
 

ਵਰਗੀਕਰਨ: ਜਨਤਕ 

ਨਿਊਜ਼ ਰਰਲੀਜ਼ 
 

 

ਅਲਬਰਟਾ ਿੇ ਨਲਿੰਗ-ਆਧਾਨਰਤ ਨ ਿੰਸਾ ਿ ਿੰ  ਖਤਮ ਕਰਿ 

ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਿਾ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕੀਤਾ  

09 ਨਵੰਬਰ 2022  

ਅਲਬਰਟਾ, ਰਲੰਗ-ਆਧਾਰਰਤ ਰ ੰਸਾ ਨ ੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਰਵਿੱਚ ਸੰਘੀ 

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ  ੋਰ ਸ ਰਬਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਗਆ  ੈ। 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਰਲੰਗ-ਆਧਾਰਰਤ ਰ ੰਸਾ ਨ ੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 10-ਸਾਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ  ੈ ਜੋ ਸ ਾਇਤਾ 

ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ 'ਤੇ ਕੇਂਰਦਰਤ  ੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਮ ਿੱਤਵ ਨ ੰ  ਪ੍ਛਾਣਦੀ  ੈ ਅਤ ੇਸਾਡੇ 

ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਰਵਿੱਚ ਰਲੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਰ ੰਸਾ ਨ ੰ   ਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱਧ  ੈ। 

ਅਿੱਜ ਤਿੱਕ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰ ਮਤੀ ਦੇ ਸਿੱਰਭਆਚਾਰ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਰ ਤ ਕਰਨ, ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨ ੰ  

ਰਸਿੱਰਖਅਤ ਕਰਨ, ਰਜਨਸੀ ਰ ੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਰਤਰਕਰਰਆ ਰਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਨਸੀ ਰ ੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਵਾਰਲਆਂ ਦੀ ਸ ਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ  ੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਲਬਰਟਾ ਰਲੰਗ-ਆਧਾਰਰਤ ਰ ੰਸਾ ਦਾ 

ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਪ੍ਰ ਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਰ ਾ  ੈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਾ ਂਰਵਿੱਚ ਬ ਤੁ ਰਜ਼ਆਦਾ 

ਸ਼ਾਮਲ  ੈ, ਰਜਸ ਰਵਿੱਚ ਰਲੰਗ-ਆਧਾਰਰਤ ਰ ੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਰਲਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਰਥਕ 

ਸ ਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ  ੈ। 

ਰਲੰਗ-ਆਧਾਰਰਤ ਰ ੰਸਾ ਨ ੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ  ੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤਿੱਤ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਲਾਪ੍ਤਾ ਅਤੇ 

ਕਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮ ਲਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤ ੇਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਚਿੱਲ ਰਰ ਾ ਕੰਮ   ੈ– ਰ ੰਸਾ ਨ ੰ  ਰਕੋਣ, ਸੁਰਿੱਰਖਆ ਰਵਿੱਚ 

ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮ ਲਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ-ਆਤਮਾ (two-spirit) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਰਰਥਕ 

ਸੁਰਿੱਰਖਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਰ ਾ  ੈ।  

ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਅਤੇ ਉ ਿਾਾਂ ਦੇ ਪਨਰਵਾਰਾਾਂ ਲਈ ਸ ਾਇਤਾ 

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਲਬਰਟਾ ਰਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆ ਂ

ਗਈਆਂ ਰਲੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਰ ਸੰਾ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰ ਲਕਦਮੀਆਂ ਨ ੰ   ੋਰ ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਰਤਆਰ ਕਰਦੀ 

 ੈ, ਰਜਨ੍ਾ ਂਰਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ  ਨ: 
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• ਇਿੱਕ ਪ੍ਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ੇਂਡ  ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਰਵਿੱਚ ਬਚਣ ਵਾਰਲਆਂ ਦੀ ਸ ਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਜੋ 

ਰਕ ਪ੍ੇਂਡ  ਖੇਤਰਾਂ ਰਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰਸ ਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਰਜਨਸੀ  ਮਲੇ ਦੇ ਫੋਰੈਂਰਸਕ ਮੁਆਇਨੇ ਕਰਨ 

ਲਈ ਰਸਖਲਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। 

• VOICE ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਜੋ ਸਕ ਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਰ ੰਸਾ ਰਵਰੋਧੀ, ਬਰਾਬਰੀ, 

ਸਮਾਰਜਕ ਰਨਆਂ ਅਤ ੇਮਾਨਰਸਕ ਰਸ ਤ ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ  ਨ, ਰਵਿੱਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਕ ੇ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਰਸ ਤਮੰਦ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ  ਨੁਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਸਿੱਰਖਅਤ ਕਰਨਾ। 

• ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ Ruth’s House, ਜੋ ਘਰੇਲ  ਰ ੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮ ਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ 

ਸਿੱਰਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ ਾਇਤਾ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ  ਨ, ਨ ੰ  ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। 

• ਰ ੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਰਵਿੱਚ ਉ ਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ Sagesse ਘਰੇਲ  ਰ ੰਸਾ ਰੋਕਥਾਮ 

ਸੋਸਾਇਟੀ (Sagesse Domestic Violence Prevention Society) ਨ ੰ  ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕ ੇਰਲੰਗ-

ਆਧਾਰਰਤ ਰ ੰਸਾ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਰਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਅਤ ੇਲੜਰਕਆਂ ਨ ੰ  ਸਰ ਯੋਗੀਆਂ ਵਜੋਂ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ। 

ਜਲਦ ਤੱਥ 

• ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਲਾਨ ਰਲੰਗ-ਆਧਾਰਰਤ ਰ ੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ੀੜਤਾਂ, ਬਚਣ ਵਾਰਲਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਰਵਾਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉ  ਰਕਤ ੇਵੀ ਰਰ ੰਦ ੇ ਨ, ਦੀ 

ਸ ਾਇਤਾ ਕਰ ਕੇ ਰਲੰਗ-ਆਧਾਰਰਤ ਰ ੰਸਾ ਨ ੰ   ਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ 10-ਸਾਲ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਢਾਂਚਾ 

 ੈ। 

• ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ:  

o ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ $1 ਰਮਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਰਡੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਰਕ 

ਪ੍ੇਂਡ  ਖੇਤਰਾਂ ਰਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰਸ ਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਰਜਨਸੀ  ਮਲੇ ਦੇ ਫੋਰੈਂਰਸਕ ਮੁਆਇਨੇ 

ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਖਲਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। 

o ਅਥਲੀਟਾਂ ਨ ੰ  ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਸਲਾ ਕਾਰ ਵਜੋਂ ਰਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਾਧ  ਸਕ ਲਾਂ, 

ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਅਤ ੇਕੈਂਪ੍ਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ ੁੰਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 

VOICE ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਲਗਭਗ $900,000 ਰਦਿੱਤੇ। 

o ਘਰੇਲ  ਅਤ ੇਰਜਨਸੀ ਰ ੰਸਾ ਨ ੰ   ਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਰਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਡਲੀਵਰੀ 'ਤੇ ਕੇਂਰਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਿੱਰਭਆਚਾਰਕ-ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਮਊਰਨਟੀ 

ਏਜੰਸੀ, Ruth’s House, ਜੋ ਬਚੇ  ੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ  ੈ, ਨ ੰ  $400,000 ਅਤੇ 

Sagesse ਨ ੰ  $200,000 ਦੀ ਘਰੇਲ  ਰ ੰਸਾ ਰੋਕਥਾਮ ਫੰਰਡੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। 

ਸਿੰਬਿੰਨਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• VOICE 

• ਰ ਥਜ਼  ਾਊਸ (Ruth's House) 

• ਸੇਜੇਸ (Sagesse) 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bethevoice.ca%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Ce0239c7244aa4c80bbe508dac289a327%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638036193638647651%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6Hfj1BLYbrBLwJxIDzjO1FKjKZoq9CV9CxAPq4D6YBE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ruthshouse.ca%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Ce0239c7244aa4c80bbe508dac289a327%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638036193638647651%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=afhILFr3tfadB1BsXZZlmsy7AjYPL7sIoFo0%2BKuR6RY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sagesse.org%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Ce0239c7244aa4c80bbe508dac289a327%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638036193638647651%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=36K6QaFwicEsvmRUN9UNJjRx5r6fbj7v15ffKat359w%3D&reserved=0

