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ਲ ਿੰਗ ਅਧਾਲਿਤ ਲ ਿੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਿਨ ਵਾ ੇ 

ਅ ਬਿਟਾਵਾਸੀਆਂ  ਈ ਸਾਧਨ 
ਲ ਿੰਗ-ਅਧਾਲਿਤ ਲ ਿੰਸਾ ਅਲਿ ੀ ਲ ਿੰਸਾ  ੈ ਿ ੋਲਿਸ ੇਲਿਅਿਤੀ ਦੀ ਲ ਿੰਗ ਪਛਾਣ, ਲ ਿੰਗ ਪਰਗਟਾਿ ੇਿਾਾਂ ਲਿਿਧਾਲਿਤ ਲ ਿੰਗ ਦ ੇਅਧਾਿ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਲਿਿ ੁੱਧ ਿੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ  ੈ। ਸਿੰਿਟਿਾ  ਅਤੇ ਆਿਲਿਿ ਤਿੰਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲ ਿੰਸਾ ਅਿਸਿ ਿੁੱਧਦੀ  ੈ। ਅ ਬਿਟਾ ਲਿੁੱਚ ਲ ਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾ ਮਣਾ ਿਿ ਿ  ੇ

ਲਿਅਿਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪਲਿਿਾਿਾਾਂ ਦੀ ਸ ਾਇਤਾ  ਈ  ੇਠਾਾਂ ਲਦੁੱਤੇ ਮ ੁੱਤਿਪੂਿਿ ਸਿੋਤ ਉਪ ਬਧ  ਿ। 

 

ਅਪਾਤਕਾ  ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਐਬਂੁ ੈਂਸ, ਫਾਇਿ ਅਤੇ ਪਲੁ ਸ 

ਕਾ : 911 (24/7) 

ਅਪਾਤਕਾ  ਲਵਿੱਚ  ਮੇਸ਼ਾ 911 ਤੇ ਕਾ  ਕਿੋ। 

211 ਅ ਬਿਟਾ 
ਜ ੇਤੁਸੀ ਂਇ  ਨ ੀ ਂਜਾਣਦੇ ਲਕ ਲਕਸ ਨ ਿੰ  ਕਾ  ਕਿਨੀ  ੈ ਜਾਂ ਲਕ ੜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤੁ ਾਨ ਿੰ   ੋੜ 

 ੈ ਤਾਂ ਇ  ਜਾਣਕਾਿੀ ਅਤ ੇਿੈਫਿ   ਾਈਨ ਤੁ ਾਨ ਿੰ  ਇ  ਲਨਿਧਾਿਤ ਕਿਨ ਲਵਿੱਚ 

ਸ ਾਇਤਾ ਕਿਗੇੀ ਲਕ ਤੁ ਾਨ ਿੰ  ਕੀ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ ਅਤੇ ਤੁ ਾਨ ਿੰ  ਢਕੁਿੱਵੀ ਂਸਿੰਕਟ ਸ ਾਇਤਾ 

 ਾਈਨ ਸਮਤੇ, ਢਕੁਿੱਵੀ ਂਸਮਾਲਜਕ, ਲਸ ਤ ਜਾਂ ਸਿਕਾਿੀ ਸਵੇਾ ਨਾ  ਜੋੜ ਦਵੇੇਗੀ। 

ਕਾ : 211 (24/7, 170 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ)  

ਟੈਕਸਟ: 211  

ਆਨ ਾਈਨ ਚੈਟ: ab.211.ca (24/7 ਕੇਵ  ਅਿੰਗਰਜ਼ੇੀ ਲਵਿੱਚ) 

ਲਜਨਸੀ ਦਿੁਲਵਵ ਾਿ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਲਿਿਸੀ ਲ ਿੰਸਾ ਪਰਤੀ ਅ ਬਿਟਾ ਦੀ ਿੁੱਿ  ਾਈਿ 

ਜ ੇਤੁਸੀ ਂਲਕਸੇ ਵੀ ਤਿ੍ਾਂ ਦੀ ਲਜਨਸੀ ਲ ਿੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ   ੈਅਤੇ ਤੁ ਾਨ ਿੰ  ਸਿੰਕਟ 

ਸ ਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ  ੈ ਜਾਂ ਜ ੇਤੁ ਾਨ ਿੰ  ਅ ਬਿਟਾ ਲਵਚ ਲਜਨਸੀ ਲ ਿੰਸਾ ਸ ਾਇਤਾ 

ਸੇਵਾਵਾਂ  ਿੱਭਣ ਲਵਚ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ  ।ੈ 

ਕਾ l: 1-866-403-8000 (ਟੋ  ਫਿੀ, 9:00 ਸਵੇਿ ਤੋਂ 9:00 ਸ਼ਾਮ    

ਿੋਜ਼, 170ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਭਸ਼ਾਵਾਂ) 

ਆਨ ਾਈਨ ਚੈਟ: aasas.ca  

ਸਿਾਿਿ ਲਿਿਸੀ ਦ ਿਲਿਿ ਾਿ ਸਬਿੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ 
ਜ ੇਤੁਸੀ ਂਲਕਸੇ ਲਕਸਮ ਦੀ ਲਜਨਸੀ ਲ ਿੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ   ੈਅਤੇ ਸਿੰਕਟ ਸ ਾਇਤਾ ਜਾਂ 

ਸ ਾ -ਮਸ਼ਵਿੇ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ  ।ੈ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ: aasas.ca/get-help/  

ਪਲਿਵਾਲਿਕ ਲ ਿੰਸਾ 

ਪਲਿਿਾਲਿਿ ਲ ਿੰਸਾ ਸੂਚਿਾ  ਾਈਿ 

ਕਾ  ਕਿ ੋਜ ੇਤੁਸੀ ਂਜਾਂ ਤੁ ਾਡਾ ਕਈੋ ਜਾਣ  ਪਲਿਵਾਿਕ ਲ ਿੰਸਾ ਜਾਂ ਦਿੁਲਵਵ ਾਿ ਦਾ 

ਸਾ ਮਣਾ ਕਿ ਲਿ ਾ   ੈਅਤੇ ਤੁ ਾਡੇ ਕੋ  ਪਰਸ਼ਨ, ਸਿੋਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦ ੇਬਾਿ ੇਲਵਿੱਚ ਕੋਈ 

ਪਰਸ਼ਨ  ਨ ਜਾਂ ਪਤਾ  ਗਾਉਣਾ ਚਾ ੁਿੰਦੇ  ੋ। 

ਕਾ : 310-1818 (24/7,170 ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾਿਾਾਂ) 
ਆਨ ਾਈਨ ਚੈਟ: alberta.ca/SafetyChat (8:00 ਸਵੇਿ ਤੋਂ 8:00 ਸ਼ਾਮ, ਕੇਵ  

ਅਿੰਗਿੇਜੀ ਲਵਿੱਚ) 

ਅ ਬਿਟਾ ਸੂਬਾਈ ਦ ਿਲਿਿ ਾਿ ਸਬਿੰਧੀ  ਾਈਿ 

 ਿੇਕ ਨ ਿੰ  100 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਵਿੱਚ ਸ ਾਇਤਾ ਜ ੋਪਲਿਵਾਿਕ ਲ ਿੰਸਾ ਜਾਂ ਦਿੁਲਵਵ ਾਿ ਦਾ 

ਅਨੁਭਵ ਕਿਦਾ  ।ੈ 

ਕਾ : 1-855-4HELPAB (1-855-443-5722)  
(ਟੋ  ਫਿੀ 7:30 ਸਵੇਿ ਤੋਂ 8:00 ਸ਼ਾਮ, ਸਮੋਵਾਿ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਿਵਾਿ, 170ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ) 

ਲਿਿਾਏਦਾਿੀ ਖਤਮ ਿਿਿ  ਈ ਸ ਿੁੱਲਖਅਤ ਸਿਾਿ(ਸੇਫਿ 

ਸਪੇਸ) ਸਿਟੀਫਿੇਟ 

 

 

ਲਕਿਾਏਦਾਿ ਲਬਨਾਂ ਲਕਸੇ ਲਵਿੱਤੀ ਜ਼ੁਿਮਾਨੇ ਦ ੇਆਪਣ ੇਲਕਿਾਏਦਾਿੀ ਸਮਝੌਤ ੇਨ ਿੰ  ਇਿੱਕ 

ਸਿਟੀਲਫਕੇਟ ਪਰਾਪਤ ਕਿਕੇ ਖਤਮ ਕਿ ਸਕਦ ੇ ਨ ਜ ੋਇ  ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਦੇ  ਨ ਲਕ ਉ  

ਘਿੇ   ਲ ਿੰਸਾ ਦ ੇਲਸ਼ਕਾਿ  ਨ। 

ਇਿੱਥੇ ਆਨ ਾਈਨ ਸਿਟੀਫੀਕਟੇ  ਈ ਅਪ ਾਈ ਕਿੋ: alberta.ca/SaferSpaces 

ਸ਼ੈਿੱ ਟਿ(ਆਸਿ)ੇ 

ਜੇ ਤੁ ਾਨ ਿੰ  ਪਲਿਵਾਿਕ ਲ ਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ ਪੈਂਦੀ  ੈ ਜਾਂ ਬੇਘਿ  ੋ ਿ ੇ   ੋਤਾਂ 

ਆਸਿਾ ਤੁ ਾਨ ਿੰ  ਿਲ ਣ  ਈ ਜਗ੍ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ  ।ੈ ਔਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਿਜੈਂਸੀ 

ਪਨਾ ਗਾ ਾਂ, ਦ ਜੇ ਪੜਾਅ ਦ ੇਆਸਿੇ, ਬਜ਼ੁਿਗਾਂ  ਈ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਸ਼ੈ ਟਿ, ਬੇਘਿ 

ਸ਼ੈ ਟਿ ਅਤੇ ਸਲ ਯੋਗੀ ਲਿ ਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ  ਈ, ਵੇਖ ੋalberta.ca/Shelters 

ਅ ਬਿਟਾ ਿਾਉ ਾਂਸ  ਆਫ ਲਿਮੈਿ ਸ਼ੈ ਟਿ 
ਲਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਿਵਾਿਾਂ  ਈ ਜ ੋਪਲਿਵਾਿਕ ਲ ਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚ ਲਨਕ ਦੇ  ਨ ਜਾਂ ਬੇਘਿ 

 ੁਿੰਦੇ  ਨ। 

ਕਾ : 1-866-331-3933 ਅਤ ੇਪਰੈਸ 1 (ਟੋ  ਫਿੀ) 

ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ: acws.ca/shelters  

ਲਵਿੱਤੀ ਸ ਾਇਤਾ 

ਦ ਿਲਿਿ ਾਿ ਦੀ ਸਲਿਤੀ ਲਿੁੱਚੋਂ ਲਿਿ ਣ  ਈ ਲਿੁੱਤੀ ਸ ਾਇਤਾ 

ਉਨ੍ਾਂ  ਈ ਲਜਨ੍ਾਂ ਨ ਿੰ  ਸੁਿਿੱਲਖਆ ਤਿੱਕ ਪ ੁਿੰਚਣ ਅਤੇ ਨਵੀ ਂਲਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਿ  ਕਿਨ  ਈ 

ਖਿਲਚਆਂ ਅਤੇ  ੋਿ ਸ ਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ  ।ੈ 

ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ: https://www.alberta.ca/family-violence-costs-leave.aspx 

ਬਾ   ੈ ਪ ਾਈਨ(ਸ ਾਇਤਾ  ਈ ਫੋਨ) 

ਬਾ  ਸ ਾਇਤਾ ਫੋਿ  

ਲਿਸ਼ੋਿ ਿਾਊ ਾਂਸਲ ਿੰਗ  ਾਈਿ 

ਕਨੇਡਾ ਲਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ  ਈ ਮੁਫਤ, ਗੁਮਨਾਮ, ਗੁਪਤ ਟੈ ੀਫਨੋ ਸਿੰਕਟ ਸ ਾਇਤਾ ਅਤੇ 

ਸ ਾ -ਮਸ਼ਵਿਾ ਸਿੰਕਟ ਸ ਾਇਤਾ ਟਕੈਸਟ ਜਾਂ ਆਨ ਾਈਨ ਗਿੱ ਬਾਤ ਦਆੁਿਾ ਵੀ 

ਉਪ ਬਧ  ੈ। 

ਕਾ l: 1-800-668-6868 (ਟੋ  ਫਿੀ, 24/7)  
ਟੈਕਸਟ: CONNECT to 686868 ਜਾਂ 
https://kidshelpphone.ca/text/  

ਆਨ ਾਈਨ ਚੈਟ: https://kidshelpphone.ca/live-chat/ 

ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ: www.kidshelpphone.ca  

ਬਾ  ਦ ਿਲਿਿ ਾਿ  ੌਟ ਾਈਿ 

ਕਾ  ਕਿ ੋਜ ੇਤੁਸੀ ਂਸੋਚਦੇ   ੋਲਕ ਲਕਸੇ ਦਆੁਿਾ ਲਕਸੇ ਬਿੱਚੇ ਨਾ  ਬਦਸ  ਕੀ, ਅਣਗਲ  ੀ 

ਜਾਂ ਲਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਲਿ ਾ  ੈ। 

ਕਾ : 1-800-387-KIDS (5437) (ਟੋ  ਫਿੀ, 24/7)  

ਧਿੱਕੇਸ਼ਾ ੀ(ਬੁਲ ਿੰਗ) 

ਧੁੱਿੇਸ਼ਾ ੀ  ੈ ਪ ਾਈਿ 

170 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਵਿੱਚ ਧਿੱਕਸ਼ੇਾ ੀ ਸਬਿੰਧੀ ਅਲਗਆਤ ਸ ਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ  ਈ। 

ਕਾ : 1-888-456-2323 (ਟ ੋ ਫਿੀ, 24/7) 

http://ab.211.ca/
http://aasas.ca/
file://///GOA/MyDocs/C/carmen.to/PAE/_strategy_Greg/COVID_FVIL/Fact%20Sheet_1%20pager/StatusOfWoman_factSheet/aasas.ca/get-help/
http://m2.icarol.com/ConsumerRegistration.aspx?org=2181&pid=10
https://www.alberta.ca/safer-spaces-certificate.aspx
https://www.alberta.ca/find-shelters.aspx
file://///GOA/MyDocs/C/carmen.to/PAE/_strategy_Greg/COVID_FVIL/Fact%20Sheet_1%20pager/StatusOfWoman_factSheet/acws.ca/shelters
https://www.alberta.ca/family-violence-costs-leave.aspx
https://kidshelpphone.ca/text/
https://kidshelpphone.ca/live-chat/
http://www.kidshelpphone.ca/
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ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ: alberta.ca/Bullying 

ਧੁੱਿੇਸ਼ਾ ੀ ਸਬਿੰਧੀ ਗੁੱ ਬਾਤ  ਈ  ੈ ਪ ਾਈਿ 

ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਵਚ  ਫ਼ਤੇ ਦ ੇ7 ਲਦਨ ਸਵੇਿੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 8:00 ਵਜ ੇਤਕ ਗੁਮਨਾਮ ਸ ਾਇਤਾ 

ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ  ਈ। 

ਆਨ ਾਈਨ ਚੈਟ: alberta.ca/BullyingChat 
 

ਪੀੜਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਨ ਿੰ ਨੀ ਸ ਾਇਤਾ 
ਪੀੜਤ ਸੇਿਾਿਾਾਂ (ਪੀੜਤ ਸ ਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾ ਤ ਦੀ ਲਤਆਿੀ) 
ਅਪਿਾਧ ਪੀੜਤ, ਸ ਾਇਤਾ ਅਤ ੇਕੋਿਟ ਲਤਆਿੀ ਸਵੇਾਵਾਂ  ਈ ਸਥਾਨਕ ਪਲੁ ਸ ਏਜਿੰਸੀ 

ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਦਆੁਿਾ ਪ ੁਿੰਲਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ  ੈ। 

ਕਾ : 310-0000 (ਟੋ  ਫਿੀ, 24/7) 

ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ: www.victims.alberta.ca  

ਸਿਾਿਿ ਪੀੜਤ ਸੇਿਾ ਯ ਲਿਟ 

ਉਨ੍ਾਂ  ਈ ਲਜਨ੍ਾਂ ਨ ਿੰ  ਅਪਿਾਧ ਦ ੇਲਸ਼ਕਾਿ  ੋਕਾਂ  ਈ ਿੋਕਣ(ਿੈਸਟਰੇਲਨਿੰ ਗ) ਅਤ ੇਸੁਿਿੱਲਖਆ 

ਆਿਡਿ ਜਾਂ  ੋਿ ਸ ਾਇਤਾ  ਈ ਸਮਿਥਨ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ  ।ੈ 

ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ: https://victimservicesalberta.com/victim-service-units/  

 ੀਗ  ਏਡ ਸੇਿਾਿਾਾਂ(ਿਿੂਿੰ ਿੀ ਸ ਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਾਂ) 

ਜ ੇਤੁ ਾਨ ਿੰ  ਕਨ ਿੰ ਨੀ ਮਸਲ ਆਂ ਲਵਿੱਚ ਸ ਾਇਤਾ ਦੀ  ੋੜ  ੈ ਤਾਂ 

ਕਾ : 1-866-845-3425 (ਟ ੋ ਫਿੀ, 8:15 ਸਵੇਿ ਤੋਂ to 4:15ਸ਼ਾਮ,ਸੋਮਵਾਿ ਤੋਂ 

ਸ਼ੁਕਿਵਾਿ) 

ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ: https://www.legalaid.ab.ca/contact/Pages/default.aspx  

ਲਿਿਸੀ ਲ ਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਿਾਲ ਆਾਂ  ਈ ਸ ਤਿੰਤਿ ਿਾਿੂਿੰ ਿੀ ਸ ਾ  

(ILA) (ਐਡਲਮਟਿ ਦੀ ਐ ੀਜ਼ਬੈਿ ਫਿਾਈ ਸ ਸਾਇਟੀ) 
ਆਈਐ ਏ 18 ਸਾ  ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਉਮਿ ਦ ੇਲਕਸੇ ਵੀ ਲ ਿੰਗ ਦ ੇਬਾ ਗ  ਈ ਖੁਿੱ ਾ   ੈਜ ੋ

ਅ ਬਿਟਾ ਲਵਿੱਚ ਿਲ ਿੰਦ ੇ ਨ ਅਤ ੇਅ ਬਿਟਾ ਲਵਿੱਚ ਲਜਨਸੀ ਲ ਿੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਿਦ ੇ

 ਨ। 

ਕਾ : 780-784-2213 

ਈਮੇ : legal_advice@efryedmonton.ab.ca 

ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ: https://www.efryedmonton.ab.ca/independent-legal-
advice.html  

ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਤਸਕਿੀ 

ਿਿੇਡਾ ਦੀ ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਮਿ ੁੱ ਖੀ ਤਸਿਿੀ  ਾਟ ਾਈਿ 

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲ ਊਮਨ ਟਰੈਲਫਲਕਿੰਗ  ੌਟ ਾਈਨ ਇਕ ਗੁਪਤ, ਬ -ੁਭਾਸ਼ਾਈ ਸਵੇਾ  ੈ ਜ ੋ

ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਬਚ ੇ ੋਏ  ੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਮਾਲਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਾਨ ਿੰ ਨ  ਾਗ  ਕਿਨ ਅਤ ੇਐਮਿਜੈਂਸੀ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ  ਜੜੋਨ  ਈ 24/7 ਕਿੰਮ ਕਿਦੀ  ;ੈ ਉ  ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਤਸਕਿੀ ਦ ੇਸ਼ਿੱਕੀ 

ਮਾਮਲ ਆਂ ਬਾਿ ੇਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪਰਾਪਤ ਕਿਦ ੇ ਨ। 

ਕਾ : 1-833-900-1010 (24/7) 

ਆਨ ਾਈਨ ਚੈਟ: 
https://www.canadianhumantraffickinghotline.ca/chat/  

ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ: https://www.canadianhumantraffickinghotline.ca/  

ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸ ਾਇਤਾ 

ਦਾ ਫਸਟਿੇਸ਼ਿ ਐਾਂਡ ਇਿ ਇਟ  ੋਪ ਫਾਿ ਿੈੁੱ ਿੈਸ  ੈ ਪ ਾਈਿ 

ਕਾਂਊਸਲ ਮਗ ਅਿੰਗਰਜੇੀ ਅਤੇ ਫਿੈਂਚ ਲਵਿੱਚ ਮੌਜ ਦ  ੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਕਿੀ, ਓਜੀਬਾ ਅਤੇ 

ਇਨੁਕਟੀਕੁਿੱਟ ਲਵਿੱਚ ਮਜੌ ਦ  ੈ। 

ਕਾ : 1-855-242-3310 (24/7) 
ਆਨ ਾਈਨ ਚੈਟ: https://www.hopeforwellness.ca/ 

ਿੇਲਟਿ ਿਾਾਂਊਸਲ ਿੰਗ ਸਿਲਿਸ ਆਫ ਅ ਬਿਟਾ 

ਜ ੇਤੁ ਾਨ ਿੰ  ਅਦਾ ਤੀ ਪਰਲਕਲਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਬਿੱਲਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸ ਾਇਤਾ 

ਅਤੇ  ੋਿ ਕਲਮਊਲਨਟੀ ਸਿੋਤਾਂ ਨਾ  ਜੁੜਨ  ਈ ਸ ਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ  ।ੈ 

ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ: http://www.ncsa.ca/ 

ਅ ਬਿਟਾ ਿੇਲਟਿ ਫਰੈਂਡਲਸ਼ਪ ਸੈਂਟਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਿ 

ਸਥਾਨਕ ਕਲਮਊਲਨਟੀ-ਅਧਾਲਿਤ ਦੋਸਤੀ ਕੇਂਦਿਾਂ ਨਾ  ਸਿੰਪਿਕ ਪਰਦਾਨ ਕਿਦਾ  ੈ ਜੋ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤ ੇ ਵਾ ੇ ਪਰਦਾਨ ਕਿਦੇ  ਨ 
ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ: http://anfca.com/  

ਮੈਟੀ ਅਤੇ ਸਿਦੇਸ਼ੀ ਬੁੱਲਚਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦ ੇਦਫਤਿ 
ਇਿੱਕ ਦਫਤਿ  ਿੱਭੋ ਜ ੋਮੈਟੀ ਅਤੇ ਸਵਦਸੇੀ ਬਿੱਲਚਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਲਿਵਾਿਾਂ  ਈ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਵਿੱਚ ਮਾ ਿ  ੋਵੇ। 

ਇਸ  ਈ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ: https://www.alberta.ca/metis-and-indigenous-
childrens-services-offices.aspx  

ਡੈ ੀਗੇਲਟਡ ਫਸਟ ਿੇਸ਼ਿਜ਼ ਏਿਿੰਸੀ 

ਚਾਈ ਡ ਇਿੰਟਿਵੈਂਨਸ਼ਨ ਸਿਲਵਲਸਜ਼ ਫਾਿ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਲਮਊਨੀਲਟਜ਼ 

ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ: https://www.alberta.ca/delegated-first-nation-
agencies.aspx  

LGBTQ2S+1 ਸ ਾਇਤਾ 

LGBT ਯੂਿ ਾਈਿ 

ਗੁਪਤ, ਗੈਿ-ਲਨਿਣਾਇਕ ਅਤ ੇਸ ਲਚਤ LGBTQ2S+ ਸਲ ਯਗੋੀ ਸਮਿੱਿਥਨ  ਈ  

ਕਾ : 1-800-268-9688 (2 ਸਵੇਿ – 7:30 ਸ਼ਾਮ MST ਐਤਵਾਿ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਿੱਿਵਾਿ) 

ਟੈਕਸਟ: 647-694-4275 

ਆਨ ਾਈਨ ਚੈਟ: https://www.youthline.ca/  

ਟਰਾਾਂਸ  ਾਈਫ ਾਈਿ 

ਇਿੱਕ ਟਰਾਂਸ-ਅਗਵਾਈ ਵਾ ੀ ਸਿੰਸਥਾ ਜੋ ਲਵਚਕਾਿ ੇ  ੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਕਲਮਊਲਨਟੀ, ਸ ਾਇਤਾ 

ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾ  ਜੜੋਦੀ   ੈਲਜਸਦੀ ਉਨ੍ਾਂ ਨ ਿੰ  ਬਚਣ ਅਤੇ ਫ ਣ ਫੁਿੱ ਣ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ  ੈ। 

ਕਾ : 1-877-330-6366 (24/7) 

ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ: https://www.translifeline.org/ 
 

1  ੈਸਬੀਅਨ, ਗ,ੇ ਬਾਈਸੈਕਸ਼ੁਅ , ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਿ, ਕੁਅਅਿਿ ਜਾਂ ਕੁਅਸਚਲਨਿੰ ਗ ਅਤੇ ਟ  

ਸਪੀਿਟ। ਪ ਿੱਸ ਉਨ੍ਾਂ ਪਛਾਣਾਂ ਨ ਿੰ  ਮਿੰਨਦਾ  ੈ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਿ ਤੇ ਸ ਚੀਬਿੱਧ ਨ ੀ ਂ ਨ। 

ਕੇਅਿ ਲਵਿੱਚ ਲਵਅਕਤੀਆਂ  ਈ ਸੁਿਿੱਲਖਆ 

ਲਿਪੋਿਲਟਿੰਗ  ਾਈਨ  
 ਸਪਤਾ , ਬਜ਼ੁਿਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿ ਾਇਸ਼ਾਂ, ਨਿਲਸਿੰਗ  ੋਮਸ, ਮਾਨਲਸਕ ਲਸ ਤ ਸ   ਤਾਂ, 

ਸ਼ੈ ਟਿ, ਸਮ   ਘਿ, ਨਲਸ਼ਆਂ ਦ ੇਇ ਾਜ ਕੇਂਦਿ ਜਾਂ  ੋਿ ਸ ਾਇਕ ਲਿ ਾਇਸ਼ੀ ਸਲੈਟਿੰਗਾਂ 

ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਜਨਤਕ ਫਿੰਡ ਪਰਾਪਤ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਭਾ  ਜਾਂ ਸ ਾਇਤਾ ਸਵੇਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ 

ਕਿਨ ਵਾ ੇ ਲਕਸੇ ਬਾ ਗ ਦ ੇਦਿੁਲਵਵ ਾਿ ਦੀ ਲਿਪੋਿਟ ਕਿਨ  ਈ ਕਾ  ਕਿ।ੋ 

ਫੋਨ: 1-888-357-9339 

 ੈ ਥ  ੈ ਪ ਾਈਨ 

ਅ ਬਿਟਾ  ੈ ਿ ਲ ਿੰਿ 

ਮੁਫਤ ਲਸ ਤ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਸ ਾ  ਅਤੇ ਲਸ ਤ ਦੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਿੀ ਇਿੱਕ ਨਿਸ ਦਆੁਿਾ 

ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ  ਈ, ਫੋਨ: 811 (24 ਘਿੰਟੇ) 

ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ: https://myhealth.alberta.ca/  
https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/link/index
.html  

ਮਾਿਲਸਿ ਲਸ ਤ  ੈ ਪ ਾਈਿ 

ਮਾਨਲਸਕ ਲਸ ਤ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਸਮਿੱਲਸਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਿਨ ਵਾ ੇ ਅ ਬਿਟਾਵਾਸੀਆਂ 

 ਈ ਸ ਾਇਤਾ ਲਦਿੰਦਾ  ੈ। 

ਕਾ  ਕਿ:ੋ 1-877-303-2642 (ਟੋ  ਮੁਕਤ, 24/7) 

24 ਘਿੰਟ ੇਮ ਸ਼ਲਿ  ਲਿੁੱਚ(ਲਡਸਟਰੈਸ)  ਾਈਿ 
ਗੁਪਤ, ਗਿੈ-ਲਨਿਣਾਇਕ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ੇ ਸਮੇਂ  ਈ ਸਿੰਕਟ ਸ ਾਇਤਾ, ਮਾਨਲਸਕ ਲਸ ਤ ਸਿੰਕਟ 

ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾ ਮਣਾ ਕਿ ਿ  ੇ ੋਕਾਂ  ਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸ ਾਇਤਾ ਅਤ ੇਸਿੋਤ, 

ਸਿੰਕਟ ਲਵਚ ੇ  ੋਕਾਂ ਦ ੇਪਲਿਵਾਿ, ਦਸੋਤਾਂ ਅਤ ੇਦੇਖਭਾ  ਕਿਨ ਵਾਲ ਆਂ ਦੀ ਸ ਾਇਤਾ 

ਸਮੇਤ ਸ ਾਇਤਾ ਦੇਣਾ। 

ਐਡਲਮਿੰਟਿ 

ਕਾ  ਕਿ:ੋ 780-482- HELP (4357) (24/7) 
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ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ: https://edmonton.cmha.ca/programs-services/distress-
line/  

ਆਨ ਾਈਨ ਸਿੰਕਟਕਾ  ਚੈਟ: https://edmonton.cmha.ca/online-crisis-
chat/  

ਿੈ ਗਿੀ 
ਕਾ : 403-266-HELP (4357) (24/7, 200 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ)  

ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਅਸਮਿਥ  ਈ: 403-543-1967 

ਆਨ ਾਈਨ ਸਿੰਕਟਕਾ  ਚੈਟ: https://www.distresscentre.com/need-
help/ 

ਐਡੀਿਸ਼ਿ  ੈ ਪ ਾਈਿ 

ਇਿੱਕ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਜ ੋਸ਼ਿਾਬ, ਤਿੰਬਾਕ ,  ੋਿ ਨਲਸ਼ਆਂ ਅਤੇ ਸਮਿੱਲਸਆ, ਜ ਏ ਸਬਿੰਧੀ ਸ ਾਇਤਾ, 

ਜਾਣਕਾਿੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ  ਵਾ ਾ ਲਦਿੰਦੀ  ।ੈ 

ਕਾ  ਕਿ:ੋ 1-866-332-2322 (ਟੋ  ਫਿੀ, 24/7) 
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