
 
Classification: Public 

ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ 

 

 

ਜ਼ਰੁਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕਨਮਊਨਿਟੀਆ ਂਿ ੂੰ  ਸੁਰੱਨਿਅਤ 

ਰੱਿਣਾ 
24 ਅਗਸਤ 2022  ਮੀਡੀਆ ਇਨਕਆੁਿੀਆ ਂ

ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਉਨਹ ਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨ ੂੰ  
ਵਧਾ ਿਹੀ ਹੈ ਰਜਹੜੇ ਜ਼ਿੁਮ ਦੀ ਿੋਕਥਾਮ ਕਿਦੇ ਅਤੇ ਐਲਬਿਟਾ 
ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਿੱਰਿਅਤ ਿੱਿਦੇ ਹਨ। 

ਯੋਗ ਬਣਦ ੇਗਿੁੱ ਪ੍ ਅਤੇ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਜ ੋਜ਼ੁਿਮ ਨ ੂੰ  ਿੋਕਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੂੰਮ ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪ੍ਣ ੇ

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਫੂੰਡ ਕਿਨ ਲਈ ਐਲਬਿਟਾ ਕਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਗਿਾਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਿਜ਼ੀਆ ਂਦੇ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ 5.2 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਿਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਾਂਟਾਂ ਜ਼ੁਿਮ ਦੀ ਿੋਕਥਾਮ, ਕਰਮਊਰਨਟੀ 
ਸੁਿੱਰਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨਗੀ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨਗੀਆ।ਂ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, 

ਘਿੇਲ  ਰਹੂੰ ਸਾ ਦੇ ਿਤਿੇ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਦੀਆ ਂਪ੍ਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਯ ਥ ਆਊਟਿੀਚ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਅਤੇ 
ਐਲਬਿਟਾ ਦੇ ਪ੍ੇਂਡ  ਿੇਤਿਾਂ ‘ਚ ਜ਼ੁਿਮ ਦੀ ਿੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀਆ ਂਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਿੱਿਣ ਦੇ 
ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ।   

ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ Alberta Crime Prevention grant ਤੋਂ ਗਿਾਂਟ, ਸਮੇਤ ਯੋਗਤਾ ਜ਼ਿ ਿਤਾਂ ਅਤੇ ਅਿਜ਼ੀ ਰਕਵੇਂ ਦੇਣੀ 
ਹੈ, ਬਾਿ ੇਵਧੇਿ ੇਜਾਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਫੌਰੀ ਤੱਥ 



 
Classification: Public 

• ਐਲਬਿਟਾ ਕਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਗਿਾਂਟ ਪ੍ਰਰਤ ਸਾਲ ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੀ 25,000 ਡਾਲਿ ਤੋਂ 150,000 

ਡਾਲਿ ਤੱਕ ਦੀ ਫੂੰ ਰਡੂੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਦ ੋਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ 

ਕਿਦੀ ਹੈ।  
• ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਜ਼ਿ ਿੀ ਤੌਿ ‘ਤ ੇਹੇਠ ਰਲਰਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਰਕਸੇ ਇਕ ‘ਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਦੇ ਹੋਣ:  

o ਜ਼ੁਿਮ ਦੀ ਿੋਕਥਾਮ/ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਮਦਦ ਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨਗੀ 

o ਨਵਯੁਵਕ ਗੈਂਗ ਿੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਬਾਹਿ ਰਨਕਲਣ ਦ ੇਪ੍ਰੋਗਿਾਮ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਦਦ ਦੀ 
ਪ੍ਰਦਾਨਗੀ  

o ਐਕਰਟਰਵਰਟਆਂ, ਰਜਹੜੀਆਂ ਰਕਸੇ ਸੂੰਸਥਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਦੀ ਆਪ੍ਣੇ ਜ਼ੁਿਮ 

ਿੋਕ /ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨਗੀ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਹੁਨਿ, 

ਜਾਣਕਾਿੀ ਅਤੇ ਸਮਿੱਥਾ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਜੂੰ ਨਹ ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  

▪ ਜਾਣਕਾਿੀ,ਰਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੋਤ/ਟ ਲ ਰਵਕਸਤ ਕਿਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨਗੀ 
▪ ਪ੍ਬਰਲਕ ਰਸੱਰਿਆ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਕਾਿਵਾਈਆਂ 

o ਜ਼ੁਿਮਾਂ ਦੀ ਿੋਕਥਾਮ 'ਚ ਉਭਿਦੇ ਮੁੱ ਰਦਆਂ ਅਤੇ ਝੁਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਨਪ੍ਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰਹਲਕਦਮੀਆਂ 
o ਪ੍ਬਰਲਕ/ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਯੋਜਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  ਕਿਨਾਂ 

• ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕਿਤਾ ਜ਼ਿ ਿੀ ਤੌਿ 'ਤ ੇਐਲਬਿਟਾ 'ਚ ਹੋਣ ਅਤੇ: 
o ਇਕ ਿਰਜਸਟਿਡ ਨਾਟ-ਫਾਿ-ਪ੍ਰਾਰਫਟ ਜਾਂ ਚੈਰਿਟੀ ਹੋਣ 

o ਕੋਈ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਜਾਂ ਮੈਰਟਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਣ 

o ਇਕ ਰਮਊਂਸਪ੍ੈਰਲਟੀ ਹੋਣ 

o ਕੋਈ ਕਰਮਊਰਨਟੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ੁਰਲਸ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਜਾਂ ਸਿਰਵਸ ਹੋਣ  

o ਕੋਈ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਗਿੁੱ ਪ੍ ਹਣੋ, ਰਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਨਿਧਾਿਤ ਰਵੱਤੀ ਏਜੂੰਟ ਹੋਵੇ 

• ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਅਿਜੀਕਿਤਾ 30 ਸਤੂੰਬਿ ਤੱਕ ਅਿਜ਼ੀ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਸਬੂੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਐਲਬਿਟਾ ਕਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਗਿਾਂਟ  

ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ 

https://www.alberta.ca/alberta-crime-prevention-grant.aspx


 
Classification: Public 

• ਰਨਊਜ਼ ਕਾਨਫਿੂੰਸ ਵੇਿੋ  

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F57NISchqURI&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C1f4c940470ec4cd2938d08da8606b317%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637969660566901355%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YT56lup2XvpnKKpaYi4PGeLse3SGhz2ozmKjEa7ewpM%3D&reserved=0

