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ਨਿਊਜ਼ ਨਿਲੀਜ਼ 

ਨਿਿਸੀ ਸ਼ੋਸਣ ਪੀੜਤ ਾਂ ਲਈ ਸੁਧ ਿੀ ਗਈ 
ਦੇਖਭ ਲ 
02 ਸਤੰਬਰ 2022 ਮੀਡੀਆ ਪ ੁੱਛਗਗੁੱਛ 

ਪੂਰੇ ਅਲਬਰਟਾ ਗਵੁੱਚ ਗਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਹ ਣ ਗਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸਣ ਦ ੇ
ਮਰੀਜਾ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ 24-7 ਮਾਰਗਦਰਸਨ 
ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁੱਕ ਪਹ ੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਮਰੀਜਾ਼ਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਗਰਆ਼ਾਂ ਗਵੁੱਚ ਗਵਸੇਸ ਸੇਵਾਵਾ਼ਾਂ ਤੁੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹ ੰਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ 
ਹ਼ੋਏ, ਨਵੀ ਼ਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਗਵਗਸਜ ਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਗਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸਣ ਪੀੜਤਾ਼ਾਂ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਗਵੁੱਚ ਗਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਗਵੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ 
ਹੈ। 

"ਇਸ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਕ ਗਜਨਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹ਼ੋਰ ਗਜਆਦਾ ਲ਼ੋਕਾ਼ਾਂ ਨੰੂ 
ਉਹਨਾ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਭਾਈਚਾਗਰਆ਼ਾਂ ਗਵੁੱਚ ਲ਼ੋੜੀ ਼ਾਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਹ਼ੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ 
ਗਕ ਗਜਹੜੇ ਮਰੀਜ ਪਗਹਲਾ਼ਾਂ ਹੀ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਨਗਜੁੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾ਼ਾਂ ਨੰੂ ਮਾਹਰਾਨਾ/ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਹ।ੈ" 

ਜੈਕੀ ਆਰਮਸਟਰੌਂਗ-ਹ਼ੋਮੇਨੀਯੂਕ, ਐਸ਼ੋਸੀਏਟ ਮੰਤਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਵੂਮੈਨ  

"ਇਹ ਨਵਾ਼ਾਂ ਸੰਸਾਧਨ ਗਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾਵਾ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਕਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ਼ਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾ਼ਾਂ 
ਸੰਸਾਧਨਾ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਗਜਨ੍ਾ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾ਼ਾਂ ਨੰੂ ਗਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸਣ ਦੇ ਮਰੀਜਾ਼ਾਂ ਲਈ ਗਵਸੇਸ ਦੇਖਭਾਲ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲ਼ੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਗਰਆ਼ਾਂ ਗਵੁੱਚ। ਅਸੀ ਼ਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆ਼ਾਂ ਨੰੂ ਉਹ 
ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੁੱਧ ਹਾ਼ਾਂ ਗਜਸਦੀ ਉਹਨਾ਼ਾਂ ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਗਕਤੇ ਵੀ ਲ਼ੋੜ ਹ ੰਦੀ ਹੈ।” 

ਜੇਸਨ ਕ਼ੋਗਪੰਗ, ਗਸਹਤ ਮੰਤਰੀ  
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“ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ ਲਾਈਨ ਮਰੀਜ-ਕੇਂਦਗਰਤ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਫ਼ੋਕਸ ਨੰੂ ਗਬਹਤਰ ਬਣਾਉ਼ਾਂਗਦਆ਼ਾਂ ਸੇਵਾਵਾ਼ਾਂ 
ਤੁੱਕ ਪਹ ੰਚਯ਼ੋਗਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗਵਭਾਗਾ਼ਾਂ ਗਵੁੱਚ ਗਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾਵਾ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜਾ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਣ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਗਵੁੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤਾ ਗਗਆ 
ਮਗਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ ਲਾਈਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਸਹਤ ਪਰਦਾਤਾਵਾ਼ਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾ਼ਾਂ ਦੇ 
ਘਰੇਲੂ ਭਾਈਚਾਗਰਆ਼ਾਂ ਗਵੁੱਚ ਗਜਨਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਲ਼ੋਕਾ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਗਵੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਘਰ 
ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਜਰਰੂੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। 

ਮੌਰ਼ੋ ਚਾਈਜ, ਅੰਤਗਰਮ ਪਰਧਾਨ ਅਤ ੇਸੀਈਓ, ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਗਵਗਸਜ  

ਜੇਕਰ ਗਕਸੇ ਵੀ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ ਨੰੂ ਗਕਸੇ ਗਕਸਮ ਦੀ ਗਜਨਸੀ ਗਹੰਸਾ ਦਾ ਅਨ ਭਵ ਹ਼ੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਸਨੰੂ ਸੰਕਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਹੈ ਜਾ਼ਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਗਵੁੱਚ ਗਜਨਸੀ ਹਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾ਼ਾਂ 
ਲੁੱਭਣ ਗਵੁੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਹੈ, ਤਾ਼ਾਂ ਉਹ ਗਜਨਸੀ ਗਹੰਸਾ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਵਨ ਲਾਈਨ 1-866-
403-8000 ਨੰੂ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਗਜੁੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ 170 ਤੋਂ 
ਵੁੱਧ ਭਾਸਾਵਾ਼ਾਂ ਗਵੁੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਾ਼ਾਂ 1-866-403-8000 ਨੰੂ ਟੈਕਸਟ ਕਰ਼ੋ। 

ਸੰਬੰਨਧਤ ਿ ਣਕ ਿੀ 
• ਗਜਨਸੀ ਹਮਲਾ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪਰ਼ੋਵਾਈਡਰ ਕੰਸਲਟ ਲਾਈਨ 

 

ਮੀਡੀਆ ਪੁੁੱਛਨਗੁੱਛ 
Savannah Johannsen  

780-686-3521 
ਪਰੈੁੱਸ ਸਕੁੱਤਰ, ਸੁੱਗਭਆਚਾਰ 

Steve Buick  

780-288-1735 
ਸੀਨੀਅਰ ਪਰੈਸ ਸਕੁੱਤਰ, ਗਸਹਤ 


