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ਜਾਣ ਪਛਾਣ 

ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਰ�ੀ ‘ਚ ਉਪਲਬਧ ਪੁਿਲਸ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪੁਿਲਸ ਨੰੂ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕਵ� ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ 

ਵਲ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਜ� ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੱੁਛਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਕੀ 

ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਰੋਕੂ ਪ�ਗੋ�ਾਮ� ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ 

ਗੁਆਂਢ ‘ਚ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਕੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਬੰਧੀ ਵੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲ਼ੇਗੀ। ਤੁਸ� ਇਸਦਾ ਇਲੈਕਟ�ੌਿਨਕ ਪ�ਤੀਰੂਪ ਸਰ�ੀ ਆਰ ਸੀ 

ਐਮ ਪੀ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ www.surreyrcmp.ca ਤ� ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹੋ ਜ� ਹੋਰ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੰੂ surrey_diversity@rcmp-

grc.gc.ca. ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

ਸਰ�ੀ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਬਾਰੇ 
ਰੌਇਲ ਕਨ� ਡੀਅਨ ਮ�ਊਟਡ ਪੁਿਲਸ (ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ) ਕਨ� ਡਾ ਭਰ ‘ਚ 

ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਕ�ਦਰੀ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਪੁਿਲਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰ�ੀ ‘ਚ 1951 ਤ� ਲੈ ਕੇ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਨੰੂ ਸਰ�ੀ ਸ਼ਿਹਰ ‘ਚ ਪੁਿਲਸ 

ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਠ� ਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਸਰ�ੀ ‘ਚ ਰਿਹੰਦੇ 

ਜ� ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ� � ਦੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਅਤੇ ਘਰ� ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ 

ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਸ਼ਿਹਰ ‘ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਰਲ਼ਕੇ 

ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।  
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ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ 
ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਸ਼�ਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਕਾਨੰੂਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਰਲ਼ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਿਲਸ ਇਸ 

ਤਰ�� ਦੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ: 

• ਘਰ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਸੰਨ�  ਬਾਰੇ ਜ�ਚ ਪੜਤਾਲ਼। 

• ਜੇਕਰ ਕਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤ� ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਲਈ ਮੱਦਦ ਕਰਨੀ। 

• ਗੰੁਮਸ਼ੁਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ਼। 

• ਜੁਰਮ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਤ� ਿਕ ਹੋਰ ਜੁਰਮ ਹੋਣ ਤ� 

ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। 

• ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿਤਓਹਾਰ� ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਿਦਨ-

ਿਦਹਾਿੜਆਂ  ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ। ਸਰ�ੀ ‘ਚ ਪੁਿਲਸ 

ਅਫਸਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭੁਿਮਕਾਵ� ਿਨਭਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਆਮ 

ਗਸ਼ਤ, 

ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਖਾਸ ਜ�ਚ ਪੜਤਾਲ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ�। ਇਹ ਕਈ ਤਰ�� 

ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਿਜਵ� ਿਕ: 

• ਆਮ ਵਰਦੀ -ਆਮ ਿਡਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ� ਵਲ� ਅਤੇ 

ਕਿਮਊਨਟੀ ਪੋਲੀਿਸੰਗ ਅਫਸਰ� ਵਲ�  ਪਿਹਨੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ । 

• ਲਾਲ ਜ� ਨੀਲੀ ਵਰਦੀ -  ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਸ ਮੌਿਕਆਂ ਜ� ਰਸਮੀ 

ਮੰਤਵ� ਲਈ ਪਿਹਨੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਿਚੰਨ� ਾਤਿਮਕ ਲਾਲ ਵਰਦੀ ਉਹ ਵਰਦੀ 

ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਕਨ� ਡਾ ਦੇ ਿਚੰਨ�  ਵਜ� ਪਛਾਣੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 
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• ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ -  ਖਾਸ ਟੀਮ� ਆਪਣੀ ਭੂਿਮਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿਬਜ਼ਿਨਸ ਪੋਸ਼ਾਕ 

ਜ� ਆਮ ਪਿਹਨਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਦੇ ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਤੁਸ� ਉਸ ਨੰੂ 

ਉਸਦੇ ਪੁਿਲਸ ਪਿਹਚਾਣ ਪੱਤਰ ਜ� ਬੈਜ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ� ਆਪਣੇ 

ਸਥਾਿਨਕ ਪੁਿਲਸ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

 
ਸਰ�ੀ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਬਾਰੇ ਝਾਤੀ ਨੁਕਤੇ  

 ਸਰ�ੀ ਦੀ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਡੀਟੈਚਮ�ਟ ਕਨ� ਡਾ ਭਰ 'ਚ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਹੈ, 

ਿਜਸ 'ਚ 1000 ਤ� ਵੱਧ ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ, ਸਹਾਇਕ ਅਮਲਾ ਅਤੇ 

ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਨ। 

 ਸਾਰੀ ਸਰ�ੀ 'ਚ ਸਾਡੇ 6 ਦਫਤਰ ਹਨ। 

 2014'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ 40 ਤ� ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੁਬਾਨ� ਬੋਲਣ ਵਾਲ਼ੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਨ। 
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ਪੁਿਲਸ ਨਾਲ਼ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋ 
ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਰ�ੀ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਨੰੂ ਹਰ ਤਰ�� ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ 

ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹ�।  ਜ਼ੁਰਮ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ 

‘ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪਿਹਚਾਨਣ ਅਤੇ ਿਗ�ਫਤਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ, ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ 

ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਸੀਿਲਆਂ ਦੀ ਿਕਵ� ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਹੈ, ‘ਚ 

ਮੱਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।  

911 ‘ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ- ਐਮਰਜ�ਸੀ 

ਪੁਿਲਸ, ਅੱਗ ਜ� ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਲਈ ਤਤਕਾਲ 911 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ (ਿਦਨ ਦੇ 

2 4  ਘੰਟੇ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਿਦਨ)  

911 ‘ਤੇ ਕਦ� ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ�: 

• ਿਕਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਹੈ ਜ� ਿਕਸੇ ਇਨਸਾਨ ਜ� ਪ�ਾਪ�ਟੀ ਨੰੂ ਫੌਰੀ 

ਖਤਰਾ ਹੈ। 

• ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਕੋਈ ਿਜੰਦਰਾ ਭੰਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ 

ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

• ਜਦ� ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ੁਰਮ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨ� ੜੇ ਹੀ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜ� ਘਟਨਾ ਵਾਲ਼ੀ ਥ� ਤੇ ਮੁੜ ਵਾਿਪਸ ਆਇਆ ਹੈ। 

• ਜਦ� ਿਕਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਗ�ਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜ� 

ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਜ਼ੁਰਮ ਹੋਣ ਤ� ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਜਦ� ਤੁਸ� 911 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਓਪਰੇਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱੁਛਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੁਿਲਸ, ਅੱਗ ਲਈ ਜ� ਐਬੂਂਲ�ਸ ਅਤੇ ਿਕਹੜੇ 

ਸ਼ਿਹਰ ‘ਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹ� ਆ�ਦੀ ਤ� ਓਪਰੇਟਰ 

ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਸ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਰ 
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ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਤਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੰੂ ਲੱਭੇ। 

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸ� ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ “ਪੁਿਲਸ, ਸਰ�ੀ, ਅਤੇ 

ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ” 

  ਗਲਤੀ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ 9-1-1 ਕਾਲ ‘ਤੇ ਨ� ਟ 

ਸਾਨੰੂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰ� ਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ਼ ਹੋਈਆਂ 9-1-1 ਕਾਲ� ਿਮਲ਼ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਹਨ� ਕੁੱ ਝ ਕਾਲ� ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸ� : 

• ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜ� ਸੈ�ਲ ਫੋਨ ‘ਚ 9-1-1 ਪ�ੀ-ਪ�ੋਗ�ਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। 

• ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਲ ਫੋਨ ਲੌਕ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ਼ ਜੇਬ 

‘ਚ� ਡਾਇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। 

• ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕਸ ਤਰ�� 911 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ 

ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸ� ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ 911 ਡਾਇਲ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਤ� ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ 

ਓਪਰੇਟਰ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ਼ ਕਰੋ।  ਨਹ� ਤ� ਸਾਨੂੰ  ਦੋਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ 

ਜ� ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।  ਸਾਡੀ ਪਿਹਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਿਕ 

ਤੁਸ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋ।  ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ‘ਚ 

ਨਹ� ਆਵੋਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਕੋਈ ਜ਼ਰੁਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ� 

ਿਕ ਤਸੁ� ਫੋਨ ਨਾ ਕੱਟੋ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਰਹੋ ਤ� ਿਕ ਦੱਸ ਸਕੋ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ 

ਹੈ।  
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ਨਾਨ ਐਮਰਜ�ਸੀ - 604-599-0502 ‘ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ  

ਜਦ� ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਿਕ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਨਹ� ਹੈ ਤ� 

ਨਾਨ-ਐਮਰਜ�ਸੀ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਿਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ,ਹਫਤੇ ਦੇ 7 

ਿਦਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਨਾਨ-ਐਮਰਜ�ਸੀ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ�: 

• ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਜੋ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹ� ਹੈ (ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ 

ਵਹੀਕਲ ‘ਚ ਰਾਤ ਨੰੂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ) 

• ਿਕਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜ� ਉਪੱਦਰ ਵਾਲ਼ੇ ਵਰਤਾਅ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ (ਿਜਵ� ਿਕ 

ਰੌਲ਼ੇ ਰੱਪੇ ਵਾਲ਼ੀ ਪਾਰਟੀ) 

• ਉਸ ਪੁਿਲਸ ਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜ� ਲੈਣੀ ਜੋ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਹੋ 

ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। 
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ਜਦ� ਤੁਸ� ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ  ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਸਵਾਲ� ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਰਾਹ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ਼� ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਓਪਰੇਟਰ� ਨੰੂ �ਚ ਪੱਧਰੀ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਿਹਣ 

ਨਾਲ਼, ਸ਼�ਤ ਰਿਹਣ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨਾਲ਼ ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਹੰੁਗਾਰੇ ਨੰੂ 

ਸਹੀ ਿਦਸ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਮਰਜ�ਸੀ ‘ਚ ਫੋਨ ਓਪਰੇਟਰ ਉਨ� � 

ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ� ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਜਗ�ਾ ਨੰੂ 

ਜਾ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।    

ਇਸ ਨੂੰ  ਤਾੜੋ।  ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਿਦਓ 

ਜੇਕਰ ਕੱੁਝ ਅਟਪਟਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜ� ਆਪਣੀ ਜਗ�ਾ ਤ� ਹਿਟਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤ� 

ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਮਨ ਦੀ ਮੰਨਦ ੇਹੋਏ ਪੁਿਲਸ ਨੰੂ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਿਦਓ। ਸ਼ੱਕੀ 

ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂ‘ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

ਕੋਈ ਕਾਰ� ‘ਚ ਜ� ਤਾਕੀਆ ਂਰਾਹ� ਝਾਤੀਆ ਂਮਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਜੋ 

ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦਾ ਗਵ�ਢ ‘ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹ� ਹੈ ਜ� ਕੋਈ ਕਾਰ ਜੋ ਕਾਬ ੂਤ� 

ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਜੋ ਸਵਾਲ ਫੋਨ ਓਪਰੇਟਰ ਪੱੁਛੇਗਾ ਉਨ� � ‘ਚ� ਕੁੱ ਝ ਇੱਕ: 

ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ  
ਇਹ ਕਦ� ਵਾਪਿਰਆ  
ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਵਾਪਿਰਆ  
ਇਸ ‘ਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ  
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਕ� ਵਾਪਿਰਆ 
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ਓਪਰੇਟਰ ਇਹ ਵੀ ਪੱੁਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਘਟਨਾ ਵਾਲ਼ੀ ਥ� ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਡਰੱਗ 

ਜ� ਹਿਥਆਰ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਹ ਉਨ� � ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ� ਨੰੂ ਦੇ ਸਕੇ ਜੋ 

ਘਟਨਾ ਵਾਲ਼ੀ ਥ� ਤੇ ਹਨ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਸ�  ਪੁਿਲਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਸ਼ੱਕੀ, ਗਵਾਹ ਜ� ਪੀੜਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋ ਤ� ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ�  ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇਗਾ:  

ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨ�ਅ, ਜਨਮ ਤਰੀਕ, ਅਡਰੈਸ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਡੈਟਾਬੇਸ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ 

ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਪਿਹਚਾਣ ਲਈ ਤੇ ਿਰਕਾਰਡ 

ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਤਾ ਹ…ੈ…… 

 ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਗੁਪਤ ਰਿਹਕੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤ� 

ਤੁਸ� ਕ�ਾਈਮ ਸਟੌਪਰਜ਼ ਨੰੂ 1-800-222-ਿਟਪਸ ਤੇ ਜ� ਆਨ 

ਲਾਈਨ ਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕ�ਾਈਮ ਸਟੌਪਰਜ਼ 115 ਤ� ਵੱਧ 

ਭਾਸ਼ਾਵ� ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ�ਦੇ ਹਨ। 

 ਤੁਸ� ਸਰ�ੀ ਭਰ ‘ਚ ਸਾਡੇ 6 ਦਫਤਰ� ‘ਚ� ਿਕਸੇ ‘ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ 

ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

•  ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਬੋਲ਼ੇ, �ਚਾ ਸੁਣਨ ਜ� ਬੋਲਣ ‘ਚ ਔਖਆਈ ਲਈ ਪਿਹਲ� 

ਹੀ ਪ�ੀ-ਰਿਜਸਟਰ ਹੋ ਤ� ਤੁਸੀ 9-1-1 ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਆਨਲਾਈਨ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ  

ਕੁੱ ਝ ਖਾਸ ਤਰ�� ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ 

ਘਟਨਾ ਸਰ�ੀ ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਸਹੀ ਈਮੇਲ ਅਡਰੈਸ ਹੈ, ਤੁਸ� ਸ਼ੱਕੀ 
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ਪੁਿਲਸ ਨਾਲ ਵਾਹ 
ਕਈ ਕਾਰਣ ਹਨ ਿਜਨ� � ਕਰਕੇ ਪੁਿਲਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜ� 

ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਿਲਸ ਨੰੂ 

ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:  

• ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਜ�ਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। 

• ਿਜਹੜਾ ਜ਼ਰੁਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵ�ਢ ‘ਚ 

ਵੇਖਣ ਦੀ। 

• ਜ਼ੁਰਮ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਜ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ।  

 

ਜੇਕਰ ਪੁਿਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਜਦ�  ਤੁਸ� ਘਰ ਹੋ ਤ�, ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ�ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ 

ਹਨ ਤੇ ਤੁਸ� ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਨੰੂ ਉਹਨ� ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤ� 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁਿਲਸ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨ� ਟ 

ਕਰ ਲਓ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਿਡਊਟੀ ‘ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ‘ਚ 

ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮ� ਆਪਣੀ ਜੁੱ ਤੀ ਨਹ� ਲਾਹ ਸਕਦਾ। 

ਜੇ ਤੁਸ� ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹ� ਸਮਝਦੇ ਤ� ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਣ ਤ� ਨਾ ਡਰੋ। ਜ ੇਤੁਸ� ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਨਹ� ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤ� ਤੁਸ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ, ਿਕਸੇ ਦੋਸਤ ਨੰੂ ਜ� 

ਆਪਣੇ ਗਵ�ਢੀ ਨੰੂ ਵੀ ਸਹਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਸ ਪਾਸ ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬੋਲੀ ‘ਚ 

ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ/ਕਰੇਗੀ। 
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• ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ�: 

• ਉਨ� � ਨੰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਕਸੇ ਵਲ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। 

• ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ   ਹੋਵੇ ਿਕ ਕੋਈ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਹੈ ਜ� ਿਕਸੇ 

ਨੰੂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਪਹੰੁਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

• ਉਨ� � ਕੋਲ਼ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਿਵਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 

ਹਨ। 

• ਘਰ ਅੰਦਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਸੱੁਖ-ਸ�ਦ ਵੇਖਣ ਲਈ (ਿਜਵ� ਿਕ 9 11 ਕਾਲ ਕਰਕੇ 

ਕੋਈ ਬੋਿਲਆ ਨਹ�)   

 

ਕੀ ਹੈ…… 

 
ਪੀੜਤ: ਉਹ ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਜ਼ੁਰਮ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਜ� ਿਕਸੇ ਘਟਨਾ ਕਰਕ ੇਸਰੀਰਕ ਜ� 

ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਿਚਆ  ਹੋਵੇ। 
ਗਵਾਹ:  

ਉਹ ਿਜਸ ਨ�  ਜ਼ਰੁਮ ਜ� ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ। 
 
ਸ਼ੱਕੀ:  

ਉਹ ਿਜਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵ ੇਿਕ ਉਸਨ�  ਕੋਈ ਜ਼ਰੁਮ ਜ� ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ  ਅੰਜਾਮ ਿਦੱਤਾ ਹ।ੈ 
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ਡ�ਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸਮ� 

 ਪੁਿਲਸ ਕੋਲ਼ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਡ�ਾਈਿਵੰਗ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ� ਨੰੂ ਚੈ�ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੜਕ ਤ� 

ਜ� ਆਪਣੀ ਪੁਿਲਸ ਕਾਰ ਚ� ਹੱਥ� ਦੇ ਇਸ਼ਾਿਰਆਂ, ਲਾਈਟ�, ਸਾਇਰਨ ਜ� ਲਾਊਡ 

ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ।  

ਜਦ� ਪੁਿਲਸ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤ� ਸਭ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ : 

• ਹੌਲ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੋ ਤੇ ਜਦ� ਵੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਵੇ ਤ� ਸੜਕ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਢੇ ਰੁਕ 

ਜਾਵੋ। 

• ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਹੋ ਜਦ� ਤੱਕ ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਤਰ�� 

ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ� ਕਿਹੰਦਾ। 

• ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪ�ਤੱਖ ਰੱਖੋ। 

• ਅਫਸਰ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪੇਪਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 

ਿਜਵ� ਿਕ ਡ�ਾਈਵਰ ਲਾਈਸੰਸ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਉਹ ਦੇ ਿਦਓ। 

ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕਿਹਣ ਤੇ ਉਸਨੰੂ ਇਹ 

ਕਾਗਜ਼ ਿਵਖਾਓ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕਰਨਾ ਟ�ੈਿਫਕ ਅਪਰਾਧ ਹ…ੈ… 

• ਿਬਨ� � ਮਾਨਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੰਸ ਤ� ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ। 

• ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਕਿਹਣ ਤੇ ਨਾ ਰੁਕਣਾ। 

• ਉਸ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਨਾ ਠਿਹਰਨਾ ਜੋ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 

ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। 

• ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਾ ਲਾਉਣੀ। 
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• ਡ�ਾਈਿਵੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਸੈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪੁਿਲਸ ਿਗ�ਫਤਾਰ ਕਰ ਲ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਕੀ 

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ  

ਜੇ ਤੁਸ� ਿਗ�ਫਤਾਰ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਕਨ� ਡਾ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਡਂ ਫਰੀਡਮ 

ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਹਨ। ਇਹਨ� ਹੱਕ� ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕ� ਰੋਿਕਆ ਜ� ਿਗ�ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਿਰਹਾ ਹੈ। 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ 

(ਮਤਲਬ ਿਕ ਜਦ� ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ) 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਜਸ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੰੂ ਤੁਸ� ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਜ� 

ਲੀਗਲ ਏਡ ਵਕੀਲ ਤ� ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਆਿਗਆ। 

18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਲਈ ਯੰਗ ਓਫ�ਡਰਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਵਾਧੂ 

ਹੱਕ ਹਨ, ਿਜਨ� � ‘ਚ� ਇੱਕ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਜ� ਸਰਪ�ਸਤ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ 

ਹੱਕ । ਜੇ ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਨੰੂ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਜ਼ੁਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ 

ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਕੋਲ਼ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮ� 

ਦੀ ਵਰਤ� ਹਾਲਤ� ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ� 

ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਿਗ�ਫਤਾਰ ਹੋਏ ਹੋ ਤ� ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ 

ਸਮਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜ ੇਉਹ ਮੌਕਾ-ਏ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ 

ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸਭ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਬੂਤ 

ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲ�ਦੇ ਹਨ।     
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ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਅਤ ੇਿਚੰਤਾਵ� 

 
ਜੇਕਰ ਪੁਿਲਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਤਬਾਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਿਚੰਤਾਵ� ਜ� 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਹਨ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਸ� ਆਪਣੀਆਂ 

ਿਚੰਤਾਵ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰ�ੀ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ:  

 ਟੈਲੀਫੋਨ:  604-599-0502 

 ਸਾਡੀ ਮੁੱ ਖ ਿਡਟਚੈਮ�ਟ ਨੂੰ  ਪੱਤਰ ਿਲਖ ਕੇ ਜ� ਿਮਲ ਕੇ:  14355 57 

Avenue, Surrey, BC V3X 1A9 

 
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਪਰ ਿਫਰ 

ਵੀ ਪੁਿਲਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸ� ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਦੇ 

ਿਖਲਾਫ਼ ਕਮੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪਬਿਲਕ ਕੰਪਲ�ਟਸ  ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:  

 ਟੈਲੀਫੋਨ:  1-800-665-6878 

 ਪੱਤਰ ਿਲਖਕੇ : P.O. Box 88689, Surrey BC, V3W 0X1 
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ਸਰ�ੀ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ  ਦੇ ਹੋਰ ਪ�ਗੋਰਾਮ ਅਤੇ 

ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵ� 

ਜ਼ਰੁਮ ਰੋਕਣਾ 

ਸਰ�ੀ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਵੱਲ�  ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ� ਨੰੂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ 

ਬਲਾਕ ਵਾਚ ਵਰਗੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� `ਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੁਰਮ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਬਲਾਕ 

ਵਾਚ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹੈ ਿਜਸ ਰਾਹ� ਗਵ�ਢੀ ਆਪਣੇ ਗਵ�ਢੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ 

‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਿਕ ਉਹ ਜ਼ੁਰਮ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਹੋਣ ਤ� ਿਨਰਉਤਸਾਿਹਤ 

ਕਰਨ। ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣੇ ਲੋਕਲ 

ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦਫਤਰ ਨਾਲ਼ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ- ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਦਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ 

ਹੈ। 

ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਮਲਟੀ- ਹਾਊਿਸੰਗ 

 ਜ ੇਤੁਸ� ਕੋਈ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਿਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਬਲਿਡੰਗ 

ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕ�ਾਈਮ ਫ�ੀ ਮਲਟੀ ਹਾਊਿਸੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਰਾਹ� 

ਮਾਲਕ�, ਮੈਨ� ਜਰ� ਅਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਗੈਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਖੱਪ ਵਾਿਲ਼ਆਂ 

ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤ� ਇਨ� � ਇਮਾਰਤ� ਨੰੂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ� 

ਫੋਨ ਰਾਹ� ਕੋਆਰਡੀਨ� ਟਰ ਨਾਲ਼ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ- 604-599-7747 

ਪੀੜਤ� ਲਈ ਸੇਵਾਵ� 

ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਤ� ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਿਵਕਟਮ ਸਰਿਵਸਜ਼ 

ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਨਾਲ਼ 604-599-7600 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ 
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ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਹਾਰਾ, ਪੁਿਲਸ/ ਅਦਾਲਤੀ ਫਾਈਲ� ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਵੀਆਂ 

ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਾਡਾ 

ਿਕ�ਮੀਨਲ ਜਸਿਟਸ ਿਸਸਟਮ ਿਕਸ ਤਰ�� ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪੁਿਲਸ ਪੜਤਾਲ ਜ� ਿਫੰਗਰਿਪ�ੰ ਿਟੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਜੇ ਤੁਸ� ਸਰ�ੀ `ਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ, ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵਾ ਜ� ਸਕੂਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਪੁਿਲਸ ਇਨਫਾਰਮੇਸਨ ਚੈ�ਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤ� ਤੁਸ� ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਡੀਟੈਚਮ�ਟ 

ਜ� ਿਡਸਿਟ�ਕਟ 2: ਿਗਲਫੋਰਡ/ਫਲੀਟਵੱੁਡ ਦਫਤਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ਼ ਹੇਠ 

ਿਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਲੈ ਕੇ ਆਓ: 

• ਦੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਿਜਨ� � ‘ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਟੋ ਵਾਲ਼ੀ ਹੋਵੇ (ਿਮਸਾਲ ਵਜ� 

: ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੰਸ, ਬੀ ਸੀ ਆਈਡ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, 

ਨ� ਕਸਜ਼ ਕਾਰਡ, ਪਰਮਾਨ� ਟ ਰੈਜ਼ੀਡ�ਟ ਕਾਰਡ, ਕਨ� ਡੀਅਨ 

ਿਸਟੀਜ਼ਨਿਸ਼ਪ ਕਾਰਡ  

• ਜੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਆਪਣੇ ਸਰ�ੀ ਦੇ ਿਸਰਨਾਵ� ਦੀ 

ਤਸਦੀਕ। ( ਿਮਸਾਲ ਵਜ�: ਿਬੱਲ ਜ� ਬ�ਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ) 

• ਪੁਿਲਸ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਚੈ�ਕ ਅਤੇ ਿਫੰਗਰਿਪ�ੰ ਿਟੰਗ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਦੀ ਹੈ। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 604-599-0502 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜ� ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸ� ਬਾਰੇ 

ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ www.surreyrcmp.ca  ਤੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਜੇ 

ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਹੈ ਤ� ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹ� ਲਗਦੀ। ਪਰ ਇਸ 

ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਤ� ਪੱਤਰ ਿਲਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ 

ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਸਰ�ੀ ‘ਚ ਹੀ ਹੋਵੇ। 
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ਨ� ਟ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਿਫੰਗਰਿਪ�ੰ ਿਟੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕਰਪਾ 

ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਮਿਹਕਮੇ ਤ� ਪੱਤਰ ਜ� ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ 

ਆਓ। ਿਜਸ ਚ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਨ� � ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ।  

ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਅਤ ੇਕੈਰੀਅਰ ਸਬੰਧੀ ਮੌਕੇ 

ਤੁਸ� ਸਰ�ੀ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ 

ਕੋਲ਼ ਇਸ ਤਰ�� ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ਼ ਤੁਸ� ਵਾਲੰਟੀਅਰ, ਿਮ�ਸੀਪਲ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ� ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਵਾਲੰਟੀਅਰ  

ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਆਿਫਸ ਵਾਲੰਟੀਅਰਜ਼  

ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਵਾਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਫ�ੰ ਟ ਕਾ�ਟਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ�ਬੰਧਕੀ  ਸੇਵਾਵ� 'ਚ 

ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕ�ਾਈਮ ਪ�ੀਵ�ਸ਼ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਜਵ� ਬਲਾਕ ਵਾਚ ਆਿਦ 

ਪ�ੋਗਰਾਮ� 'ਚ ਵੀ ਿਹੱਸਾ ਲ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ 

ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਆਗਿਜ਼ਲਰੀ ਕ�ਸਟੇਬਲ ਪ�ੋਗਰਾਮ  

ਆਗਿਜ਼ਲਰੀ ਕ�ਸਟੇਬਲ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਮਉਨਟੀ 

ਪੋਲੀਿਸੰਗ ਕੰਮ� 'ਚ ਿਹੱਸਾ ਲ�ਦੇ ਹਨ। ਇਨ� � ਕੋਲ਼ ਹਿਥਆਰ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ ਅਤੇ ਇਹ 

ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਮਉਨਟੀ ਨਾਲ਼ 

ਸਬੰਧਤ ਪੋਲੀਿਸੰਗ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕੂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਉਹ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵੀ ਅਫਸਰ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 604-507-5984 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 
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ਰੈਸਟੋਰੇਿਟਵ ਜਸਿਟਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ  

ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਪ�ੋਰਗਰਾਮ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਵੱਲ�  

ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅਸਰ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਿਦੰਦਾ 

ਹੈ। 

ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਵਜ� ਤੁਸ� ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤ� ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਇਸ 

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮ�ਟਰ ਨਾਲ਼ ਹੋਣ ਵਾਿਲ਼ਆਂ ਮੀਿਟੰਗ� ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ 

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ: 604-502-6285 

ਰੁਜ਼ਗਾਰ  

ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਬਣ ੋ 

ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਕਿਮਉਨਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ  ਕੁੱ ਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤ� 

ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਿਕ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਸਰ� 

ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕ� ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਮਸਿਲਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝ ਕੇ 

ਉਨ� � ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ 

ਕੁੱ ਝ ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਅਕੈਡਮੀ ਜੋ 

ਸਸਕੈਚਵ� ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਰੀਜਾਇਨਾ 'ਚ ਹੈ ਿਵੱਚ ਵੀ 6 ਮਹੀਨ�  ਰਿਹਣ ਲਈ 

ਿਤਆਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਤਾਰੀਖ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� 

ਜਾਨਣ ਸਬੰਧੀ www.rcmp-grc.gc.ca   'ਤੇ ਜਾਓ। 

 
ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਸਪੋਰਟ ਸਰਿਵਸਜ਼: 

ਿਸਟੀ ਆਫ ਸਰ�ੀ, ਸਰ�ੀ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਈ ਤਰ�� ਦੇ ਵਧੀਆ 

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਿਮਊਨੀਕਸ਼ੇਨ, ਸੈਲ ਬਲਾਕ 
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ਓਪਰੇਸ਼ਨ, ਿਰਕਾਰਡ ਪ�ਬੰਧ, ਪੀੜਤ ਸੇਵਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ  ‘ਚ 

ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।   

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: http://www.surrey.ca/city-government/599.aspx 

'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਿਨ�ਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ:  
ਜ ੇਕੁੱ ਝ ਕੁ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਮੱੁਢਲੇ ਨੁਕਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤ� ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ 

ਹੋਣ ਤ� ਰੋਕਣ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨਾਲ਼ ਿਕਸ ਤਰ�� ਨਿਜੱਠਣਾ 

ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤ� ਸਧਾਰਨ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਵਕਤ 

ਆਪਣੇ ਆਲ਼ੇ ਦੁਆਲ਼ੇ ਪ�ਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਪ�ੇਰਨਾ 'ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜ ੇ

ਕੋਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹ� ਲਗਦੀ ਤ� �ਥ� ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਓ ਜ� ਪੁਿਲਸ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ 

ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਿਕਤਾਬਚੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ ੋਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ 

ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜ� www.surreyrcmp.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਸਟਰੀਟ ਰੌਬਰੀ  

ਜੇ  ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨ� ੜੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਧਮਕੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਜ� ਸਰੀਰਕ 

ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ਼ ਉਲਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਅਤੇ ਜੋ 

ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦਓ- ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈ�ਲ ਫੋਨ, ਬਟੂਆ, ਹੈਟ ਆਿਦ ਕੁੱ ਝ 

ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਬਿਹਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਹੱਥੋਪਾਈ 

ਹੋਵੋ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਭੈੜੈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜੋ ਤੁਸ� 

ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:  

• ਆਪਣੇ ਆਲ਼ੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਚੱਲੋ। i 
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• ਵੱਡੇ ਬੈਗ  ਜ� ਪਰਸ ਚੁੱ ਕਣ ਤ� ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। 

• ਸੈ�ਲ ਫੋਨ ਜ� ਕੀਮਤੀ ਵਸਤ� ਨੰੂ ਨਜ਼ਰ� ਤ� ਉਹਲੇ ਰੱਖੋ। 

• ਆਪਣੇ ਕੋਲ਼ ਕੇਵਲ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਪੈਸੇ ਕਾਰਡ ਜ� ਦੋਵ� ਰੱਖੋ ਿਜਨ� �  ਦੀ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਫਰ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈ।    

ਆਟੋ ਕ�ਾਈਮ    
ਆਟੋ ਕ�ਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਦੋਵ� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ- ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਜ� ਤੁਹਾਡੀ 

ਵਹੀਕਲ ਿਵੱਚ� ਚੋਰੀ। ਇਨ� � 'ਚ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ 

ਹਨ: 

• ਐਟਂੀ ਥੈਫਟ ਿਡਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ। 

• ਚੰਗੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲ਼ੇ ਥ� ਪਾਰਕ ਕਰਨਾ ਿਜੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆ�ਦੇ ਜ�ਦੇ 

ਹਨ। 

• ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ 'ਚ� ਚੀਜ਼� ਿਜਵ� (ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗਜ਼, ਭਾਨ, ਿਬਜਲਈ 

ਉਪਕਰਣ, ਬਰੀਫਕੇਸ ਆਿਦ ਨੰੂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ) 

• ਜਦ� ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤ� ਇਸ ਨੰੂ  ਕਦੇ ਸੰੁਨੀ ਨਾ 

ਛੱਡਣਾ। ਆਪਣੇ ਗਰਾਜ ਡੋਰ ਓਪਨਰ ਨੰੂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਜ� ਆਪਣੇ ਨਾਲ਼ 

ਰੱਖਣਾ। 

ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ   
• ਜੇ ਕੁੱ ਝ ਕੁ ਗੱਲ� ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੀਏ ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਰ� ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ�  ਤ� 

ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ� � 'ਚ ਕੁੱ ਝ ਨੁਕਤੇ ਹਨ: 
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• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 

ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

• ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਨੰੂ ਜੰਦਰੇ 

ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। 

• ਅਲਾਰਮ ਿਸਸਟਮ ਲਵਾਓ। 

• ਜੇ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਘਰ� ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤ� ਿਕਸੇ ਿਮੱਤਰ ਜ� 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲ਼ੇ ਗਵ�ਢੀ ਨੰੂ ਘਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹੋ। 

ਇਹ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਇਸ ਤਰ�� ਲੱਗੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ� ਿਕ 

ਚੋਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ� � ਘਰ� ਨੰੂ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ 

ਿਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹ�। ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੱਗੇ 

ਅਖਬਾਰ� ਦਾ ਢੇਰ ਨਾ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਜ ੇਘਰ� ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤ� 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ਼ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਿਕ� ਿਕ ਜਦ� ਤੁਸੀ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋਗੇ 

ਤ� ਉਹ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਚੈ�ਕ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਕਿਹਣਗੇ ਤ� ਿਕ  ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਵਰ ਹੈ। 

ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ   
ਡ�ਾਈਵਰ, ਸਾਈਕਲ� ਵਾਲ਼ੇ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਨ� � ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ 

ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸੜਕ ਦੀ ਰਲ਼ ਿਮਲ਼ ਕੇ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰਨ। 

• ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਵਾਿਲ਼ਆਂ ਨੰੂ ਸਾਈਡਵਾਕ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਥਾਵ� ਤ� ਹੀ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਰੌਸ਼ਨੀ 

ਵਾਲ਼ੇ ਮੌਸਮ ਜ� ਰਾਤ ਸਮ� ਇਸ ਤਰ�� ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ 
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ਚਮਕਦੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਸ� ਤੁਰੇ ਜ�ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤ� ਦੋਵ� 

ਕੰਨ� 'ਚ ਹੈ�ਡਫੋਨ ਨਾ ਲਾਓ ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ �ਚੀ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਸ 

ਤਰ�� ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਆਲ਼ੇ ਦੁਆਲ਼ੇ ਤ� ਸੁਚੇਤ ਰਹੋਗੇ। 

• ਸਾਈਕਲ ਵਾਿਲ਼ਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਸੜਕ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਲਮੈ�ਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੜ�ਨ ਤ� 

ਪਿਹਲ� ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਸਾਈਕਲ ਚੰਗੀ ਚੱਲਣ 

ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। 

• ਿਜਸ ਤਰ�� ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 'ਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਵਾਹਨ� ਦੇ 

ਡ�ਾਈਵਰ� ਨੰੂ ਵੀ ਸੜਕੀ ਿਨਯਮ� ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਸਪੀਡ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ 

ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਬੈਠ�  ਸਾਰੇ 

ਮੁਸਾਫਰ� ਨ�  ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਜ� ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ 

ਲੋਰ 'ਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ 

ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ� ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਤਾ ਹ.ੈ.. 

• ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ�ਦੇ ਸਮ� ਹੈਲਮਟ ਪਿਹਨਣਾ ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨ ਹੈ। 

• ਜੇ ਤੁਸ� ਉਸ ਥ� ਤ� ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜੱਥੇ ਕਰਾਸ ਵਾਕ ਨਹ� 

 ਜ� ਟ�ੈਿਫਕ ਲਾਈਟ� ਨਹ� ਤ� ਇਸ ਨੰੂ ਜੇਵਾਿਕੰਗ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ 

ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�� ਕਰਦੇ ਸਮ� ਕੋਈ ਕਾਰ ਆਿਦ ਵਾਲ਼ਾ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਹ� ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡ�ਾਈਵਰ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲ 'ਚ ਬੈਠ�  ਸਾਰੇ ਸਵਾਰ� ਨੰੂ 

ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
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• 40  ਪ�ਡ ਭਾਰ ਤ� ਘੱਟ ਅਤੇ 4’9” ਤ� ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਵਾਲ਼ੇ ਬੱਚੇ ਲਈ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਮੱੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬੂਸਟਰ ਸੀਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੇ। 

 

 

ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ  ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣਾ  
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ� ਹਨ ਿਜਨ� � ਨਾਲ਼ ਤੁਸ� ਮਾਪੇ ਹੋਣ ਵਜ� ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

1. ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰ ੋ- ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰ�� ਮਿਹਸੂਸ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੀ ਕੁੱ ਝ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਿਮੱਤਰ 

ਿਕਹੜੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ� ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਲਈ ਕਿਹਣਾ ਵੀ 

ਠੀਕ ਹੈ। 
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2. ਉਨ� � ਨਾਲ਼ ਘੁਲ਼ੋ ਿਮਲ਼ੋ - ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਕੋਲ਼ ਇਸ ਤਰ�� ਦਾ ਿਵਖਾਵਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਉਨ� � ਵੱਲ�  

ਸ਼ਾਮਲ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ 'ਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। 

3. ਉਨ� � ਨੂੰ  ਖੇਡ� ਅਤ/ੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪਾਓ, ਿਜਨ� � 'ਚ ਉਨ� � ਦੀ 

ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇ। 

 

ਸਰ�ੀ 'ਚ ਮਨ� ਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸ� 

www.surrey.ca/culture-recreation 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨ� ੜੇ ਦੀਆਂ ਇਨ� � 

ਸਹੂਲਤ� ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਸਟੀ ਆਫ ਸਰ�ੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ� ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ  ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਇਨ� � ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 

http://www.surrey.ca/culture-recreation/6028.aspx 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ  

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਿਮੱਤਰ ਜ� ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੰੁਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਤ� ਪੁਿਲਸ ਨਾਲ਼ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਸਮ� ਤੱਕ 

ਉਡੀਕ ਨਹ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁਿਲਸ ਗੰੁਮ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 

ਆਦਤ� ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਥ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੇਗੀ। ਪੁਿਲਸ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜ� ਇਸ 

ਤਰ�� ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲਵੇਗੀ ਿਜਸ ਨਾਲ਼ ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਭਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੇ। 

ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ਼ ਿਕਸੇ ਵੱਡੇ ਪ�ੋਗਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤ� ਇਹ 

ਪਿਹਲ� ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਓ ਿਕ ਜੇ ਿਵਛੜ ਗਏ ਤ� ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਆਮ 

ਜਗ�ਾ ਤੇ ਿਮਲਣ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜ� ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ 

ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਜਵ� ਿਕ ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਨੰੂ ਮੱਦਦ ਲਈ ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹਨ, 

ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।   
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ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ  

ਘਰ ਦੀ ਿਹੰਸਾ ਸਰੀਰਕ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਭੈੜਾ ਕਾਿਮਕ ਵਤੀਰਾ ਆਿਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਰਸ਼ਤੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਬਨਾ ਉਮਰ, ਿਲੰਗ ਜ� 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਪਛੋਕੜ ਦੇ ਿਲਹਾਜ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ 

ਿਹੰਸਾ ਨਾ ਤ� ਿਨਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਰਵਾਿਰਕ। ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਿਖਲਾਫ 

ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੈ ਤ� ਇਸ ਲਈ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ 

ਹੈ। ਤੁਸ� ਪੁਿਲਸ, ਸਰ�ੀ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਿਵਕਟਮ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਨੰੂ 604-599-7600 

'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਿਵਕਟਮ ਿਲੰਕ ਬੀ ਸੀ ਨਾਲ਼ 1-800-563-0808 'ਤੇ ਗੱਲ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ� 'ਚ ਸੇਵਾਵ� ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 

ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨਾ  

ਬੁਲੀਇੰਗ ਜ� ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਦ� ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ�� ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ� 

ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ਼ ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ  ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਅ 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਬੱੁਝ ਕੇ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ 'ਚ: 

ਸਰੀਰਕ (ਸੱਟ ਚੋਟ, ਧੱਕਣਾ), ਜ਼ੁਬਾਨੀ ( ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ, ਿਖਝਾਉਣਾ), ਸਮਾਜਕ 

(ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਾ, ਅਫਵਾਹ�) ਜ� ਸਾਈਬਰ( ਆਨਲਾਈਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) 

ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਮ ਨੁਕਤ 

• ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਮ� ਿਬਤਾਓ ਤ� ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ 

ਿਰਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ ਤ� ਉਹ 

ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਸਿਹਜੇ ਹੀ ਸੌਖੀ ਤਰ�� ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
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• ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਨਮੂਨਾ ਬਣੋ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ 

ਵੱਿਡਆਂ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਿਸਖਾਓ।ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹ� ਿਕ ਿਕਸੇ 

ਿਵਅਕਤੀ  ਦਾ  ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਚਰ, ਿਲੰਗ, ਯੋਗਤਾ  ਜ� ਿਪਛੋਕੜ ਹੈ। 

• ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਬੁਲੀਇੰਗ ਜ� ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਕਸਮ� 

ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ। ਉਨ� � ਨੰੂ  ਇਸ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਸ ਦੇ 

ਿਸੱਟੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। 

ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉੁਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ ਿਕ ਜੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਨਾਲ਼ 

ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਹੰੁਦੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤ� ਉਸ ਿਵਰੱੁਧ ਬੋਲਣ। 

• ਹੋਰ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨਾਲ਼  ਨਾਲ਼ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖੋ ਿਕ ਉਹ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

• ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਉਨ� � ਗਰੱਪ� ਜ� ਕਲੱਬ� 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 

ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 

ਿਮਤਰਤਾ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇੰਟਰਨ� �ਟ ਸੇਫਟੀ  

ਇੰਟਰਨ� �ਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ� ਵੱਲ� ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। ਘਰ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਬ�ੇਰੀ ਹੋਵੇ ਜ� ਸੈ�ਲ 

ਫੋਨ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮ� ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੱਿਚਆਂ 

ਨੰੂ ਇੰਟਰਨ� �ਟ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦੱਸਣ 'ਚ ਤੁਸ� ਮਹੱਤਵ 

ਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਚੰਤਾਵ� 'ਚ ਅਯੋਗ ਪਦਾਰਥ, ਬੁਲੀਇੰਗ, ਤੰਗੀ 

ਪ�ੇਸ਼ਾਨੀ, ਜ� ਫਰਾਡ/ ਸਕੈਮ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
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ਕੁੱ ਝ ਨੁਕਤੇ: 

• ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਨ� �ਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਨ� � 'ਤੇ 

ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖੋ। 

• ਆਪਣੇ ਸਬੰਧੀ  ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਿਦਓ ਜਾਣੀ ਿਕ ਪੂਰਾ ਨ�ਅ, ਜਨਮ 

ਿਮਤੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੂਰ�ਸ ਨੰਬਰ, ਆਿਦ। ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਲਈ 

ਫਾਰਮ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤ� ਿਖਆਲ ਰੱਖੋ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਯੂ ਆਰ ਐਲ 

ਐਡਰੈਸ ਬਾਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਭਰੋ। ਈ ਮੇਲ ਅਤੇ ਿਲੰਕ� ਰਾਹ� ਆਪਣੀ ਿਨਜੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਿਦਓ। 

• ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਿਖਆਲ ਰੱਖੋ ਿਕ ਤੁਸ�  ਆਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੀ ਪੋਸਟ 

ਕੀਤਾ ਹੈ- ਕੀ ਉਹ ਮੈਸੇਜ਼ ਹਨ ਜ� ਤਸਵੀਰ�। ਜੇ ਕਈੋ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ 

ਇੰਟਰਨ� �ਟ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਤ� ਇਸ ਤ� ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਜਦ� ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ 

ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਗ�ਗ  

ਇੱਕ ਗ�ਗ ਉਸ ਸੰਗਿਠਤ ਗਰੱੁਪ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੁੱ ਟਣ, ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਵ� ਿਕਸੇ 

ਵੀ ਿਪਛੋਕੜ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਜ� ਮਾਲ਼ੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲ਼ੇ ਹੋਣ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਿਧਤ 

ਹੋਣ ਇਨ� � ਗ�ਗ� 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕੁੱ ਝ ਉਹ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਿਜਸ ਨਾਲ਼ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਗ�ਗ 'ਚ ਸਾਮਲ ਹੋ 

ਿਗਆ ਹੈ: 
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• ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਰਿਹਣਾ 

• ਜ਼ਖਮ ਹੋਣੇ ਪਰ ਦੱਸਣੇ ਨਾ 

• ਆਮ ਦੋਸਤ� ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ਼ ਘੱਟ ਸਮ� ਿਬਤਾਉਣਾ 

• ਨਵ� ਿਮੱਤਰ� ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਿਮੱਤਰ ਬਦਲ ਲੈਣੇ 

• ਉਹ ਚੀਜ਼� ਜ� ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹ� 

ਸਕਦੇ ਜ� ਲੈ ਹੀ ਨਹ� ਸਕਦੇ। 

• ਖ਼ਾਸ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ (ਗ�ਗ ਕਲਰ) 

• ਆਪਣੀਆਂ ਿਨਜੀ ਵਸਤ� ਿਜਵ� ਨ� ਟ ਬੱੁਕ�, ਜ� ਬੈ�ਡਰੂਮ ਦੀਆਂ ਕੰਧ� 'ਤੇ 

ਗ�ੈਿਫਟੀ 

• ਹੱਥ� ਜ� ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਟੈਟੂ ਜ� ਗ�ਗ� ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ 

ਡਰੱਗ�  

ਮਾਪੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਡਰੱਗ� ਦੇ 

ਕੀ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤ� ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤ� ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਿਹਲ� ਤੁਸ� ਇਸ 

ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ। ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਕੁੰ ਜੀ ਹੈ। 

ਕੀ ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ:ੋ 

• ਨੌਜਵਾਨ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਨ। 

• ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਿਲ਼ਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜੇ ਸਬੰਧਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 

ਡਾਕਟਰ ਨ�  ਨਾ ਿਲਖ ਕੇ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ 

ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

• ਘਰ� 'ਚ ਆਮ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤ� ਿਜਵ� ਗਲੂ, ਕਲੀਿਨੰਗ ਫਲੂਇਡ 

ਅਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਵਰਤ� ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਿਸਹਤ 'ਤੇ 

ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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