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ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼  
ਮਿ ੁੱ ਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਿਰ ੁੱ ਧ ਲੜਾਈ ਿ ੂੰ  ਤਜ਼ੇ ਕਰਿਾਂ 
02 ਅਕਤੂਬਿ 2022  

ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਤਸਕਿੀ ਰਿਿ ੁੱ ਧ ਲੜਾਈ ਨੂੂੰ  ਤੇਜ਼ ਕਿਨ ਲਈ 

ਆਉਂਦੇ ਚਾਿ ਸਾਲਾਂ ਦੌਿਾਨ ਨਿੇਂ ਫੂੰਡਾਂ ‘ਚ 20.8 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਿ ਦੀ 
ਿਚਨਬੁੱਧਤਾ ਜਤਾ ਿਹੀ ਹੈ।. 

ਸੂਬਾਈ ਸਿਕਾਿ ਝਟਪਟ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆ ਸਕਣ ਿਾਲੇ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਿਾਸੀਆ ਂਦੀ ਚੂੰਗੇਿੀ ਸ ਿੁੱ ਰਖਆ ਅਤੇ ਮਦਦ 

ਿਾਸਤ ੇਅਤੇ ਤਸਕਿਾਂ ਦੇ ਹੁੱਥੋਂ ਹ ੂੰ ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੂੰ  ਿੋਕਣ ਿਾਸਤੇ ਐਲਬਿਟਾ ਰਹਊਮਨ ਟਰੈਰਫਰਕੂੰਗ ਟਾਸਕ ਫੋਿਸ 

ਦੀਆ ਂਪੂੰਜ ਰਸਫਾਿਸ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਿ  ਿਹੀ ਹੈ। 

ਰਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਿ ‘ਤੇ, ਫੂੰ ਰਡੂੰਗ: 

• ਰਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਚ ਹ ੂੰ ਦੀ ਤਸਕਿੀ ਰਿਿ ੁੱ ਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਦਫਤਿ (Office to Combat Trafficking 

in Persons) ਅਤੇ ਖੋਜ ਤ ੇਡੈਟਾ ਇਕੁੱਤਿ ਕਿਨ ਲਈ ਉੱਤਮ ਪਰਕਾਿ  ਦੇ ਸੈਂਟਿ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾਂ 
ਕਿੇਗੀ। 

• ਤਾਲਮੇਲ-ਯ ਕਤ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੂਲਿਾਸੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਸੁੱ ਰਿਆਚਾਿਕ ਤੌਿ ‘ਤੇ 
ਢ ਕਿੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ ਿਾਸਤੇ ਨਿੀਂ ਗਿਾਂਟ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੇਗੀ। 

• ਐਲਬਿਟਾ ਲਾਅ ਐਨਫੋਿਸਮੈਂਟ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ ਿਾਹੀਂ ਰਸਿਲ ਪ ਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਫੂੰਡ ਕਿੇਗੀ, ਰਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਿੋਲ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦ ੇਸਾਿੇ ਅਮਲ ਦੌਿਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਬਚ ਰਨਕਲੇ ਰਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਉੱਪਿ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। 

• ਟਾਸਕ ਫੋਿਸ ਦੀਆਂ ਹੋਿ ਸਬੂੰਧਤ ਰਸਫਾਿਸ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਰਹਯੋਗ ਸਰਹਤ ਲਾਗ ੂਕਿੇਗੀ।  

ਜ਼ ਿਮ ਦੇ ਲ ਕਿੇਂ ਿੂਪ, ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਬਚ ਰਨਕਲਣ ਿਾਲੇ ਰਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਚ ਉੱਚ-ਪੁੱਧਿ ਦੇ ਡਿ ਅਤੇ ਡੈਟਾ ਇਕੁੱਤਿ 

ਕਿਨ ਤੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਸਾਂਝੀ ਕਿਨ ‘ਚ ਦਿਪੇਸ਼ ਚ ਣੌਤੀਆਂ ਕਾਿਨ ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਤਸਕਿੀ ਅੂੰਕਰੜਆਂ ਿੁੱਲੋਂ ਦਿਸਾਏ ਜਾਣ 

ਨਾਲੋਂ ਿਧੇਿ ੇਰਗਣਤੀ ‘ਚ ਪਰਚਲਤ ਹੈ। ਇਸ ੇਕਾਿਨ ਕਿਕੇ ਸਿਕਾਿ ਜਾਗਿੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਿਨ ਅਤੇ ਡੈਟਾ ਇਕੁੱਤਿ 
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ਕਿਨ ਨੂੂੰ  ਹੋਿ ਿਧਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਿਾਈਿਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰਮਲਕ ੇਕੂੰਮ ਕਿਨ ਲਈ ਇੂੰਨਹ ਾਂ ਕਾਿਜਾਂ ‘ਚ ਪੂੂੰ ਜੀ-ਰਨਿੇਸ਼ ਕਿ 

ਿਹੀ ਹੈ। 

ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਤਸਕਿੀ ਇਕ ਗੂੰ ਿੀਿ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਰਕਸਮ ਦਾ ਜ਼ ਿਮ ਹੈ ਰਜਹੜਾ ਹਿ ਉਮਿ ਅਤੇ ਰਲਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 
ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਿਦਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਰਧਕਾਿਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਾਨਿਤਾ ਤੋਂ  ਿਾਂਰਝਆਂ ਕਿਦਾ ਹੈ। 
ਤਸਕਿਾਂ ਦ ਆਿਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਬਿ ‘ਚ ਅਕਸਿ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਿਾਿਾਂ ਰਿਿ ੁੱ ਧ ਰਹੂੰ ਸਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਫੌਰੀ ਤੁੱ ਥ  

• ਐਲਬਿਟਾ ਦੀ ਸਿਕਾਿ ਨੇ ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਤਸਕਿੀ ਰਿਿ ੁੱ ਧ ਲੜਨ ਿਾਸਤੇ ਨੌਂ -ਨ ਕਾਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਲਾਗ ੂ

ਕਿਨ ਲਈ ਇਕ ਮਨੋਿਥਪੁੱਤਿੀ ਿਚਨਬੁੱਧਤਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਰਜਸ ‘ਚ ਰਹਊਮਨ ਟਰੈਰਫਰਕੂੰਗ ਟਾਸਕ 

ਫੋਿਸ ਰਨਯ ਕਤ ਕਿਨ ਦੀ ਿਚਨਬੁੱਧਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  
• ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਰਿਚਲੇ ਸਾਿੇ ਨ ਕਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਗ ੂਕੀਤੇ ਜਾ ਚ ੁੱ ਕ ੇਹਨ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਿਨ ਦਾ 

ਅਮਲ ਚੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।  
• ਮਾਿਚ ਰਿਚ ਸਿਕਾਿ ਨੇ ਰਹਊਮਨ ਟਰੈਰਫਰਕੂੰਗ ਟਾਸਕ ਫੋਿਸ ਦੀ ਅੂੰਤਮ ਰਿਪੋਿਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 

ਪੂੰਜ ਰਸਫਾਿਸ਼ਾਂ ਜਾਿੀ ਕੀਤੀਆਂ।  
• ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪ ਰਲਸ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੇ 2010 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਦਿਰਮਆਨ ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਤਸਕਿੀ ਦੀਆਂ 2,977 

ਘਟਨਾਿਾਂ ਰਿਪੋਿਟ ਕੀਤੀਆਂ।  
• ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ, ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਤਸਕਿੀ ਦ ੇਪੀੜਤਾਂ ਿਜੋਂ ਮੂਲਿਾਸੀ ਔਿਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਰਗਣਤੀ ਅਰਧਕ 

ਹੈ। 

ਸਬੂੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ  

• ਐਲਬਿਟਾ ਰਹਊਮਨ ਟਰੈਰਫਰਕੂੰਗ ਟਾਸਕ ਫੋਿਸ ਰਿਪੋਿਟ 

ਸਬੂੰ ਧਤ ਖਬਰਾਂ 

•  ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਤਸਕਿੀ ਰਿਿ ੁੱ ਧ ਲੜਨਾਂ  (27 ਮਾਿਚ 2022) 

ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ 

https://www.alberta.ca/assets/documents/jsg-human-trafficking-task-force-reading-stone-the-survivors-lens.pdf
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=82203035A996B-DA5C-20B8-3873E379992F0291
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•  ਰਨਊਜ਼ ਕਾਨਫਿੂੰਸ  ਿੇਖੋ   

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F30SRjVE_zQY&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C82828a874dc24b3bb0c308daa5495bae%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638004031725772606%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ofD4vH2d2wtBZPI%2F8TD44gcjTnghNg2L6q%2BmK5ZD%2BdU%3D&reserved=0

