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ਨਲਿੰਗ -ਆਧਾਨਿਤ ਨ ਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਨਲਆਂ ਲਈ 

ਸਿੰਕਟ ਸ ਾਇਤਾ 
 09 ਦਸੰਬਰ, 2022  

ਅਲਬਿਟਾ ਦੀ ਸਿਕਾਿ ਨਲਿੰਗ -ਆਧਾਨਿਤ ਨ ਿੰਸਾ ਦਾ ਅਿੁਭਵ ਕਿ 

ਿ ੇ ਅਲਬਿਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਿ ਿੰ  ਸਿੰਕਟ ਸ ਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਿਿ ਲਈ 

ਵ ਮੈਿ ਐਡਂ ਜੈਂਡਿ ਇਕੁਅਲਟੀ ਕੈਿੇਡਾ (ਔਿਤਾਂ ਅਤੇ ਨਲਿੰਗ 

ਸਮਾਿਤਾ ਕੈਿੇਡਾ ) ਿਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਿ ਿ ੀ  ੈ। 

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਿੱਚ ਹ ੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਸਨ ੰ  ਤ ਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 

ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਵਕ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਵਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ ੜਨ ਲਈ ਵਕਸ ਨ ੰ  ਫੋਨ ਕਰਨਾ 

ਹੈ। 

ਸੰਕਟ ਦੀਆਾਂ ਹੌਟਲਾਈਨਾਾਂ ਬਚੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਜੀਿਨ ਰੇਖਾ ਹਨ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਲੋੜ 

ਪੈਣ 'ਤੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬਿੱਧ ਹੈ। 

ਔਰਤਾਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਕੈਨੇਡਾ (Women and Gender Equality Canada) ਨਾਲ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿਿੱਚ, 

211 ਨ ੰ  $3 ਵਮਲੀਅਨ ਵਨਰਦੇਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਸੰਕਟ 

ਸਹਾਇਤਾ ਅਲਬਰਟਾ ਿਾਸੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਦਾ ਸਵਹਯੋਗ ਵਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਨਿੇਿ ਇਿੱਕ 

ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਸ ਚਾਰ  24/7 ਸੇਿਾ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅਲਬਰਟਾ ਿਾਸੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਾਂ 

ਦੀਆਾਂ ਤਤਕਾਲ ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ ਪ ਰੀਆਾਂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਰੋਤਾਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਨਿੀ ਾਂ ਫੰਵਡੰਗ ਵਲੰਗ -ਆਧਾਵਰਤ ਵਹੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਿਾਵਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਰੈਪ-ਅਰਾਉਾਂਡ ਸਮਰਥਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਸੇਿਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨ ੰ  ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕੌਂਸਵਲੰਗ, ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ 

ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸ ਬੇ ਵਿਿੱਚ ਵਲੰਗ -ਅਧਾਰਤ ਵਹੰਸਾ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਦੀ ਸੰਸਵਕਰਤੀ ਨ ੰ  

ਆਪਨਾਉਣ, ਮਰਦਾਾਂ ਅਤੇ ਮ ੰਵਡਆਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਮਲ ਕਰਨ, ਵਲੰਗ -ਅਧਾਵਰਤ ਵਹੰਸਾ ਪਰਤੀ ਸਾਡੀ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਨ ੰ  
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ਵਬਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਚਣ ਿਾਵਲਆਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬਿੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਵਡੰਗ ਉਸ ਿਚਨਬਿੱਧਤਾ 

ਿਿੱਲ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। 

ਫੌਿੀ ਤੱਥ 

• 211 ਇਿੱਕ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੇਿਾ ਹੈ ਜੋ ਅਲਬਰਟਾ ਿਾਸੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸਰੋਤ ਲਿੱਭਣ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

211 ਕਵਮਊਵਨਟੀ, ਸਮਾਵਜਕ, ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਵਿਿਾਲ ਿਰੇਣੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 

ਰੈਫਰਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਵਕਤੇ ਿੀ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ। 

•  ਵਕਉਾਂਵਕ ਇਹ ਵਲੰਗ -ਆਧਾਵਰਤ ਵਹੰਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਹੈ, 211 ਫੋਨ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਆਸਰਾ, ਸਲਾਹ, 

ਵਸਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਨੈਿੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

• ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਿੱਚ ਵਜਨਸੀ ਵਹੰਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। 

o ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਵਜਨਸੀ ਵਹੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਿਾਲੇ 94 ਪਰਤੀਿਤ ਨੇ ਪ ਵਲਸ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ 

ਹਮਵਲਆਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ। 

• ਜਦੋਂ ਵਕ ਕੋਈ ਿੀ ਵਜਨਸੀ ਵਹੰਸਾ ਦਾ ਅਨ ਭਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਘਟਨਾਿਾਾਂ ਔਰਤਾਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਾਂ 

ਵਿਰ ਿੱਧ ਹ ੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

 ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਿੱਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ 47 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। 

ਸਿੰਬਿੰਨਧਤ ਜਾਣਕਾਿੀ 

• ਵਲੰਗ-ਅਧਾਵਰਤ ਵਹੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (Gender-based violence prevention) 

 

 

https://www.alberta.ca/gender-based-violence-prevention.aspx

