰਸਮੀ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਤ ਭਾਵ ਿਕ...

ਕਰਨਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ

‘ -

ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ

ਪਿਕਿਰਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਯਾਦ ਰੱਖੋ:
ਤੁਸ ਿਬਨਾਂ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ

,

ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ ਹੈ। ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਵਕਲਪ ਹੈ। ਪਰ ਿਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਿਵੱਚ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ
ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਉਨਾਂ

ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ

ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ
,

-

ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਰਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ
ਿਵਕਲਪ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸ ਇਸ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦੁਰਿਵਹਾਰ
ਲਈ ਪਿਕਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ

ਿਕਸੇ ਸੰਸਥਾ
ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੰਸਥਾ

ਇੱਕ ਰਸਮੀ

ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੁਿਲਸ

/
-

ਪੀਿੜਤ

ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਤਰਜੀਵੀ ਉਿਚਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਿਕਸੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ

,

ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਧਾਿਰਤ ਪੀਿੜਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਿਲਸ

(

ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਕਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ

ਐਮਰਜਸੀ

-

ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

, 911 ‘
911 ‘
/

ਨਨ ਐਮਰਜਸੀ

ਗੰਭੀਰ

ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ

ਜੋਿਖਮ ਹੈ ਤਾਂ

,

ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਸ ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਜਾਂ

911

ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਪੁਿਲਸ
ਬੂਲਸ

ਿਡਸਪੈਚਰ

ਨਾਲ ਵੀ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

– 911 ‘

ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਂ ਿਸਹਤ

ਤਾਂ

)

ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਕੁੱਝ ਸਮ ਪਿਹਲਾਂ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਿੜਤ

/

ਤਰਜੀਵੀ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ

ਲਈ ਕੋਈ ਤਤਕਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜੋਿਖਮ ਨਹ ਹੈ
ਤਾਂ ਪੀਿੜਤ

/

,

ਤਰਜੀਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ

-

ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਪੁਿਲਸ ਲਈ ਨਨ ਐਮਰਜਸੀ ਲਾਈਨ

ਦੱਸੋ। ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਆਂ ਕਈ

ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਲੋੜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ।

'

/

ਪੁਿਲਸ ਪੀਿੜਤ

ਜਦ ਤੁਸ ਇੱਕ ਵਾਰ
ਪੁਿਲਸ ਕੋਲ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਰਪੋਰਟ
ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਦੇ ਹੋ

/

,

ਤਰਜੀਵੀ ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਿਕਸੇ ਵੀ

ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਜਾਂ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕਾਂ

,

ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ

ਤ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮਟ ਲਵੇਗੀ। ਪੁਿਲਸ ਿਜੰਨੇ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨੇ

,

ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਦੇ

'

ਸੀਨ ਤ ਭੌਿਤਕ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਿਚਤ ਹੋਣ

/

ਤੇ ਪੀਿੜਤ

ਤਰਜੀਵੀ ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਫੋਰਿਸਕ ਸਬੂਤ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।

,

/

ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਿਲਸ ਪੀਿੜਤ

ਤਰਜੀਵੀ

:

ਇਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਸਬੂਤ ਇੱਕਠੇ
ਕਰਨਾ

ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਹਾਉਣ
ਵਾਲ ਧੋਣ ਜਾਂ ਕੰਘੀ ਕਰਨ
ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਸਮ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ
ਕੱਪਿੜਆਂ

ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਸੁੱਟਣ

ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਵਾਲੀ ਜਗਾਂ

ਠੀਕ ਕਰਨ

‘

ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਦੀ ਵਰਤ
ਕਰਨ

,

ਪਰ ਪੀਿੜਤ

,

ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤ ਰੋਿਕਆ ਨਹ ਜਾਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਉਸਨੇ

ਪਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ

ਿਕਿਰਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਿਲਸ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ

-

ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਪਿਕਿਰਆਵਾਂ
ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਤ ਪੀਿੜਤ

ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਤ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰੀ

/

ਦੇਖਭਾਲ ਪਾਪਤ ਕਰੇ। ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਲੱਛਣ ਤੁਰੰਤ ਿਦਖਾਈ ਨਹ ਿਦੰਦ।ੇ

,

ਸੱਟਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਿਦਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਗਲਾ

,

ਘੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਸੱਟ। ਜੇਕਰ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੀਿੜਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਿਟਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ

,

ਦੇਖਭਾਲ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਵ ਇਸ
ਮਿਹਲਾਵਾਂ ਨੇ ਿਜਨਸੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੰਚਾਿਰਤ ਲਾਗ

,

ਕਈ ਿਦਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ

(STIS)

‘

ਜਾਂ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ

ਨਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ
ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਮੈਡੀਕਲ
ਿਵਕਲਪ

ਫੋਰਿਸਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫੋਰਿਸਕ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਫੋਰਿਸਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫੋਰਿਸਕ ਜਾਂਚ

(

–

ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਿਰਪੋਰਟ ਨਹ

ਤੁਸ ਘਟਨਾ ਤ ਬਾਅਦ

)
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-

ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਵੱਚ ਫੋਰਿਸਕ

ਨਰਿਸੰਗ ਸਰਿਵਸ ਿਵੱਚ ਵਾਿਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫੋਰਿਸਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ
ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫੋਰਿਸਕ ਜਾਂਚ

ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਫੋਰਿਸਕ ਸਪਲ ਲਗਭਗ

1

ਸਾਲ ਤੱਕ

ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ
ਫੋਰਿਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਾਲ

ਪੁਿਲਸ

ਿਰਪੋਰਟ

ਫੋਰਿਸਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਕੇ ਪੁਿਲਸ

–
ਸਬਿਮਟ

ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਫੋਰਿਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੁਿਲਸ

ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਿਸਕ ਸਪਲ ਪੁਿਲਸ

ਿਦੱਤੇ

ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ

ਜਾਣਗੇ

ਤੁਸ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਘਟਨਾ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ

ਹਸਪਤਾਲ ਫੋਰਿਸਕ ਸਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਰਨਾ ਿਲਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ

ਪੁਿਲਸ ਫੋਰਿਸਕ ਸਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ

ਪੁਿਲਸ

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

:

ਫੋਰਿਸਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੁਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ

–

ਤੀਜੀ-ਿਧਰ ਵੱਲ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ
(TPR)
ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਿਬਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਵੱਚ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਤ ਪੀਿੜਤ ਹੋ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ
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,

ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੇ

ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ ਜੁਰਮ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿਕ ਤੁਸ ਪੁਿਲਸ ਲਈ
ਗੁਮਨਾਮ ਰਹੋ
ਜਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਪੁਿਲਸ

ਜੁਰਮ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੀਿੜਤ ਜੁਰਮ ਦੀ ਿਸੱਧਾ ਿਰਪੋਰਟ ਨਹ

,

ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਉਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ

ਇਹ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੁਿਲਸ
ਜੁਰਮ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਿਕਵ
ਕੰਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ

:

ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ

-

ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਧਾਿਰਤ ਪੀਿੜਤ
ਸੇਵਾ ਪੋਗਰਾਮ

ਜੁਰਮ ਦੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ।

-

ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਧਾਿਰਤ
ਪੀਿੜਤ ਸੇਵਾ ਪੋਗਰਾਮ
ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ

-

ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਧਾਿਰਤ

(

ਪੀਿੜਤ ਸੇਵਾ ਪੋਗਰਾਮਾਂ

)

ਜਦ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਇੱਕ ਵਾਰ

ਨਾ ਿਕ ਪੁਿਲਸ ਅਧਾਿਰਤ

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਿਰਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾ

ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਪੀਿੜਤ ਸੇਵਾ

ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਿਲਸ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਤੀਜੀ ਿਧਰ

ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ

ਦੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ
ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰੋਤ: www2.gov.bc.ca/

,

, -

ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਿਚਤ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਿਫਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨੱਜੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੇ ਿਬਨਾਂ
ਪੁਿਲਸ ਨਾਲ ਕੰਮ
ਕਰਨਗੇ

ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਲਈ ਕਨੇ ਡਾ ਦੀਆਂ ਕ ਨੀ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਿਲਸ

-

,

ਦੱਸਣ ਤ ਬਾਅਦ

ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ
ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ

,

ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ

ਸੰਭਾਿਵਤ

ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਪਰਾਧੀ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ

/

ਪੀਿੜਤ

ਤਰਜੀਵੀ

+

ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਨਾਂ

ਜੇਲ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਪਰਾਧੀ ਵੱਲ ਉਸ

ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਆਰਿਥਕ
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੀ
ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਦੀ ਪੁਿਲਸ
ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹ

/
'

ਪੀਿੜਤ

,

ਿਸਿਵਲ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ

ਤਰਜੀਵੀ ਇਸਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ

ਿਬਨਾਂ ਹੀ ਿਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਿਵੱਚ ਅਪਰਾਧੀ
ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

:

-

ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਪੀਿੜਤ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਲਈ ਿਸਿਵਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਅਪਰਾਧੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਦੇਸ਼
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਿਕ
ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਤੁਸ ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਦੇਸ਼
ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨ
ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਦੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼

,

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ

ਦੂਜੇ ਤ

ਬਚਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਜ
ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਦੇਸ਼

'

ਿਵੱਚ ਨਾਿਮਤ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਿਦੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਉਸਨੇ
ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ

,

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ
ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸੀਿਮਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ।

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ

'

ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰਜਸਥਾਨ

,

,

ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ
ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਨਹ
ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ

,

ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਾਹ ਕੋਈ
ਸੁਨੇਹਾ ਨਹ ।

:

ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

HTTPS://WWW2.GOV.BC.CA/G
OV/CONTENT/SAFETY/CRIMEPREVENTION/ PROTECTIONORDER-REGISTRY/QA ‘
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਤੇ ਜਾਓ

ਇੱਕ ਸਿ ਅ
ਦ ਸ਼ਕ ਬਣਨਾ

ਇੱਕ ਸਿ ਅ
ਦ ਸ਼ਕ ਬਣਨਾ

ਸਿ ਅ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ

/

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਮਕੀਆਂ

ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਿਜਸ
ਨਾਲ ਅਸ ਇੱਕ ਸਿ ਅ
ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

#1 ਿਬਨਾਂ ਕੁੱਝ ਕਹੇ (ਗ਼ੈਰ-ਮੌਿਖਕ)

ਗ਼ਲਤ ਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਲੋਚਨਾਵਾਂ ਤ
ਪਭਾਿਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਿਬਨਾਂ ਕੁੱਝ ਕਹੇ
ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ

ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ
ਿਦਓ ਿਕ ਤੁਸ

“

ਪਤਾ ਲੱਗਣ
ਥੇ ਹੋ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸ ਮੈ ਦੱਸ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਸਮਾਂ
ਹੋਇਆ ਹੈ ”

?

#2 ਕੁੱਝ ਕਿਹ ਕੇ (ਮੌਿਖਕ)
ਕੁੱਝ ਕਿਹਣ ਦੁਆਰਾ
ਿਵਹਾਰ ਿਵੱਚ
ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ

ਇੱਕ ਸਿ ਅ ਦਰਸ਼ਕ
ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ
ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਕੰਮ ਨਹ ਹੈ।
ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਕੰਮ
ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਰਹੀ ਬੁਰੀ
ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤ
ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

!

ਇਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:
ਸਿਥਤੀ

:

ਸਮਝੋ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ

-

ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਿਕ

ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਸ ਿਵੱਚ

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ

ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਿਦਓ

ਕਰਨਾ ਚੁਿਣਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ

:

ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਵਾਜ਼

ਸੁਣੋ

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੋ

ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ

:

92%

ਜਾਣੋ ਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਿਕਵ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਮਿਹਲਾਵਾਂ ਅਤੇ

ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਵਹਾਰ

ਹੁੰਦਾ ਦੇਿਖਆ। ਕਈ ਮਿਹਲਾਵਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ

ਿਸੱਿਖਆ ਿਦਓ ਿਕ

ਤੁਸ ਕੀ ਕਰੋ

91%

ਿਵਹਾਰ ਦੇਿਖਆ ਿਜਸ ਿਵੱਚ

ਤੁਸ ਸਮਾਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੋ
ਆਪਣੇ ਆਪ

,
,

ਕਾਰਵਾਈ ਨਹ ਕਰਦੀਆਂ ਿਕ ਿਕ ਉਨਾਂ

(
),

48%
(28%),

ਅਸਿਹਜ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ

:

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੋ

ਕਾਰਵਾਈ ਨਹ ਕਰਦੀਆਂ

ਿਕ ਿਕ ਉਨਾਂ

ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ

ਗ਼ਲਤ ਨਤੀਜੇ ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜੋ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਵੇ

ਜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਕ ਿਕ ਉਨਾਂ
ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਿਖਆ

(18%)

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸ ਇੱਕ ਸਿ ਅ
ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨ ਦਾ ਿਜੰਨਾ ਅਿਭਆਸ
ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾ ਓਨਾ ਹੀ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਿਹਜ
ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰੋਤ: www.mcgill.ca, www150.statcan.gc.ca

ਤਕਨਾਲੋਜੀ –
ਅਧਾਿਰਤ ਜੁਰਮ

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਿਰਤ ਜੁਰਮ ਓਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਗ਼ਲਤ ਸਾਥੀ

,

ਦੁਆਰਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਅਪਰਾਧੀ
ਿਵਵਹਾਰ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮਾਂ
ਿਜਨਾਂ

'

ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

,

,

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੋਿਕੰਗ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ

ਝੂਠਾ ਭੇਸ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

,

ਦਬਾਅ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ

,

ਿਵਵਹਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਿਰਤ
ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਸਭ ਤ ਆਮ ਉਦਾਹਰਣ
ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸਹੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

92% 91% 81%
ਦਬਾਅ

ਧਮਕੀਆਂ

ਅਪਰਾਧੀ ਿਵਵਹਾਰ

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜੋ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ
ਅਰਧ ਨੰ ਗੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼
ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਅਿਜਹਾ
ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

-

,

/

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਫੋਟੋ ਵੀਡੀਓ

,

ਿਵੱਚ ਨੰ ਗਾ ਜਾਂ ਅਰਧ ਨੰ ਗਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ
ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ
ਉਸ

ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਰਸੀਵਰ ਇਸ ਫੋਟੋ

ਿਕਸੇ ਹੋਰ

ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹ ਕਰੇਗਾ।

-

ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਅਰਧ ਨੰ ਗੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ
ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਨੇ ਡਾ ਿਵੱਚ ਓਦ

-

ਗ਼ੈਰ ਕ ਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ
ਇਹਨ ਿਬਨਾਂ ਸਿਹਮਤੀ ਤ
ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤਸਵੀਰਾਂ ਿਖੱਚਦੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇ ਹੋਏ
ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਬੈਕਗਾ ਡ ਿਵੱਚ ਕੋਈ

-

ਪਛਾਣ ਯੋਗ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ
ਨਾ ਪਾਏ ਹੋਣ

ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ
ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ
ਿਚਹਰਾ ਨਾ ਲਓ

ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਲੌਕ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਐਪਾਂ
ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰੋ

,

ਿਨਊਟਰਲ
ਬੈਕਗਾ ਡ ਹੋਵੇ

ਕੋਈ ਵੀ ਪਛਾਣਯੋਗ ਟੈਟੂ ਜੰਮਾਦਰੂ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਜੂਲਰੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ ਿਬਨਾਂ

/

ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਵੀਡੀਓ

ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹ ਲੱਗਦਾ

ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ
ਿਲੰਗ-ਅਧਾਿਰਤ
ਅੱਿਤਆਚਾਰ

ਸਿਹਜ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਚੰਗਾ ਸੰਚਾਰ
ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ

ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ
ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ...

ਭਰੋਸਾ

-

ਆਤਮ
ਸਨਮਾਨ

ਿਜਨਸੀ ਸਨਮਾਨ
ਕਦਰ ਨਾ ਕਰਨਾ
ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ
ਦੁਰਿਵਹਾਰ

ਿਨਰਭਰਤਾ

ਅਪਮਾਨ

ਕੰਟਰੋਲ

ਘਟੀਆ ਸੰਬੰਧਾਂ
ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਸਰੀਰਕ
ਦੁਰਿਵਹਾਰ

ਿਲੰਗ-ਅਧਾਿਰਤ ਅੱਿਤਆਚਾਰ (GBV)

-

ਿਲੰਗ ਅਧਾਿਰਤ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਉਹ
ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ
ਉਸਦੇ ਿਲੰਗ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

-

ਮਿਹਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੋਵ ਿਲੰਗ ਅਧਾਿਰਤ

,

ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਸਿਹੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਿਹਲਾਵਾਂ ਹਨ।

ਮਨਿਵਿਗਆਨਕ

,

+

ਧਮਕੀਆਂ ਸਟੋਿਕੰਗ
ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

,

ਸਰੀਰਕ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ

ਿਵੱਤੀ ਦੁਰਿਵਹਾਰ

+
+

ਡਰ

GBV

ਦੇ ਕੁੱਝ
ਸੰਕੇਤਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

:

ਭਾਵਨਾਤਮਕ

ਅੱਿਤਆਚਾਰ
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ

‘

ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਅੱਿਤਆਚਾਰ

10

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਵੱਲ
ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਦੇ
ਪੀਿੜਤਾਂ
ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ
ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

(79%)
8

www150.statcan.gc.ca

GBV ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

,

ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਅਤੇ ਅਪਮਾਿਨਤ ਹੋਣਾ
ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ
ਿਕਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਡਰ

,

ਅਫ਼ਵਾਹ ਜੱਜਮਟ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਡਰ
ਟਕਰਾਅ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣਾ
ਪੁਿਲਸ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਿਨਆਂਇਕ ਿਸਸਟਮ
ਵੱਲ ਪਿਤਿਕਿਰਆ ਦਾ ਡਰ
ਇਮੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸਾਥੀ
ਨਾਲ ਕ ਨੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬੰਨੇ ਜਾਣਾ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਕਮੀ

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਨਹ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸ

-

,

,

ਿਲੰਗ ਅਦਾਿਰਤ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਧਨ
ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸ ਗੁਮਨਾਮ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੁਰੱਿਖਆ
ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਇੱਕ ਐਮਰਜਸੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਉਣਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ ਕਦੇ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਾਹੌਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣ
ਵਾਸਤੇ ਇਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

ਕਦਮ 1
ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ
ਕਾਪੀ ਬਣਾਓ

–

ਉਨਾਂ

ਅਸਲੀ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤ ਦੂਰ ਿਕਸੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ

‘

ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖੋ

ਕਦਮ 2

:

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੌਿਲਟ
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਭ ਹੋਵੇ

,

, ID

,

ਬਕ ਕਾਰਡ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ
ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ

ਕਦਮ 3

:, ,
,

ਇਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ
ਬੈਗ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ

,

ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਧੂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਲ ਫ਼ੋਨ
ਿਲਫ਼ਾਫੇ ਿਵੱਚ ਐਮਰਜਸੀ ਪੈਸੇ

ਕਦਮ 4

:

ਇਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ੜੇ ਰੱਕੋ ਤਾਂ ਿਕ ਇਨਾਂ
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈ
ਸਟੀਮਟਲ ਆਇਟਮਾਂ
ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਵਸਤਾਂ
ਸੂਟਕੇਸ ਿਜਸ ਤੁਸ ਅਸਾਨੀ
ਨਾਲ ਪੈਕ ਕਰ ਸਕੋ

/

ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ:

ਟੈਕਸੀ ਟਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਲੱਗ ਤ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਿਕ
ਤੁਸ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕੋ

‘

,

ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਇੱਕ ਬਕ ਖਾਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ
ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲੋ

,

,

/

ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਪਿਰਵਾਰ
ਦੇ ਿਦਓ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਉਨਾਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਰੱਖ ਸਕਣ
ਆਪਣੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ ਤਾਂ
ਿਕ ਜਦ ਇਸ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸ ਿਤਆਰ ਰਹੋ

ਟਾਂਿਜ਼ਸ਼ਨ ਹਾਊਸ
ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਸਿਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਜੋਿਖਮ
ਿਵੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਟਾਂਿਜ਼ਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ
ਿਵਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਰਿਹਣ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ
ਸੁਿਵਧਾ ਅਤੇ
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਹਾਊਸ

‘

ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਜਗਾ
ਤੇ ਸਿਥਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

1

ਇਨਾਂ
ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ

-

ਥੋੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮ ਲਈ
ਆਵਾਸ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਭਗ
ਿਦਨ

(

‘

30 )

24
7

ਕਈਆਂ ਿਵੱਚ ਸਟਾਫ਼
ਿਦਨ ਦੇ
ਘੰਟੇ
ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਿਦਨ
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਟਾਂਿਜ਼ਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਇਸ
ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ:
ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਕ ਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮਦਨ
ਸਹਾਇਤਾ ਪੀਿੜਤ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ

ਿਬਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਟਾਂਿਜ਼ਸ਼ਨ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ

BCHOUSING.ORG/HOUSING-ASSISTANCE/
WOMEN-FLEEING-VIOLENCE/ TRANSITIONHOUSES-SAFE-HOMES ‘
ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਾਧਨ
ਐਮਰਜਸੀ ਨੰ ਬਰ

/

(24/7)
911
(24/7)
(
)
1-800-563-0808

ਪੁਿਲਸ ਐਮਰਜਸੀ

ਿਵਕਿਟਮਿਲੰਕ
ਬਹੁਭਾਸ਼ੀਆ

ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਧਾਿਰਤ
ਪੀਿੜਤ ਸੇਵਾਵਾਂ

MOSAIC ( )
236-512-6170
VLMFSS (Vancouver)
604-436-1025
Wavaw (Vancouver)
604-255-6344
(VAN)
604-688-5030
(
)
778-855-4566
FSGV (Burnaby, New
West, Richmond)
604-731-4951
( )
604-589-1868
(
+ )
604-859-7681
ਵੈਨਕੂਵਰ

ਚੀਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ

ਪੁਿਲਸ ਸਟਰ

ਹੋਲੀਬਰਨ ਫੈਮਲੀ ਸਰਿਵਸਸ ਸੋਸਾਇਟੀ
ਤਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ

ਸਰੀ ਵੁਮੈਨ’ਜ਼ ਸਟਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਰੀ
ਆਰਕਵੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਰਿਵਸਸ
ਅਬੌਟਸਫੋਰਡ

ਿਮਸ਼ਨ

ਸੰਕਟ ਲਾਈਨਾਂ

BC (24/7)
1-800-784-2433

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਲਾਈਨ

310-6789

ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ

ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਕਾ ਸਿਲੰਗ/ ਆਊਟਰੀਚ

MOSAIC ( )
236 -512 -6170
WAVAW (Vancouver)
877-392-7583
FSGV
( , ,
)
604-874-2938 X 4141
( )
604-988-5281
( )
604-298-2549
( )
604-659-2200
( )
604-279-7077
( )
604-597-0205
(
+ )
604-855-3363
ਵੈਨਕੂਵਰ

ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਰਚਮਡ ਿਨਊ ਵੈਸਟ

ਫੈਮਲੀ ਸਰਿਵਸਸ ਔਫ਼ ਦਾ ਨਰਥ ਸ਼ੋਰ
ਨਰਥ ਵੈਨ
ਿਡਕਸਨ ਟਾਂਿਜ਼ਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ
ਬਰਨਬੇ

ਬਰਨਬੇ ਫੈਮਲੀ ਲਾਇਫ਼ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ
ਬਰਨਬੇ
ਕੀਮੋ ਾਇਿਸਸੀ ਸਰਿਵਸਸ
ਿਰਚਮਡ
ਡਾਇਵਰਿਸਟੀ ਸਰੀ

ਸਾਰਾ ਫਾਰ ਵੁਮੈਨ
ਅਬੌਟਸਫੋਰਡ ਿਮਸ਼ਨ

ਟਾਂਿਜ਼ਸ਼ਨ ਹਾਊਸ

604-872-8212
–
( )
604-872-7774
(
)
604-987-3374
( )
604-298-3454
(
)
604-521-1888
ਵੈਨਕੂਵਰ ਰੇਪ ਿਰਲੀਫ਼

ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਕੇਟ ਬੂਥ ਹਾਊਸ
ਵੈਨਕੂਵਰ
ਸੇਜ ਟਾਂਿਜ਼ਸ਼ਨ ਹਾਊਸ
ਤਰ ਵੈਨਕੂਵਰ

ਿਡਕਸਨ ਹਾਊਸ ਬਰਨਬੇ
ਮੋਨਾਰਕ ਪਲੇਸ
ਿਨਊ ਵੈਸਟਿਮਨੀਸਟਰ

ਕ ਨੀ ਸੰਸਾਧਨ

MOSAIC
( )
604-254-9626
BWSS
( )
604-687-1867
( )
236-317-9000
Dial-a-law
1-800-565-5297
1-800-663-1919
BC
1-866-577-2525
( )
778-565-3638
BC (LSS)
604-408-2172

ਕ ਨੀ ਸਲਾਹ ਪੋਗਰਾਮ
ਵੈਨਕੂਵਰ
ਕ ਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਵੈਨਕੂਵਰ

ਰਾਈਜ਼ ਲੀਗਲ ਕਲੀਿਨਕ
ਵੈਨਕੂਵਰ

ਐਕਸੈਸ ਪੋ ਬੋਨ

ਲੀਗਲ ਏਡ

ਸੌਰਿਸਜ਼ ਲੀਗਲ ਿਰਸੌਰਸ ਸਟਰ
ਸਰੀ
ਦ ਲੀਗਲ ਸਰਿਵਸਸ ਸੋਸਾਇਟੀ
ਔਫ਼

( )
604-467-9966
( )
604-531-4430
( )
604-584-3301
604-826-7800
(
)
250-782-9176
1-888-353-2273

ਸਾਇਥੇਰਾ ਟਾਂਿਜ਼ਸ਼ਨ ਹਾਊਸ
ਮੈਪਲ ਿਰੱਜ
ਡਰੰਟ ਹਾਊਸ ਸਰੀ

ਐਵਰਗੀਨ ਟਾਂਿਜ਼ਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਸਰੀ
ਿਮਸ਼ਨ ਟਾਂਿਜ਼ਸ਼ਨ ਹਾਊਸ

ਿਮਸਪਾ ਟਾਂਿਜ਼ਸ਼ਨ ਹਾਊਸ
ਡਾਅਸਨ ੀਕ
ਕੈਸਲਗਰ ਸੇਫ਼ ਹੋਮ

ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਾਧਨ

BC (24/7)
811
BC
+
( )
604-875-2022 (
)
604-953-4723 ( )
604-851-4700 (Abbotsford)
(
)
604-807-5406
ਹੈਲਥਿਲੰਕ

ਵੁਮੈਨ’ਜ਼ ਹੌਸਿਪਟਲ
ਵੈਨਕੂਵਰ

ਹੈਲਥ ਸਟਰ

ਅਬੌਰਸ਼ਨ ਅਤੇ
ਕੰਟਰਾਸੈਪਸ਼ਨ
ਫੋਰਿਸਕ ਨਰਿਸੰਗ ਸਰਿਵਸਸ
ਸਰੀ

ਇਮਬਰੇਸ ਕਲੀਿਨਕ
ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਦੇ ਪੀਿੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ
ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ
ਤਾਂ ਤੁਸ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ

211 ‘

,

ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ - ਵੈਨਕੂਵਰ +
ਲੋਅਰ ਮੇਨਲਡ

AMS

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਔਫ਼
ਿਬਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ

604-827-5180
604-822-3811
604-822-2222

ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅਜ਼ੌਲਟ ਸਪੋਰਟ ਸਟਰ
ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਸਰਿਵਸਸ
ਕਪਸ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ

ਿਬਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ
ਔਫ਼ ਟੈਕਨੌ ਲਜੀ

604-432-8608
604-432-8608
604-451-6856

ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਸਰਿਵਸਸ
ਸਟੂਡਟ ਹੈਲਥ ਸਰਿਵਸਸ
ਕਪਸ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ

ਕੈਿਪਲਾਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ
ਸਲਾਹਕਾਰ

604-986-1911, ext. 3578
604-984-1744
604-984-1763
ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਸਰਿਵਸਸ
ਕਪਸ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ

ਸਾਇਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ
ਬਚਾਅ ਦਫ਼ਤਰ

778-782-7233
https://www.sfu.ca/stud
ents/health/see-acounsellor.html
778-782-4500
ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਸਰਿਵਸਸ

ਕਪਸ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ

ਲਗਾਰਾ ਕੌਿਲਜ

604-323-5221
604-323-5256
https://langara.ca/stud
ent-services/sexualviolence-supporteducation/takeaction/sras.html
604-562-1011
ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਸਰਿਵਸਸ
ਹੈਲਥ ਸਰਿਵਸਸ

ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਿਰਸਪੈਕਟਫੁਲਨੈ ੱਸ ਐਮਬੈਸਡਰ

ਕਪਸ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ

ਡਗਲਸ ਕੌਿਲਜ

604-777-6185
( )
604-527-5405
(
)
604-777-6254

ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕੌਿਲਜ

ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਸਰਿਵਸਸ

ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਸਰਿਵਸਸ

604-871-7000
604-871-7000 ext. 4444

ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਿਨਊ ਵੈਸਟ

ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ

ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਕਕਿਵਟਲੈਮ

ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਔਫ਼ ਦ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ

604-854-4528
604-854-4544
+
604-504-7441 ext. 4823
1-855-239-7654
ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਸਰਿਵਸਸ
ਇੰਟਰਨੈ ਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡਟ

ਪੀਅਰ ਿਰਸੌਰਸ

ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਸਟਰ

ਕਪਸ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ

ਸੇਲਕਰਕ ਕੌਿਲਜ

250-304-6501
250-304-8382
250-304-5590
250-551-3327

ਕਵਟਲਨ ਪੋਲੀਟੈਕ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ

604-599-2828
peersupport@kusa.ca
604-574-2840
604-514-0297
604-244-0130
778-578-6312
604-598-5276
ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਸਰਿਵਸਸ
ਪੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਸਟਰ

ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਸਰਿਵਸਸ
ਟੈਕ
ਲਗਲੇ
ਿਰਚਮਡ
ਸਰੇ
ਿਸਿਵਕ ਪਲਾਜ਼ਾ

ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਸਰਿਵਸਸ
ਔਪਸ਼ਨਜ਼ ਕਲੀਿਨਕ

ਕੈਸਲਗਰ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ
ਨੈ ਲਸਨ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ

ਨਰਥਰਨ ਲਾਈਟਸ ਕੌਿਲਜ

Keep.meSAFE
1-844-451-9700
250-784-8202
(24 )
250-784-7610
ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਸਰਿਵਸਸ
ਐਪ

ਡਾਅਸਨ ੀਕ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ
ਿਡਊਟੀ ਮੈਨੇਜਰ

ਘੰਟੇ

‘
:
5575 Boundary Road
Vancouver, B.C. V5R 2P9
604-254-9626
info@mosaicbc.org
www.mosaicbc.org

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾ ਇਸ
ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

