ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਿਕਾਰਾਾਂ (Survivors)

ਈ ਇੱਕ ਗਾਇਡ

ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਿਕਾਰਾਾਂ (Survivors)
ਈ ਇੱਕ ਗਾਇਡ
ਲਿਆਰੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ੋ ਕੋ,
ਅਸੀ ਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਾਂ ਲਕ ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ

ਈ ਬਹੁਤ ਮੁਿਕ

ਸਮਾਾਂ ਹੈ ਤੁ ਹਾਡੇ

ਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ

ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹੈ ਲਕ ਟੋਰਟ
ੋਂ ੋ ਿੁਲ ਸ ਸਰਲਵਸ (ਟੀਿੀਐਸ) ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ
ਮੌਜੂਦ ਹੈ

ਈ

ਟੀਿੀਐਸ (TPS) ਮਿੰਨਦੀ ਹੈ ਲਕ ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ ਨਾ ਿਰਭਾਲਵਤ ਹੋਣ ਵਾ ੇ ਹਰ ਲਵਅਕਤੀ ਨਾ ਆਦਰ
ਅਤੇ ਮਾਣ, ਲਨਰਿੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਿੇਿੇਵਰ ਅਤੇ ਿੱਖਿਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਢਿੰਗ ਨਾ ਸ ੂ ਕ
ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਸਾਡੀ ਲਡਊਟੀ ਿੇਿੇਵਰ ਅਤੇ ਗਹਨ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦਾ ਉਲਚਤ ਲਨਰਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ
ਉਸੀ ਵਕਤ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਈ ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ
ਹੈ
ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ ਨਾ ਿਰਭਾਲਵਤ ਹੋਏ ਲਵਅਕਤੀ ਵਜੋਂ, ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਸ ਗਾਇਡ ਤੱਕ ਿਹੁਿੰਚ ਕੇ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਸਾਡੀ
ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਲਕਆ ਹੈ ਇਸ ਸਾਧਨ ਗਾਇਡ ਲਵੱਚ
ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮਲ ਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਛਾਣਬੀਣਾਾਂ, ਸਿੰਭਾਵੀ ਨਤੀਲਜਆਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ (criminal) ਅਦਾ ਤ ਦੀ
ਿਰਲਕਲਰਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਮ ਹੈ ਅਸੀ ਾਂ ਮਾ ੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਿਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਅਤੇ ਟੋਰੋਂਟੋ ਲਵੱਚ ਿੇਿਵ
ੇ ਰ
ਾਂ ਲ ਿੰ ਗ) ਅਤੇ ਸਹਾਲਰਆਾਂ ਤੱਕ ਲਕਵੇਂ ਿਹੁਿੰਚਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਮ
ਸ ਾਹ ਮਿਵਰੇ (ਕਾਉਸ
ਕੀਤੀ ਹੈ
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਿੁਲ ਸ ਨੂਿੰ ਲਰਿੋਰਟ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰਦ,ੇ ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਉਹ ਫੈਸ ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ
ਸਹਾਰੇ ਦੀ ੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਅਲਜਹੀਆਾਂ ਕਈ ਏਜਿੰਸੀਆਾਂ ਨਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਜਹੜੀਆਾਂ ਇਸ
ਮੁਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ ਇਿੰਨ੍ਾਾਂ ਏਜਿੰਸੀਆਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ
ਸਿੰਿਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਿੁਸਲਤਕਾ ਦੇ ਲਿਛ ੇ ਿਾਸੇ ਸਲਿਤ ਹੈ
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ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਲਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲਵਅਕਤੀ(ਆਾਂ) ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂਿੰ ਲਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਤੇ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਚ ਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾ ਹੀ, ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਚੋਣਾਾਂ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ
ਲਜਹੜੀਆਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਿਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਉਸ ਿਰਲਕਲਰਆ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਜਹੜੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਈ ਸਭ ਤੋਂ
ਵਧੀਆ ਹੈ
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ਗਾਇਡ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ
ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਮਲਹਸੂ ਸ ਕਰ ਰਹੀ/ਲਰਹਾ ਹੋਿਾਾਂਗੀ/ਗਾਾਂ?
ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ, ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਜਾਾਂ ਦੋਸਤ ਹਾਾਂ: ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ/ਦਾ ਹਾਾਂ?
ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ਾ ਕੀ ਹੈ?
ਲ ਿੰ ਗੀ ਗਤੀਲਿਧੀ ਿਾਸਤੇ ਸਲਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤ ਬ ਹੈ?
ਕੀ “ਨਾ” ਕਲਹਣਾ ਇਹ ਲਦਖਾਉਣ ਦਾ ਇਕੱ ਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਲਕ ਮੈਂ ਸਲਹਮਤੀ ਨਹੀ ਾਂ ਲਦਿੰਦੀ/ਦਾ?
ਜੇ ਮੈਂ ਪਲਹ ਾਾਂ ਲ ਿੰ ਗੀ ਗਤੀਲਿਧੀ

ਈ ਲਤਆਰ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ/ਦਾ ਹਾਾਂ, ਅਤੇ ਲਿਰ ਆਪਣਾ ਿੈਸ ਾ ਬਦ

ੈਂ ਦੀ/ਦਾ

ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਕੀ?
ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋ

ਕੀ ਲਿਕ ਪ ਹਨ?

ਕੀ ਮੈਂ ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾ ਾਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ/ਦਾ ਹਾਾਂ?
ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਹ ਿਪਾਰ (ਸੈਕਸ ਟਰਡ
ੇ ) ਲਿੱਚ ਕਿੰਮ ਕਰਦੀ/ਦਾ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਕੀ? ਜੇ ਪੁਲ ਸ ਨੂਿੰ ਪਤਾ

ਗ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂਿੰ

ਲਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲ ਆ ਜਾਏਗਾ?
ਜੇ ਮੈਂ ਪੁਲ ਸ ਨੂਿੰ ਲਰਪੋਰਟ ਕਰਦੀ/ਦਾ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਇਿੰਮੀਗਰੇਿਨ ਦਰਜੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ?
ਕੀ ਮੈਨੂਿੰ ਮੇਰੇ ਇਿੰਮੀਗਰੇਿਨ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਲਿਆ ਜਾਏਗਾ?
ਜੇ ਮੈਨੂਿੰ ਕੋਈ ਅਪਾਹਜਪੁਣਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕੀ? ਮੈਂ ਪੁਲ ਸ ਨੂਿੰ ਿੋਨ ਲਕਿੇਂ ਕਰਾਾਂ?
ਜੇ ਮੈਂ ਪੁਲ ਸ ਨੂਿੰ ਿੋਨ ਕਰਦੀ/ਦਾ ਹਾਾਂ, ਅਗੇ ਕੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ?
ਸੇਕਿੂ ਅ

ਅਸੌ ਟ ਐਿੀਡੇਂ ਸ ਲਕਟ (ਐਸਏਈਕੇ) (Sexual Assault Evidence Kit (SAEK)) ਕੀ ਹੈ ?

ਐਸਏਈਕੇ (SAEK) ਲਕਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ?
ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋ

ਐਸਏਈਕੇ (SAEK) ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਲਿਕ ਪ ਹਨ?

ਮੇਰੇ ਪੁਲ ਸ ਕੋ

ਐਸਏਈਕੇ (SAEK) ਰੀਲ ਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

ਹੋਰ ਲਕਹੜੀਆਾਂ ਲਕਸਮਾਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣ ਮੇਰੇ ਕੇਸ

ਈ ਸਲਹਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ?

ਈ ਢੁੱਕਿੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਿਾਣਬੀਣ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਕੀ ਸਾਲਰਆਾਂ ਨੂਿੰ ਪਤਾ

ਗ ਜਾਏਗਾ ਲਕ ਮੇਰੇ ਨਾ

ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?

ਲਗਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਕਲੜਆ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਾਂਦਾ ਤਾਾਂ ਕੀ?
ਕੀ ਪੁਲ ਸ ਹਮੇਿਾ ਮੁ ਜ਼ਮ ਤੇ ਆਰੋਪ (charge)
ਅਦਾ ਤ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਲਿੱਚ ਲਕਿੰਨਾਾਂ ਸਮਾਾਂ

ਾਂ ਹੈ?
ਗਾਉਦੀ

ਗਦਾ ਹੈ?

ਅਦਾ ਤ ਲਿੱਚ ਕੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ?
ਪਰਾਰਿੰਭਕ (preliminary) ਸੁ ਣਿਾਈ ਕੀ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ?
ਮੁਕੱਦਮਾ (trial) ਕੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਮੈਨੂਿੰ ਅਦਾ ਤ ਲਿੱਚ ਗਿਾਹੀ ਦੇਣੀ ਪਿੇਗੀ?
ਾਂ
ਜੇ ਮੈਂ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿੱਚ ਗੱ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲਿੱਚ ਸੁ ਖਾਿੀ/ਿਾਾਂ
ਨਹੀ ਾਂ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਕੀ?
ਇੱਕ ਲਿਕਟਮ ਇਿੰਮਪੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (Victim Impact Statement) ਕੀ ਹੈ?
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ਜੱਜ ਲਕਸ ਲਕਸਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪੈਰੋ

(Parole) ਕੀ ਹੈ?

ਅਪਰਾਧੀ ਨੂਿੰ ਜੇ ਹ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਲਰਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ?

ਕਨੇਡੀਅਨ ਲਿਕਟਮਜ਼ ਲਬ

ਆਿ ਰਾਇਟਸ (ਸੀਿੀਬੀਆਰ) (Canadian Victims Bill of Rights

(CVBR)) ਕੀ ਹੈ?
ਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਿੀ ਮਾ ੀ ਮੁਆਿਜ਼ੇ

ਈ ਯੋਗ ਹਾਾਂ?

ਮੈਂ ਟੋਰੋਂਟੋ ਲਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸ ਾਹ ਮਿਿਰਾ ਲਕਥੇ ੱ ਭ ਸਕਦੀ/ਦਾ ਹਾਾਂ ?

ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਮਲਹਸੂ ਸ ਕਰ ਰਹੀ/ਲਰਹਾ ਹੋਿਾਾਂਗੀ/ਗਾਾਂ?
ਮਲਹਸੂਸ ਕਰਨ ਈ ਕੋਈ ਵੀ “ਸਹੀ” ਢਿੰਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ ਕਰਕੇ ਸਦਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਸਲਮਆਾਂ ਤੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਕਸਮ ਦੀਆਾਂ
ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ, ਲਵਚਾਰ, ਅਲਹਸਾਸ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲਜਆਦਾ ਤਣਾਅ ਵਾ ੀਆਾਂ
ਸਲਿਤੀਆਾਂ ਿਰਤੀ ਿਰਤੀਲਕਲਰਆਵਾਾਂ ਇੱਕ ਲਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁਿੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ੋ ਕ
ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਤਰ ਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਲਜਹੇ ਸਮੇਂ ਈ ਇੱਕੋ ਲਜਹੀਆਾਂ ਿਰਤੀਲਕਲਰਆਵਾਾਂ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ
ਕਰਨਗੇ ਿਰ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹੈ ਲਕ ਜੋ ਵੀ ਿਰਤੀਲਕਲਰਆ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਭਾਲਵਕ
ਮਨੁੱ ਖੀ ਿਰਤੀਲਕਲਰਆ ਹੈ ਇਸ ਿੁਸਲਤਕਾ ਦੇ ਲਿਛ ੇ ਿਾਸੇ, ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਅਲਜਹੀਆਾਂ ਏਜਿੰਸੀਆਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸਿੰਿਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਮ ੇ ਗੀ ਲਜਹੜੀਆਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਿਕ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ

ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਹਾਡੀ

ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ, ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਜਾਾਂ ਦੋਸਤ ਹਾਾਂ: ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ/ਦਾ ਹਾਾਂ?
ਉਹ ੋ ਕ ਲਜਿੰਨ੍ਾਾਂ ਤੇ ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ਾ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੈ ਨੂਿੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਿਲਰਵਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ
ੋ ੜ ਹੁਦ
ਿੰ ੀ ਹੈ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਿਕਾਰ ਿਰਮਸਾਰ, ਿਰਲਮਿੰਦਾ,ਉਦਾਸੀਨ ਅਤੇ ਭੈਭੀਤ ਮਲਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ

ਸਿੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਕ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਰੇ ਗੱ

ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱ
ਕਰਨ ਈ ਲਤਆਰ ਹੋਣ ਤਾਾਂ ਸੁਣਨ ਈ ਲਤਆਰ ਹੋਵੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂਿੰ ਦੱਸੋ ਲਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਿਰਵਾਹ
ਾਂ ੇ ਜਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂਿੰ ਦੋਿ ਨਹੀ ਾਂ ਲਦਿੰਦੇ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਨਹੀ ਾਂ ਬਣਾਉਦ
ਿਰਲਕਲਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਚੋਣਾਾਂ ਲਵੱਚ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਨ ਈ
ਮੌਜੂਦ ਰਹੋ ਸਿੰਭਵ ਹੈ ਲਕ ਉਹ ਦੋਿੀ ਮਲਹਸੂਸ ਕਰਨ, ਿਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨਾਾਂ ਦੀ ਗ ਤੀ
ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂਿੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਕੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ
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ਇਸ ਿੁਸਲਤਕਾ ਦੇ ਲਿਛ ੇ ਿਾਸੇ, ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਅਲਜਹੀਆਾਂ ਏਜਿੰਸੀਆਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸਿੰਿਰਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਮ ੇ ਗੀ ਲਜਹੜੀਆਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਿਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਿਆਰੇ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ
ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ਾ ਕੀ ਹੈ?
ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਚਾਲਹਆ ਲ ਿੰ ਗੀ ਸਿੰਿਰਕ ਹੈ ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ਾ ਲਕਸੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਲ ਿੰ ਗ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਲਭਆਚਾਰਕ ਲਿਛੋਕੜ ਦੀ ਿਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਲਬਨਾਾਂ ਇਸ ਲਵੱਚ ਿਾਮ ਹਨ, ਿਰ
ਇਿੰਨ੍ਾਾਂ ਤੱਕ ਸੀਲਮਤ ਨਹੀ,ਾਂ ਅਣਚਾਲਹਆ ਚੁਿੰਮਣਾ, ਸਿਰਿ ਕਰਨਾ, ਿਰਵੇਿ (penetration) ਜਾਾਂ
ਿਰਵੇਿ ਦੀ ਕੋਲਿਿ
ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ਾ ਲਕਸੇ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ, ਦੋਸਤ, ਸਾਿੀ, ਿਲਰਵਾਰ ਦਾ
ਮੈਂਬਰ ਜਾਾਂ ਅਲਧਕਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾ ਾ ਲਵਅਕਤੀ
ਲ ਿੰ ਗੀ ਗਤੀਲਿਧੀ ਿਾਸਤੇ ਸਲਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤ ਬ ਹੈ?
ਸਲਹਮਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਸ ਲ ਿੰ ਗੀ ਗਤੀਲਵਧੀ ਲਵੱਚ ਿਾਮ ਹੋਣ ਈ, ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਲਦੱਤੀ
ਗਈ, ਸਵੈਇਛੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਿੀ ਰਜ਼ਾਮਿੰਦੀ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਸਲਹਮਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਲਕ ਲਵਅਕਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ
ਲਕ ਉਹ ਲਕਸ ਚੀਜ਼
ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ

ਈ ਰਜ਼ਾਮਿੰਦ ਹੋ ਲਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿੰਭਾਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ

ਸਲਹਮਤੀ ਨਹੀ ਾਂ ਲਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ:
●
●
●
●
●
●
●

ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਿਰਾਬ ਜਾਾਂ ਨਲਿਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਮਰੱਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਿੰਦੇ ਹੋ;
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਲਹਮਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਲਜਆਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ;
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਾਂ ਡਰਾਇਆ ਲਗਆ ਮਲਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ;
ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੈ (ਡਰਾਵੇ, ਧਮਕੀਆਾਂ, ਅਲਧਕਾਰ ਦੇ ਦੁਰਉਿਯੋਗ, ਜੋੜ ਤੋੜ,
ਧੋਖੇ ਜਾਾਂ ਹਰਕਤਾਾਂ ਅਤੇ ਿਬਦਾਾਂ ਨਾ ਲਰਿਵਤਖੋਰੀ ਰਾਹੀ ਾਂ ਝੁ ਕਣ ਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ);
ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਲਕਰਤੀ ਦੇਣ ਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ;
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਮੌਲਖਕ ਜਾਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ “ਨਾ” ਕਲਹਿੰਦੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਈ ਰੋਣਾ, ਠੁੱ ਡੇ ਮਾਰਨਾ, ਿਰੇ
ਧਕੇ ਣਾ); ਅਤੇ/ਜਾਾਂ
ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਅਲਜਹੀ ਅਿਿੰਗਤਾ ਜਾਾਂ ਮਾਨਲਸਕ ਲਸਹਤ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਸਮੱਲਸਆ ਹੈ ਲਜਹੜੀ ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਸੂਲਚਤ
ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ
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ਸਲਹਮਤੀ ਕੇਵ ਲ ਿੰ ਗੀ ਗਤੀਲਵਧੀ ਲਵੱਚ ਭਾਗ ੈ ਣ ਵਾ ੇ ਲਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ;
ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵ ੋਂ ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਲਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀ ਾਂ ਲਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਈ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ
ਜਾਾਂ ਲਿਤਾ, ਭਰਾ, ਭੈਣ, ਸਾਿੀ, ਜੀਵਨ ਸਾਿੀ ਜਾਾਂ ਦੋਸਤ
ਸਲਹਮਤੀ ਨੂਿੰ ਆਲਗਆਕਾਰਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਸਮਲਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਜਿੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਦਬਾਅ, ਧਮਕੀਆਾਂ,
ਨਤੀਲਜਆਾਂ ਦੇ ਡਰ ਜਾਾਂ ਧੋਖੇ ਕਰਕੇ ਲਕਸੀ ਲ ਿੰ ਗੀ ਕਾਰਜ ਲਵੱਚ ਭਾਗ ਲ ਆ
ਕੀ “ਨਾ” ਕਲਹਣਾ ਇਹ ਲਦਖਾਉਣ ਦਾ ਇਕੱ ਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਲਕ ਮੈਂ ਸਲਹਮਤੀ ਨਹੀ ਾਂ ਲਦਿੰਦੀ/ਦਾ?
ਨਹੀ ਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਿਣੇ ਿਬਦਾਾਂ ਜਾਾਂ ਹਰਕਤਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਦਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਲਹਮਤੀ ਨਹੀ ਾਂ ਲਦਿੰਦੇ
“ ੜ੍ਨਾ, ਭੱਜਣਾ ਜਾਾਂ ਲਹ ਨਾ ਸਕਣਾ (ਜਿੰਮ ਜਾਣਾ)” ਸਾਰੀਆਾਂ ਹੀ ਸਦਮੇ ਿਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾ ੀਆਾਂ
ਿਰਤੀਲਕਲਰਆਵਾਾਂ ਹਨ ਸਿੰਭਵ ਹੈ ਲਕ ਹਰਕਤਾਾਂ ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਸਿੰਘਰਿ ਕਰਨਾ, ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਲਿਿ ਕਰਨਾ, ਜਾਾਂ
ਇਹ ਸਚਾਈ ਲਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਲਹ ਣ ਲਵੱਚ ਅਸਮਰੱਿ ਹੋ ਸਭ ਇਹ ਦਰਿਾਉਣ ਲਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਲਹਮਤੀ ਨਹੀ ਾਂ
ਲਦੱਤੀ
ਜੇ ਮੈਂ ਪਲਹ ਾਾਂ ਲ ਿੰ ਗੀ ਗਤੀਲਿਧੀ

ਈ ਲਤਆਰ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ/ਦਾ ਹਾਾਂ, ਅਤੇ ਲਿਰ ਆਪਣਾ ਿੈਸ ਾ

ਬਦ

ੈਂ ਦੀ/ਦਾ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਕੀ?
ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਲ ਿੰ ਗੀ ਗਤੀਲਵਧੀ ਈ ਸਲਹਮਤ ਨਹੀ ਾਂ ਰਲਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਸਲਹਮਤੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁਿੰਦੀ ਇੱਕ ਲਕਸਮ ਦੀ
ਲ ਿੰ ਗੀ ਗਤੀਲਵਧੀ ਈ ਸਲਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤ ਬ ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਲਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਲਕਸੀ ਹੋਰ ਲਕਸਮ ਦੀ
ਲ ਿੰ ਗੀ ਗਤੀਲਵਧੀ ਈ ਸਲਹਮਤੀ ਲਦਿੰਦੇ ਹੋ
ਲਕਸੀ ਉੱਤੇ ਤਾਾਂ ਵੀ ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਤੀਤ ਲਵੱਚ ਇੱਕ ਲਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾ
ਰਜ਼ਾਮਿੰਦੀ ਵਾ ੀ ਗਤੀਲਵਧੀ ਲਵੱਚ ਿਾਮ ਹੋਏ ਸੀ - ਲਕਸੇ ਨੂਿੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਮਿੰਨ ੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਕ ਜੇ
ਇੱਕ ਲਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾ ਅਤੀਤ ਲਵੱਚ ਰਜ਼ਾਮਿੰਦੀ ਵਾ ੀ ਗਤੀਲਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤ ਬ ਇਹ
ਹੈ ਲਕ ਭਲਵੱਖ ਲਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾ ੇ ਲ ਿੰ ਗੀ ਸਿੰਿਰਕ ਵਾਸਤੇ ਆਟੋਮੈਲਟਕ ਸਲਹਮਤੀ ਹੈ - ਹਰ ਵਾਰੀ ਈ
ਸਲਹਮਤੀ ਦੀ ੋ ੜ ਹੈ
ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਈ ਕੀ ਲਿਕ ਪ ਹਨ?
ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਿਕਾਰ ਵਜੋਂ, ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਚੋਣਾਾਂ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ
ਲਜਹੜੀਆਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਿਰਲਕਲਰਆ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਿਕਾਰ

ਈ ਹੇਠਾਾਂ ਲਦੱਤੇ ਲਵਕ ਿ ਉਿ ਬਧ ਹਨ:
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 ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ ਬਾਰੇ ਿੁਲ ਸ ਨੂਿੰ ਲਰਿੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ;
 ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾ ੀਆਾਂ ਸਮਾਜਕ ਏਜਿੰਸੀਆਾਂ ਕੋ ੋਂ ਮੈਡੀਕ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ
ਸਹਾਰਾ ਿਰਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ;
 ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੇ ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ਾ ਕਰਨ ਵਾ ੇ ਲਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲਵਰੁੱਧ ਗੈਰਫੌਜਦਾਰੀ (civil)
ਕਾਰਵਾਈ (ਅਰਿਾਤ ਦਾਅਵਾ) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕੀ ਮੈਂ ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾ ਾਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ/ਦਾ ਹਾਾਂ?
ਕੈਨੇਡਾ ਲਵੱਚ, ਲ ਿੰ ਗੀ ਅਿਰਾਧਾਾਂ ਈ ਹੱਦਬਿੰਦੀ ਕਾਨੂਿੰ ਨ (statute of limitation) ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਲਜਸਦਾ
ਮਤ ਬ ਹੈ ਲਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਿੁਲ ਸ ਨੂਿੰ ਲਰਿੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੀ ਿਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਲਬਨਾਾਂ ਲਕ ਉਹ ਲਕਿੰਨਾ
ਸਮਾਾਂ ਿਲਹ ਾਾਂ ਵਾਿਲਰਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਕਸੇ ਤੇ ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ ਦਾ ਆਰੋਿ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਹ ਿਪਾਰ ਲਿੱਚ ਕਿੰਮ ਕਰਦੀ/ਦਾ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਕੀ? ਜੇ ਪੁਲ ਸ ਨੂਿੰ ਪਤਾ

ਗ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕੀ

ਮੈਨੂਿੰ ਲਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲ ਆ ਜਾਏਗਾ?
ਲਕਸੇ ਤੇ ਵੀ ਲਕਸੀ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਲਕਧਰੇ ਵੀ, ਲਕਸੀ ਦੇ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਦਾ ਮਤ ਬ ਹੈ ਲਕ ਇੱਕ ਦੇਹ ਵਿਾਰ ਵਰਕਰ ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਲ ਿੰ ਗੀ ਸਿੰਿਰਕ ਲਜਸ ਈ ਰਜ਼ਾਮਿੰਦੀ ਨਾ ਸਲਹਮਤੀ ਨਹੀ ਾਂ ਲਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਦੇਹ ਵਿਾਰ ਲਵੱਚ ਆਿਣੇ ਕਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿਕਾਰ ਬਣੇ ਸੀ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਲਗਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਏਗਾ।
ਜੇ ਮੈਂ ਪੁਲ ਸ ਨੂਿੰ ਲਰਪੋਰਟ ਕਰਦੀ/ਦਾ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਇਿੰਮੀਗਰਿ
ੇ ਨ ਦਰਜੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ?
ਨਹੀ ਾਂ ਿੁਲ ਸ ਨੂਿੰ ਲਰਿੋਰਟ ਕਰਨ ਨਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਇਿੰਮੀਗਰੇਿਨ ਦਰਜੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀ ਾਂ ਿਏਗਾ
ਕੀ ਮੈਨੂਿੰ ਮੇਰੇ ਇਿੰਮੀਗਰੇਿਨ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਲਿਆ ਜਾਏਗਾ?
ਕਈ ਅਲਜਹੇ ਖਾਸ ਹਾ ਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲਜਿੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂਿੰ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਇਿੰਮੀਗਰੇਿਨ
ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿੁੱਛਣ ਦੀ ੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਇਹ ਹਾ ਾਤ ਹਨ:
 ਇੱਕ ਲਿਕਾਰ ਜਾਾਂ ਗਵਾਹ ਲਜਸ ਨੂਿੰ ਿਰਾਾਂਤੀਏ ਲਵਟਨਸ ਿਰੋਟੈਕਿਨ ਿਰੋਗਰਾਮ (Provincial
Witness Protection Program) ਲਵੱਚ ਦਾਖ ੇ ਦੀ ੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਉਹ ਉਸ ਈ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ;
Toronto Police Service (ਟੋਰੋਂਟੋ ਪੁਲ ਸ ਸਰਲਿਸ)
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 ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀ (Crown Attorney) ਅਦਾ ਤ ਦੇ ਮਕਸਦਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਰਹਾ ਹੈ;
 ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿਰਾਧ ਦੇ ਆਵੱਿਕ ਤੱਤਾਾਂ ਨੂਿੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ; ਅਤੇ/ਜਾਾਂ
 ਅਲਜਹੀਆਾਂ ਛਾਣਬੀਣਾਾਂ ਲਜਿੇ ਹਾ ਾਤ ਸਿਿਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲਕ ਲਿਕਾਰ ਜਾਾਂ ਗਵਾਹ ਦੇ
ਇਿੰਮੀਗਰੇਿਨ ਦਰਜੇ ਨੂਿੰ ਲਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਲਖਆ ਅਤੇ ਲਹਫਾਜਤ ਜਾਾਂ ਅਫਸਰਾਾਂ
ਦੀ ਸੁਰੱਲਖਆ ਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ
ਜੇ ਮੈਨੂਿੰ ਕੋਈ ਅਪਾਹਜਪੁਣਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕੀ? ਮੈਂ ਪੁਲ ਸ ਨੂਿੰ ਿੋਨ ਲਕਿੇਂ ਕਰਾਾਂ?
ਟੋਰੋਂਟੋ ਿੁਲ ਸ ਸਰਲਵਸ ਅਿਾਹਜਿੁਲਣਆਾਂ ਵਾ ੇ ੋ ਕਾਾਂ ਈ ਕਈ ਤਰੀਲਕਆਾਂ ਨਾ ਿਹੁਿੰਚਯੋਗ ਹੈ।
ਸਰਲਵਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਿਰਾਾਂਤ ਦੇ ਐਕਸੇਸੀਲਬਲ ਟੀ ਿੌਰ ਓਨਟਾਲਰਅਨਜ਼ ਲਿਦ ਲਡਸਅਲਬ ੀਟੀਜ਼
ਐਕਟ (Accessibility for Ontarians with Disabilities Act) ਦੇ ਅਨੁ ਕੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ
ਲਵਅਕਤੀ ਟੋਰੋਂਟੋ ਿੁਲ ਸ ਸਰਲਵਸ ਨੂਿੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਭਾਿਾ ਅਨੁ ਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਉਿ ਬਧ ਹਨ ਅਤੇ
ਸੁਣਨ ਿਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾ ੇ ੋ ਕਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟੀਟੀਵਾਏ (TTY) ਲਸਸਟਮ ਸਿਾਿਤ ਹੈ।
ਜੇ ਮੈਂ ਪੁਲ ਸ ਨੂਿੰ ਿੋਨ ਕਰਦੀ/ਦਾ ਹਾਾਂ, ਅਗੇ ਕੀ ਹੁਦ
ਿੰ ਾ ਹੈ?
ਜੇ ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਫੌਰੀ ਖਤਰੇ ਲਵੱਚ ਹੋ, ਤਾਾਂ 911 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
ਜੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀ ਾਂ ਵਾਿਲਰਆ ਹੈ, ਲਫਰ ਟੋਰੋਂਟੋ ਿੁਲ ਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੋਨ ਨਿੰਬਰ 416-808-2222 ਤੇ ਫੋਨ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਵਾ ਾ ਅਫਸਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਿਾਨ ਤੇ ਆਏਗਾ
ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਰਦੀ ਵਾ ਾ ਅਫਸਰ:
 ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਿਕਾਰ ਦੇ ਸਿਾਨ ਤੇ ਿਹੁਿੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ
ੋ ੜਾਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ੋ ੜ ਹੋਏ ਤਾਾਂ ਐਮਬੁ ੈਂ ਸ ਬੁ ਾਏਗਾ;
 ਘਟਨਾ ਦੀਆਾਂ ਮੁਢ ੀਆਾਂ ਤਫਸੀ ਾਾਂ ਦਾ ਿਤਾ ਗਾਉਣ ਈ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਿਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਦੇ ਨਾ ਿਰਾਰਿੰਭਕ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਸਿੰਭਵ ਹੋਏ, ਇਹ ਲਨਜੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਵੱਚ ਹੋਏਗਾ;
 ਜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਿਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਖਾਸ ੋ ੜਾਾਂ ਹਨ (ਉਦਾਰਹਣ ਈ ਤਰਜੁਮਾ, ਸਿੰਕੇਤਾਾਂ ਦੀ ਭਾਿਾ
(sign language), ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਿਾਹਜਿੁਣੇ) ਤਾਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੇਂ
ਲਵਅਕਤੀ ਜਾਾਂ ਏਜਿੰਸੀ ਨਾ ਸਿੰਿਰਕ ਕਰੇਗਾ;
 ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ ਦੀ ਲਕਸਮ ਤੇ ਲਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਫਸਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਿਕਾਰ ਨੂਿੰ ਸੱਟਾਾਂ ਦੇ
ਇ ਾਜ ਈ ਹਸਿਤਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੇਕਿੂਅ ਅਸੌ ਟ ਐਵੀਡੇਂ ਸ ਲਕਟ (ਐਸਏਈਕੇ)
ਕਰਵਾਉਣ ਈ ਕਲਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲਕਟ ਫੋਰੈਂਨਲਜ਼ਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ; ਅਤੇ/ਜਾਾਂ
Toronto Police Service (ਟੋਰੋਂਟੋ ਪੁਲ ਸ ਸਰਲਿਸ)
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 ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਿਕਾਰ ਨੂਿੰ ਫੌਰੀ ਸਿੰਕਟ,ਸਦਮਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਵਕਟਮ ਸਰਲਵਲਸਜ਼ ਟੋਰਟ
ੋਂ ੋ (Victim Services Toronto) ਨਾ ਸਿੰਿਰਕ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਦੇ ਲਵਕ ਿ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ
ਸੇਕਿੂ ਅ

ਅਸੌ ਟ ਐਿੀਡੇਂ ਸ ਲਕਟ (ਐਸਏਈਕੇ) ਕੀ ਹੈ?

ਸੇਕਿੂਅ ਅਸੌ ਟ ਐਵੀਡੇਂ ਸ ਲਕਟ (ਐਸਏਈਕੇ) ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਡੱਬਾ ਹੈ ਲਜਸ
ਲਵੱਚ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾ ੇ ਲ ਫ਼ਾਫ਼ੇ, ਬੋਤ ਾਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਡੱ ਬੇ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਬੂਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਕਾਮਾਾਂ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਰ ਲਜਿੰਨ੍ਾਾਂ ਜ ਦੀ ਹੋਏ ਉਨਾਾਂ
ਲਬਹਤਰ। ਿਦਾਰਿਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਲਜਆਦਾ ਮੌਕਾ ਹਮ ੇ ਦੇ 72 ਘਿੰਲਟਆਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਹੈ; ਿਰ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਕ ਸਬੂਤ 12 ਲਦਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਲਫਰ ਵੀ ਉਿ ਬਧ ਹੋਣ।
ਐਸਏਈਕੇ (SAEK) ਲਕਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ?
ਐਸਏਈਕੇ (SAEK) ਸੇਕਿੂਅ ਅਸੌ ਟ/ਡੋ ਮੇਸਲਟਕ ਵਾਇਓ ੈਂ ਸ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ (ਐਸਏ/ਡੀਵੀਸੀਸੀ)
ਲਵੱਚ ਇੱਕ ਹਸਿਤਾ ਲਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ
ਟੋਰੋਂਟੋ ਲਵਚ ੇ ਸੇਕਿੂਅ

ਅਸੌ ਟ/ਡੋ ਮੇਸਲਟਕ ਵਾਇਓ ੈਂ ਸ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਹਨ:

Women’s College Hospital (ਲਵਲਮਨਜ਼ ਕਾ ਜ ਹਸਿਤਾ )
76 Grenville Street
Toronto, Ontario, M5S 1B2
416 - 323- 6040
www.womenscollegehospital.ca/programs-and-services/sexual-assault-domesticviolence-care-centre/
Scarborough Hospital – Birchmount Campus (ਸਕਾਰਬਰੋ ਹਸਿਤਾ
3030 Birchmount Road
Toronto, Ontario, M1W 3W3
416- 495 -2555
www.sacc.to
The Hospital for Sick Children (SickKids) (ਦ ਹੌਸਲਿਟ
ਲਕਡਜ਼))
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ਫਾਰ ਲਸਕ ਲਚੱ ਡਰਨ (ਲਸਕ
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ਸਸਿੈਕਲਟਡ ਚਾਇ ਡ ਐਲਬਊਜ਼ ਐਾਂਡ ਲਨਗ ੈ ਕਟ (ਸਕੈਨ) ਿਰੋਗਰਾਮ (Suspected Child Abuse
and Neglect (SCAN) Program)
555 University Avenue
Room 6427 Black Wing
(416) 813- 6275 (ਡੇ ਟਾਇਮ)
(416) 813 - 7500 (24 ਘਿੰਟ)ੇ
www.sickkids.ca/scan
ਐਸਏ/ਡੀਵੀਸੀਸੀ ਹਾ ੀਆ ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ ਅਤੇ ਲਨਕਟਵਰਤੀ ਸਾਿੀ ਲਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਔਰਤ ਅਤੇ
ਮਰਦ ਦੋਵੇਂ ਲਿਕਾਰਾਾਂ ਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ, ਫੌ ੋ -ਅੱਿ ਲਸਹਤ ਸਿੰਭਾ ਅਤੇ ਸ ਾਹ ਮਿਵਰਾ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇਖਭਾ 24 ਘਿੰਟ/ੇ ਲਦਨ ਉਿ ਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਵੱਚ ਸਾਮ ਹੈ: ਸਿੰਕਟ ਸਮੇਂ
ਦਖ ; ਸਰੀਰਕ ਿਰੀਖਣ; ਸੱਟਾਾਂ ਦੇ ਲ ਖਤੀ ਸਬੂਤ (ਤਸਫੀਰਾਾਂ ਸਮੇਤ); ਲ ਿੰ ਗੀ ਢਿੰਗ ਨਾ ਸਿੰਚਾਲਰਤ
ਹੋਣ ਵਾ ੇ ਲਵਗਾੜਾਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭ ਈ ਜਾਾਂਚ ਅਤੇ ਇ ਾਜ; ਿੁਲ ਸ ਨੂਿੰ ਲਰ ੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ (ਜਾਾਂ
ਹਸਿਤਾ ਲਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ) ਵਾਸਤੇ ਫੋਰੈਂਨਲਜ਼ਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ; ਸੁਰੱਲਖਆ ਸਿੰਬਿੰਧੀ
ਯੋਜਨਾਬਿੰਦੀ; ਅਤੇ ਲਨਰਿੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਲਹਣ ਵਾ ੇ ਸਹਾਰੇ ਈ ਰੈਫਰ ਐਸਏ/ਡੀਵੀਸੀਸੀ ਲਵੱਚ ਫੌ ੋ ਅੱਿ ਲਸਹਤ ਸਿੰਭਾ

ਅਤੇ ਸ ਾਹ ਮਿਵਰਾ ਵੀ ਉਿ ਬਧ ਹਨ
ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋ

ਐਸਏਈਕੇ (SAEK) ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਲਿਕ ਪ ਹਨ?

ਐਸਏਈਕੇ (SAEK) ਈ ਿਰਲਕਲਰਆ ਸਵੈ-ਇਛੱਤ ਹੈ, ਲਜਸ ਦਾ ਮਤ ਬ ਹੈ ਲਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਲਹਮਤੀ ਦੀ
ੋ ੜ ਹੈ ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਿਕਾਰ ਵਜੋਂ, ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਉਨਾਾਂ ਚੋਣਾਾਂ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ
ਲਜਹੜੀਆਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਉਸ ਿਰਤੀਲਕਲਰਆ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ
ਐਸਏਈਕੇ (SAEK) ਬਾਰੇ ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਿਕਾਰਾਾਂ
ਹਨ:

ਈ ਹੇਠਾਾਂ ਲਦੱਤੇ ਲਵਕ ਿ ਉਿ ਬਧ

 ਐਸਏਈਕੇ (SAEK) ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਿੁਲ ਸ ਦੀ ਿਮੂ ੀਅਤ
ਹੈ

ਈ ਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ਤੁ ਹਾਡੀ ਚੋਣ

 ਐਸਏਈਕੇ (SAEK) ਕਰਵਾਉਣਾ ਿਰ ਿੁਲ ਸ ਦੀ ਿਮੂ ੀਅਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਈ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਨਾ ਤੁ ਹਾਡੀ ਚੋਣ ਹੈ (ਲਕਟ ਨੂਿੰ 6 ਮਹੀਲਨਆਾਂ ਤੱਕ ਈ ਸੇਕਿੂਅ ਅਸੌ ਟ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ
ਲਵੱਚਰਲਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਿਣਾ ਫੈਸ ਾ ਬਦ
ੈਂ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਲਵੱਚ
ਿੁਲ ਸ ਨੂਿੰ ਿਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰਦੇ ਹੋ)
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ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਿਕਾਰਾਾਂ (Survivors)

ਈ ਇੱਕ ਗਾਇਡ

 ਐਸਏਈਕੇ (SAEK) ਈ ਮਿੰਨ੍ਾਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਫਰ ਵੀ ਿੁਲ ਸ ਦੀ ਿਮੂ ੀਅਤ
ਕਰਨਾ ਤੁ ਹਾਡੀ ਚੋਣ ਹੈ
ਮੇਰੇ ਪੁਲ ਸ ਕੋ

ਐਸਏਈਕੇ (SAEK) ਰੀਲ ਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

ਈ ਮਿੰਗ

ਈ ਸਲਹਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ

ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ?
ਐਸਏਈਕੇ (SAEK) ਨੂਿੰ ਿੁਲ ਸ ਦੁਆਰਾ ਹਸਿਤਾ ਤੋਂ ਿਰਾਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਰਿੰਤ ਇੱਕ
ਫੋਰੈਂਨਲਜ਼ਕ ਆਇਡੇ ਨਟੀਫੀਕੇਿਨ (Forensic Identification) ਅਫਸਰ ਨੂਿੰ ਲਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਸਏਈਕੇ (SAEK) ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਿੂਰੀ ਸੂਚੀ ਨੂਿੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਾਂਲਚਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ
ਲਕ ਇਕੱਠੀਆਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਿਰਦਰਲਿਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾ ੀਆਾਂ ਵਸਤੂ ਆਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਕੇਸ ਦੀਆਾਂ ਤਫਸੀ ਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਲਖਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫੋਰੈਂਨਲਜ਼ਕ ਆਇਡੇ ਨਟੀਫੀਕੇਿਨ ਅਫਸਰ
ਐਸਏਈਕੇ (SAEK) ਨੂਿੰ ਲਵਿ ੇ ਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਮ੍ਾਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਫੋਰੈਂਨਲਜ਼ਕ ਸਾਇਿੰਲਸਜ਼ (ਸੀਐਫਐਸ) ਨਾ ਸਿੰਿਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਿਰਦਰਲਿਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣ
ਵਾ ੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਵਸਤੂ ਆਾਂ ਨੂਿੰ ਲਵਿ ੇ ਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਮ੍ਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ। ਕੇਸ ਦੀਆਾਂ
ਤਫਸੀ ਾਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਐਸਏਈਕੇ (SAEK) ਤੋਂ ਲਸਰਫ ਿਰਸਿੰਲਗਕ ਿਰਦਰਲਿਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾ ੀਆਾਂ
ਵਸਤੂ ਆਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਕਿੜੇ ਹੀ ਜਿੰਮ੍ਾਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਹੋਰ ਲਕਹੜੀਆਾਂ ਲਕਸਮਾਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣ ਮੇਰੇ ਕੇਸ

ਈ ਢੁਕ
ੱ ਿੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਲਕਸੇ ਵੀ ਛਾਣਬੀਣ ਲਵੱਚ ਸਬੂਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਕਰਕੇ, ਸਬੂਤਾਾਂ ਨੂਿੰ ਸਮੇਂ ਲਸਰ
ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਲਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਕੇਵ ਜੀਵ-ਲਵਲਗਆਨ ਸਿੰਬਿੰਧੀ
ਨਮੂਲਨਆਾਂ ਤੱਕ ਸੀਲਮਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ,ਿਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲਵੱਚ ਵੀਡੀਓ, ਲਬਆਨ, ਸੈੱ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸੋਿ ਮੀਡੀਆ
ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਿਾਮ ਹਨ। ਹਾ ਾਾਂਲਕ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਈ ਸਬੂਤ
ਲਬ ਕੁ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਿੁਲ ਸ ਨੂਿੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਲਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਿਾਣਬੀਣ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਅਲਜਹੇ ਿੁਲ ਸ ਅਫਸਰਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲ ਿੰ ਗੀ
ਹਮਲ ਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਛਾਣਬੀਣਾਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਵੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਸਖ ਾਈ ਿਰਾਿਤ ਹਨ ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ ਦੇ
ਤਫ਼ਤੀਿਕਾਰਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਰਾਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਸਖ ਾਈ ਲਿਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ੋ ੜਾਾਂ ਦਾ
ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ ਦੇ ਕੇਸਾਾਂ ਲਵੱਚ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਗਹਨ ਛਾਣਬੀਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ
ਤੇ ਕੇਂਦਲਰਤ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲਸਖ ਾਈ ਲਿਕਾਰਾਾਂ ਿਰਤੀ ਸਿੰਵੇਦਨਿੀ ਤਾ ਦੇ ਨਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ
ਅਮ ਾਾਂ ਨੂਿੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਕੇ ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮਲ ਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਛਾਣਬੀਣਾਾਂ ਨੂਿੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ
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ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਿਕਾਰਾਾਂ (Survivors)

ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੇਸ

ਈ ਇੱਕ ਗਾਇਡ

ਈ ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਲਸਖ ਾਈ ਿਰਾਿਤ ਤਫ਼ਤੀਿਕਾਰ ਨੂਿੰ ਲਨਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ

ਟੋਰੋਂਟੋ ਲਵੱਚ ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮਲ ਆਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਾਂ ਦੀ ਸਿੁਰਦਗੀ ਜੋਖਮ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਮੁ ਾਾਂਕਣ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਦਾ ਮਤ ਬ ਹੈ:
 ਉਹ ਕੇਸ ਲਜਿੇ ਲਕ ਤਿਾ-ਕਲਿਤ ਅਿਰਾਧੀ “ਲਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਲਣਆ ਿਛਾਲਣਆ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ” ਦੀ
ਛਾਣਬੀਣ ਉਸ ਲਡਵੀਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਲਜਿੇ ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ;
 ਉਹ ਕੇਸ ਲਜਿੰਨ੍ਾਾਂ ਨੂਿੰ “ਕਲਮਉਲਨਟੀ ਈ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾ ਾ” ਮਿੰਲਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਜਿੇ ਲਕ
ਤਿਾ-ਕਲਿਤ ਅਿਰਾਧੀ ਲਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ “ਜਾਲਣਆ ਿਛਾਲਣਆ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ” ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ
ਸੈਕਸ ਕਰਾਇਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਨਯਤ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ ਦਾ ਲਸਖ ਾਈ ਿਰਾਿਤ ਤਫ਼ਤੀਿਕਾਰ:
 ਘਟਨਾ ਦੀ ਿੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰੇਗਾ;
 ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਲਕ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਿਕਾਰ ਨੂਿੰ ਮੈਡੀਕ ਦੇਖਭਾ ਤੱਕ ਿਹੁਿੰਚ ਿਰਾਿਤ ਹੈ;
 ਲਜਵੇਂ ੋ ੜ ਹੋਏ, ਐਸਏਈਕੇ (SAEK)ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਿਰਲਕਲਰਆ
ਸਮਝਾਏਗਾ;
 ਲਵਕਟਮ ਸਰਲਵਲਸਜ਼ ਟੋਰਟ
ੋਂ ੋ ਨਾ ਸ ਾਹ ਮਿਵਰਾ ਕਰੇਗਾ;
 ਮੁ ਾਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਲਕ ਸਲਵਸਤਾਰ ਇਿੰਟਰਲਵਊ
ਲਕਿੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ;
 ਿੁੱਛੇਗਾ ਜੇਕਰ ਬਲਚਆ ਹੋਇਆ ਲਿਕਾਰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਜਾਾਂ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਇਿੰਟਰਲਵਊ ਏ
ਜਾਣਾ ਿਸਿੰਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਿਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਈ ਸਾਰੀਆਾਂ ਉਲਚਤ
ਕੋਲਿਿਾਾਂ ਕਰੇਗਾ;
 ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਿਕਾਰ ਨੂਿੰ ਸਮੇਂ ਲਸਰ ਢਿੰਗ ਨਾ ਛਾਣਬੀਣ ਦੀ ਿਰਗਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਲਚਤ ਰੱਖੇਗਾ;
 ਜਦੋਂ ਉਲਚਤ ਹੋਏ ਆਰੋਿ ਗਾਏਗਾ;
 ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਿਕਾਰ ਨੂਿੰ ਦੱਸੇਗਾ ਲਕ ਉਸ ਨੂਿੰ ਇੱਕ ਲਵਕਲਟਮ ਇਿੰਮਿੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਿੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ
ਹੱਕ ਹੈ;
 ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਿਕਾਰ ਨੂਿੰ ਦੱਸਗ
ੇ ਾ ਲਕ ਲਵਕਟਮ ਲਵਟਨਸ ਅਲਸਸਟੈਂਸ ਿਰੋਗਰਾਮ (Victim Witness
Assistance Program) ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਤਆਰੀ ਕਰਨ, ਢੁਕਵੇਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ,ਅਦਾ ਤ ਈ
ਲਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਿਕਾਰ ਨੂਿੰ ਮੁ ਜ਼ਮ ਦੀ ਅਦਾ ਤ
ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਿਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਲਚਤ ਰੱਖਣ ਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨਾ ਸਿੰਿਰਕ ਕਰੇਗਾ
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ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਿਕਾਰਾਾਂ (Survivors)

ਕੀ ਸਾਲਰਆਾਂ ਨੂਿੰ ਪਤਾ

ਈ ਇੱਕ ਗਾਇਡ

ਗ ਜਾਏਗਾ ਲਕ ਮੇਰੇ ਨਾ

ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?

ਤੁ ਹਾਡਾ ੁ ਕਾਅ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਿੁਲ ਸ ਨੂਿੰ ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ ਦੀ ਲਰਿੋਰਟ
ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਲਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਲਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਲਨਊਜ਼ ਲਰ ੀਜ਼ ਦੀ ੋ ੜ ਹੈ। ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਲਨਊਜ਼ ਲਰ ੀਜ਼ ਤਾਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ:





ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਲਖਆ ਈ ਖਤਰਾ ਹੈ;
ਸਿੰਭਵ ਹੈ ਲਕ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਸ ਨੂਿੰ ਸੁ ਝਾਉਣ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ;
ਮਿੰਲਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਲਕ ਹੋਰ ਲਿਕਾਰ ਸਾਮ੍ਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ/ਜਾਾਂ
ਲਗਰਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਛਾਣਬੀਣ ਲਵੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀ ਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਲਨਊਜ਼ ਲਰ ੀਜ਼ ਲਵੱਚ ਲਮਤੀ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਮ ੇ ਦੇ ਸਿਾਨ ਸਮੇਤ, ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਾਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਨਊਜ਼ ਲਰ ੀਜ਼ ਲਵੱਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਿਕਾਰ ਦਾ ਲ ਿੰ ਗ ਅਤੇ ਉਮਰ ਿਾਮ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ।
ਲਨਊਜ਼ ਲਰ ੀਜ਼ ਲਵੱਚ ਕਲਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲਵਅਕਤੀ ਦਾ ਹੁ ੀਆ ਵੀ ਿਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਹ ੇ ਉਸ
ਲਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਲਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਮਰ ਿਾਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਲਵਅਕਤੀ ਦੀ
ਿਛਾਣ ਕਰ ਈ ਗਈ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂਿੰ ਲਰ ੀਜ਼ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਗਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ?
ਲਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਆਰੋਿ ਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ
“ਮੁ ਜ਼ਮ” ਬਣ ਲਗਆ/ਗਈ ਹੈ ਹਾ ਾਤਾਾਂ ਤੇ ਲਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿੁਲ ਸ ਮੁ ਜ਼ਮ ਨੂਿੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ
ਸੁਣਵਾਈ (bail hearing), ਲਜਸ ਨੂਿੰ ਕਾਰਣ ਲਦਖਾਉਣ ਵਾ ੀ (show-cause) ਸੁਣਵਾਈ ਲਕਹਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਈ ਿਕੜੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਉਸ ਨੂਿੰ ਿਰਤਾਾਂ ਦੇ ਨਾ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਜੇ ਿੁਲ ਸ ਨੇ ਮੁ ਜ਼ਮ ਨੂਿੰ ਛੱਲਡਆ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਮੁ ਜ਼ਮ ਈ ਲਗਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ 24 ਘਿੰਲਟਆਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਸਲਟਸ ਆਫ ਦ ਿੀਸ (ਜੇਿੀ) (Justice of the Peace (JP)) ਜਾਾਂ
ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਮ੍ਣੇ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ, ਜੇਿੀ ਜਾਾਂ ਜੱਜ ਫੈਸ ਾ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੁ ਜ਼ਮ ਨੂਿੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ
ਜਾਾਂ ਜੇ ੍ ਲਵੱਚ ਰੱਲਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਤ ਬ ਹੈ ਲਕ ਮੁ ਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਇਸ
ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿੈਸੇ ਜਾਾਂ ਲਕਸੀ ਲਕਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ (surety) ਲਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲਕ ਮੁ ਜ਼ਮ ਆਿਣੀਆਾਂ
ਭਲਵੱਖ ਦੀਆਾਂ ਅਦਾ ਤੀ ਤਰੀਕਾਾਂ ਈ ਆਏਗਾ ਮੁ ਜ਼ਮ ਨੂਿੰ ਜੇਿੀ ਜਾਾਂ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਲਨਿਲਚਤ ਕੀਤੇ
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ਗਏ ਖਾਸ ਲਨਯਮਾਾਂ ਲਜਿੰਨ੍ਾਾਂ ਨੂਿੰ ਿਰਤਾਾਂ (conditions) ਲਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਦੀ ਿਾ ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਲਹਮਤ
ਹੋਣ ਦੀ ੋ ੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਿਰਤਾ ਲਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ “ਨੋ ਕੌਨਟੈਕਟ ਆਰਡਰ” (“No Contact Order”) ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਦਾ ਮਤ ਬ ਹੈ ਲਕ ਮੁ ਜ਼ਮ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਿਰਕ ਨਹੀ ਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ - ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਲਧਰ
(ਹੋਰ ਲਵਅਕਤੀ) ਰਾਹੀ ਾਂ ਵੀ ਨਹੀ ਾਂ ਮੁ ਜ਼ਮ, ਜਾਾਂ ਮੁ ਜ਼ਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾ ਫੋਨ,
ਲਚੱਠੀ, ਈ-ਮੇ , ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ, ਸੋਿ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀ ਾਂ ਜਾਾਂ ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਿਰਕ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਆਮਤੌਰ ਤੇ, ਮੁ ਜ਼ਮ ਨੂਿੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ, ਸਕੂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਕਿੰਮ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਲਗਆ
ਨਹੀ ਾਂ ਲਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਮੁ ਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਾਂ ਿਰਤਾਾਂ ਲਵੱਚੋਂ ਲਕਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉ ਿੰ ਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁ ਸੀ ਾਂ
ਪੁਲ ਸ ਨੂਿੰ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰੋ ਮੁ ਜ਼ਮ ਦੇ ਲਵਰੁੱਧ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਾਂ ਿਰਤਾਾਂ ਦਾ ਉ ਿੰ ਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਧੂ
ਆਰੋਿ

ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਮੁ ਜ਼ਮ ਸਾਰੀ ਅਦਾ ਤੀ ਿਰਲਕਲਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾ ਤ ਲਵੱਚ ਅਨੇਕ ਹਾਜ਼ਰੀਆਾਂ ਿਾਏਗਾ ਇਿੰਨ੍ਾਾਂ
ਲਵੱਚੋਂ ਅਦਾ ਤ ਦੀਆਾਂ ਕੁਝ ਤਰੀਕਾਾਂ ਨੂਿੰ “ਸੈੱਟ ਡੇ ਟਸ” (“Set Dates”) ਲਕਹਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ
ਅਦਾ ਤ ਦੀਆਾਂ ਇਿੰਨ੍ਾਾਂ ਤਰੀਕਾਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ੋ ੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁਿੰਦੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾਾਂ ਵਕੀ ਾਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਨੇਮਕ ਲਤਆਰੀ ਦੀਆਾਂ ਤਰੀਕਾਾਂ ਹੁਿੰਦੀਆਾਂ ਹਨ
ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਕੇਵ ਤਾਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਉਸ ਲਦਨ ਿਰਾਰਿੰਭਕ
ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਿਰਾਰਿੰਭਕ ਸੁਣਵਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਲਮਆਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਿੁਸਲਤਕਾ ਲਵੱਚ ਅਗੇ
ਸਮਝਾਇਆ ਲਗਆ ਹੈ
ਜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਕਲੜਆ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਾਂਦਾ ਤਾਾਂ ਕੀ ?
ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮਲ ਆਾਂ ਦੇ ਅਣਸੁ ਝੇ ਕੇਸ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿੰਦ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦ;ੇ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਰਲਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ
ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਾਿਤ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਲਜਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲਗਰਫਤਾਰੀ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕੀ ਪੁਲ ਸ ਹਮੇਿਾ ਮੁ ਜ਼ਮ ਤੇ ਆਰੋਪ

ਾਂ ਹੈ?
ਗਾਉਦੀ

ਜੇ ਛਾਣਬੀਣ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਾਂ ਿੁਲ ਸ ਦੀ ਭੂਲਮਕਾ ਆਰੋਿ ਗਾਉਣਾ
ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਿੁਲ ਸ ਆਰੋਿ ਨਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸ ਾ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤ ਬ ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਲਕ
ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੇ ਲਵਿਵਾਸ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਾਂ ਇਹ ਲਕ ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਮਤ ਬ
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ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਆਰੋਿ ਨੂਿੰ ਅਦਾ ਤ ਲਵੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀ ਾਂ
ਹਨ ਜੇ ਅਲਜਹਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤਫ਼ਤੀਿਕਾਰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੇਸ ਲਵੱਚ ਅਲਜਹਾ ਲਕਉ ਾਂ
ਹੋਇਆ

ਤਫ਼ਤੀਿਕਾਰ ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਤੁ ਹਾਡੇ

ਈ ਉਿ ਬਧ ਗੈਰਫੌਜਦਾਰੀ ਲਵਕ ਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ

(ਇਿੰਨ੍ਾਾਂ ਲਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਏਜਿੰਸੀਆਾਂ ਇਸ ਿੁਸਲਤਕਾ ਦੇ ਲਿਛ ੇ ਿਾਸੇ ੱ ਭੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ)
ਅਦਾ ਤ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਲਿੱਚ ਲਕਿੰਨਾਾਂ ਸਮਾਾਂ

ਗਦਾ ਹੈ?

ਕੇਸ ਤੇ ਲਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾ ਤ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂਿੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲਵੱਚ ਕਈ ਮਹੀਲਨਆਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾ ਾਾਂ ਦੇ
ਲਵੱਚ ਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਿੰ ਬਾ ਇਿੰਤਜ਼ਾਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਈ ਮੁਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ
ਸਹਾਰਾ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹੈ ਅਲਜਹੀਆਾਂ ਕਲਮਊਲਨਟੀ ਏਜਿੰਸੀਆਾਂ ਹਨ ਲਜਹੜੀਆਾਂ ਇਸ ਿਰਲਕਲਰਆ
ਦੇ ਲਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ ਇਿੰਨ੍ਾਾਂ ਲਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਏਜਿੰਸੀਆਾਂ ਇਸ ਿੁਸਲਤਕਾ ਦੇ ਲਿਛ ੇ
ਿਾਸੇ ੱ ਭੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ
ਅਦਾ ਤ ਲਿੱਚ ਕੀ ਹੁਦ
ਿੰ ਾ ਹੈ?
ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂਿੰ ਅਦਾ ਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਵੱਚੋਂ ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਅਗਵਾਈ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਿ ਨਾ
ਕੋਰਟਹਾਉਸਾਾਂ ਲਵੱਚ ਸਲਿਤ ਲਵਕਟਮ/ਲਵਟਨੈਸ ਅਲਸਸਟੈਂਸ ਿਰਗ
ੋ ਰਾਮ (ਵੀਡਬਲ ਊਏਿੀ)
(Victim/Witness Assistance Program (VWAP)) ਲਵੱਚ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਕੋ ਭੇਲਜਆ ਜਾਏਗਾ
ਵਰਕਰ ਦੀ ਭੂ ਲਮਕਾ ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੀ ਅਵਸਿਾ ਬਾਰੇ ਸੂਲਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ
ਲਨਆਾਂ ਲਵਵਸਿਾ, ਅਦਾ ਤ ਦੀਆਾਂ ਲਵਧੀਆਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾ ਤ ਲਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਭੂ ਲਮਕਾ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਸਵਾ ਾਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗੀ ਵੀਡਬਲ ਊਏਿੀ (VWAP) ਵਰਕਰ:
 ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਲਕ ਅਦਾ ਤ ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ
ਕੀਤੀ ਜਾਏ;
 ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਅਦਾ ਤ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਾਂ, ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਾਂ ਿਰਤਾਾਂ ਅਤੇ ਿਰੋਬੇਿਨ (probation)
ਹੁਕਮਾਾਂ, ਦੀਆਾਂ ਕਾਿੀਆਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ;
 ਅਦਾ ਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਨਰਿੰਤਰ ਜਾਰੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਰਾ ਿੇਿ ਕਰਨਗੇ;
 ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਲਵਕਲਟਮ ਇਿੰਮਿੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਿੂਰੀ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ; ਅਤੇ
 ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ੋ ੜ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀ ਦੇ ਨਾ ਲਮ ਵਾਉਣ ਈ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨਾ ਤਾਮਮੇ ਕਰਨਗੇ
ਿਰਰਿੰਭਕ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕ ਤਲਹ ਹੋਣ ਤੇ, ਲਜਿੰਨੀ ਜ ਦੀ ਸਿੰਭਵ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ
ਵਕੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾ ਮੁ ਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਈ
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ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਲਤਆਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀ
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ਦੀ ਲਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਲਤਆਰੀ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ

ਵਾ ੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਵੀਡਬਲ ਊਏਿੀ (VWAP) ਦੇ ਿਰਤੀਲਨਧੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾ
ਅਲਜਹੇ ਕਈ ਸਿੰਸਾਧਨ ਹਨ ਲਜਹੜੇ ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਅਦਾ ਤ

ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ

ਈ ਲਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ

ਤਫ਼ਤੀਿਕਾਰ ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਇਹ ਸਿੰਸਾਧਨ ਿੇਿ ਕਰੇਗਾ ਵੈੱਬਸਾਇਟ www.courtprep.ca ਕਨੇਡੀਅਨ
ਲਨਆਾਂ ਲਵਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਵੱਚ ਇੱਕ ਸਜੀਵ (animated) ਕੋਰਟਰੂਮ
ਿਾਮ ਹੈ
ਪਰਾਰਿੰਭਕ ਸੁ ਣਿਾਈ ਕੀ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ?
ਿਰਾਰਿੰਭਕ ਸੁਣਵਾਈ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਮ੍ਣੇ ਇੱਕ “ਛੋਟਾ ਮੁਕੱਦਮਾ” ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕੇਸ
ਹੁਿੰਦੀ, ਿਰ ਜਦੋਂ ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ ਦੇ ਆਰੋਿ

ਈ ਇਸ ਦੀ ੋ ੜ ਨਹੀ ਾਂ

ਗਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ ਿਰਾਰਿੰਭਕ

ਸੁਣਵਾਈ ਲਵੱਚ, ਜੱਜ ਫੈਸ ਾ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀ ਕੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੱਕ ਵੱਧਣ ਈ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ
ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਲਕ ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਿਰਾਰਿੰਭਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਵੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਿਏਗੀ ਦੂਸਰੇ
ਗਵਾਹਾਾਂ ਨੂਿੰ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਿੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁ ਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵਕੀ

ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ

ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ?
ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਸ ਵੇ ੇ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀ ਅਤੇ ਮੁ ਜ਼ਮ ਦਾ ਵਕੀ ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ
ਵਕੀ ਾਾਂ ਨੂਿੰ ਿੁੱਛਣਗੇ ਲਕ ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ ਤੋਂ ਿਲਹ ਾਾਂ, ਉਸਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਿੰਤ ਤੇ, ਜੱਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਘੋਿਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਲਜਸ ਨੂਿੰ ਅਦਾ ਤੀ ਫੈਸ ਾ
(verdict) ਲਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਦਾ ਤੀ ਫੈਸ ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਕਈ ਹਫਤੇ ਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲਜਸ
ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਜਾਾਂ ਲਜਊਰੀ ਸਬੂਤਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਲਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਿੁਰਆ
ੂ ਤ ਤੇ, ਮੁ ਜ਼ਮ ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ ਦੇ ਆਰੋਿ(ਿਾਾਂ) ਈ “ਗੁ ਨਾਹਗਾਰ” (“guilty”) ਜਾਾਂ
“ਗੁ ਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀ”ਾਂ (“not guilty”) ਦੀ ਦ ੀ ਿੇਿ (plead) ਕਰੇਗਾ “ਗੁ ਨਾਹਗਾਰ” ਦੀ ਦ ੀ
ਦਾ ਮਤ ਬ ਹੈ ਲਕ ਮੁ ਜ਼ਮ ਆਿਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂ ਦਾ ਹੈ ਇਿੰਨ੍ਾਾਂ ਕੇਸਾਾਂ ਲਵੱਚ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀ ਾਂ ਚ ੇ ਗਾ
ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇਣੀ ਿਵੇਗੀ ਜੱਜ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਿਾਾਂ ਨੂਿੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਮੁ ਜ਼ਮ ਨੂਿੰ ਗੁ ਨਾਹਗਾਰ
ਮਿੰਨੇਗਾ ਅਤੇ ਲਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾ ੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸ ਾ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਮੁ ਜ਼ਮ ਨੂਿੰ ਗੁ ਨਾਹਗਾਰ ਿਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ
ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜੱਜ ਸਜ਼ਾਵਾਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਚੁਣੇਗਾ

Toronto Police Service (ਟੋਰੋਂਟੋ ਪੁਲ ਸ ਸਰਲਿਸ)
17

ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਿਕਾਰਾਾਂ (Survivors)

“ਗੁ ਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀ”ਾਂ ਦੀ ਦ ੀ
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ਦਾ ਮਤ ਬ ਹੈ ਲਕ ਮੁ ਜ਼ਮ ਆਿਣਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀ ਾਂ ਕਬੂ ਦਾ ਹੈ ਲਫਰ

ਮੁ ਜ਼ਮ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਮ੍ਣੇ ਜਾਾਂ ਜੱਜ ਅਤੇ ਲਜਊਰੀ ਦੇ ਸਾਮ੍ਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ
ਲਵੱਚ, ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਵੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ

ਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਇਿੰਨ੍ਾਾਂ ਕੇਸਾਾਂ

ਈ ਅਦਾ ਤ ਲਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਿਏਗਾ

ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹੈ ਲਕ ਜੇ ਜੱਜ ਜਾਾਂ ਲਜਊਰੀ ਫੈਸ ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲਕ ਮੁ ਜ਼ਮ
ਗੁ ਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤ ਬ ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਲਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾਾਂ ਦੂਸਰੇ ਗਵਾਹਾਾਂ ਤੇ ਲਵਿਵਾਸ
ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਸੀ ਜੇ ਮੁ ਜ਼ਮ ਨੂਿੰ ਗੁ ਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਿਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ, ਤਾਾਂ ਮੁ ਜ਼ਮ ਜਾਣ ਈ
ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਇਸ ਨੂਿੰ ਬਰੀ ਹੋਣਾ (acquittal) ਲਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ
ਕੀ ਮੈਨੂਿੰ ਅਦਾ ਤ ਲਿੱਚ ਗਿਾਹੀ ਦੇਣੀ ਪਿੇਗੀ?
ਜੇ ਮੁ ਜ਼ਮ ਗੁ ਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਦੀ ਦ ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਲਕ ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ
ਿਰਾਰਿੰਭਕ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਿਵੇਗੀ ਅਲਜਹੇ ਕਈ ਸਿੰਸਾਧਨ ਹਨ ਲਜਹੜੇ ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ
ਅਦਾ ਤ

ਈ ਲਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਤਫ਼ਤੀਿਕਾਰ ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਇਹ ਸਿੰਸਾਧਨ ਿੇਿ

ਕਰੇਗਾ ਵੈੱਬਸਾਇਟ www.courtprep.ca ਕਨੇਡੀਅਨ ਲਨਆਾਂ ਲਵਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਦਾਨ ਕਰਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਵੱਚ ਇੱਕ ਸਜੀਵ (animated) ਕੋਰਟਰੂਮ ਿਾਮ
ਸਕਾਰਬਰੋ ਹਸਿਤਾ

ਦੇ ਸੇਕਿੂਅ

ਹੈ ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਲਕਿੋਰਾਾਂ ਅਤੇ

ਅਸੌ ਟ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਲਵਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ

ਾਂ
ਜੇ ਮੈਂ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿੱਚ ਗੱ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲਿੱਚ ਸੁ ਖਾਿੀ/ਿਾਾਂ
ਨਹੀ ਾਂ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਕੀ?
ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਉਸ ਭਾਿਾ ਲਵੱਚ ਗੱ ਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁ ਮਤੀ ਲਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਲਜਹੜੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਸੁਖਾਵੀ ਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਿੁਲ ਸ ਦੇ ਨਾ ਗੱ ਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਅਦਾ ਤ ਲਵੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਵੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੰਕੇਤ ਭਾਿਾ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਸਮੇਤ, ਇੱਕ ਤਰਜਮਾਨ ਦੀ ੋ ੜ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇੱਕ ਨੂਿੰ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ
ਇੱਕ ਲਿਕਟਮ ਇਿੰਮਪੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ?
ਾਂ ੀ ਹੈ, ਲਜਸ ਲਵੱਚ ਿਾਮ ਹੈ ਜੇ ਮੁ ਜ਼ਮ ਗੁ ਨਾਹਗਾਰ ਹੋਣ
ਜੇ ਅਦਾ ਤ ਮੁ ਜ਼ਮ ਨੂਿੰ ਗੁ ਨਾਹਗਾਰ ਿਾਉਦ
ਦੀ ਦ ੀ ਲਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀ ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਇੱਕ ਲਵਕਲਟਮ ਇਿੰਮਿੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਿੂਰੀ ਕਰਨ
ਈ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਦੱਸਣ ਈ ਤੁ ਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਲਕ ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ ਨੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ
ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂਿੰ ਲਕਵੇਂ ਿਰਭਾਲਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ

ਈ

ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਲਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀਡਬਲ ਊਏਿੀ (VWAP) ਵਰਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਲਵਕਟਮ
ਇਿੰਮਿੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
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ਇੱਕ ਲਵਕਟਮ ਇਿੰਮਿੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਿੂਰੀ ਕਰਨਾ ਤੁ ਹਾਡੀ ਚੋਣ ਹੈ ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਮੁ ਜ਼ਮ ਨੂਿੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ
ਜਾਣ ਈ ਅਲਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ੋ ੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਚਾਹੁਿੰਦੇ ਹੋ ਲਕ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਿੜ੍ ਕੇ ਅਦਾ ਤ ਨੂਿੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ ਜੱਜ

ਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ
ਦੇ ਅਸਰ ਨੂਿੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹੈ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਿੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਜੱਜ ਨੂਿੰ
ਇਹ ਫੈਸ ਾ ਕਰਨ ਵੇ ੇ ਲਕ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਜੋ ਲਕਹਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਲਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ੋ ੜ ਹੈ
ਜੱਜ ਲਕਸ ਲਕਸਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਿਰੋ ਬੇ ਿ ਨ :

ਿਰੋਬੇਿਨ ਉਸ ਵੇ ੇ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਿਰਾਧੀ ਆਿਣੀ ਸਜ਼ਾ ਕਲਮਊਲਨਟੀ ਲਵੱਚ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਅਿਰਾਧੀਆਾਂ
ਦੀ ਲਨਗਰਾਨੀ ਿਰੋਬੇਿਨ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਈ ਿਰੋਬੇਿਨ ਅਫਸਰ ਨਾ
ਮੁ ਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਿਰਾਧੀ ਦੇ ਕੋ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਿਾ ਣਾ ਕਰਨ ਈ ਲਨਯਮ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ
ਲਜਹੜੇ ਿਰੋਬੇਿਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਾਾਂ ਲਨਯਮਾਾਂ, ਲਜਿੰਨ੍ਾਾਂ ਨੂਿੰ ਿਰਤਾਾਂ ਲਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ,
ਲਵੱਚ ਿਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਿਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ; ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ੋ ਕਾਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਲਹਣਾ;
ਸ ਾਹ ਮਿਵਰੇ ਈ ਜਾਣਾ; ਰੋਜ਼ਗਾਰ ੱ ਭਣਾ ਜਾਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ; ਕਰਲਫਊ ਦੀ ਿਾ ਣਾ ਕਰਨਾ
ਿਰੋਬੇਿਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਤਿੰਨ ਸਾ ਾਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਰਲਹ ਸਕਦਾ
ਜੇ ਅਿਰਾਧੀ ਿਰਬ
ੋ ੇਿਨ ਦੀਆਾਂ ਿਰਤਾਾਂ ਲਵੱਚੋਂ ਲਕਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਉ ਿੰ ਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂਿੰ ਲਗਰਫ਼ਤਾਰ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ “ਿਰੋਬੇਿਨ ਦੀ ਉ ਿੰ ਘਣਾ” ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਿਰਾਧ ਦਾ ਆਰੋਿ ਗਾਇਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਿਰੋ ਬੇ ਿ ਨ ਦੇ ਨਾ

ਸਿਲਗਤ (Suspended) ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ :

ਜੱਜ ਅਿਰਾਧੀ ਨੂਿੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂਿੰ ਟਾ ਣ ਜਾਾਂ “ਸਿਲਗਤ” ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ
ਮਤ ਬ ਹੈ ਲਕ ਜੱਜ ਅਿਰਾਧੀ ਨੂਿੰ ਇੱਕ ਿਰੋਬੇਿਨ ਹੁਕਮ ਤੇ ਲਰਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਿਰਾਧੀ ਜੇ ੍ ਲਵੱਚ
ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਕੱਟਦਾ, ਿਰ ਇੱਕ ਿਰੋਬੇਿਨ ਅਫਸਰ ਦੀ ਲਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ
ਲਵਰਾਮਿੀ

(Intermittent) ਸਜ਼ਾ :

ਜਦੋਂ ਜੱਜ 90 ਜਾਾਂ ਉਸ ਤੇਂ ਘੱਟ ਲਦਨਾਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਦਿੰਦਾ ਹੈ,ਤਾਾਂ ਸਿੰਭਵ ਹੈ ਲਕ ਅਿਰਾਧੀ ਲਸਰਫ
ਵੀਕਐਾਂਡਾਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜੇ ੍ ਜਾਏ ਇਹ ਅਿਰਾਧੀ ਨੂਿੰ ਕਿੰਮ ਤੇ ਜਾਾਂ ਸਕੂ ਜਾਣ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਸਹਤ ਸਿੰਬਿੰਧੀ
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ਲਚਿੰਤਾਵਾਾਂ ਦਾ ਿਰਬਿੰਧ ਕਰਨ ਲਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾ ਹਮੇਿਾ ਇੱਕ ਿਰੋਬੇਿਨ ਹੁਕਮ ਿਾਮ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇ ੍ ਲਵੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁਿੰਦਾ, ਅਿਰਾਧੀ ਈ ਿਰੋਬੇਿਨ ਹੁਕਮ ਦੀ ਿਾ ਣਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ
ਕੈ ਦ (Incarceration):

ਕੈਦ ਦਾ ਮਤ ਬ ਹੈ ਲਕ ਅਿਰਾਧੀ ਨੂਿੰ ਜੇ ੍ ਭੇਜ ਲਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜੱਜ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ “ਨੋ
ਕੌਨਟੈਕਟ ਆਰਡਰ” ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤ ਬ ਹੈ ਲਕ ਅਿਰਾਧੀ ਜੇ ੍ ਤੋਂ ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ
ਸਿੰਿਰਕ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਸਾ ਾਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਹੈ,ਅਿਰਾਧੀ ਨੂਿੰ ਇੱਕ “ਿਰਾਾਂਤੀਏ ਜੇ ੍ ” ਲਵੱਚ ਭੇਲਜਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਿਰਾਧੀ
ਨੂਿੰ ਉਸ ਵੇ ੇ ਿਾ ਣਾ ਕਰਨ
ਬਾਹਰ ਲਨਕ ੇ ਗਾ/ਗੀ
ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਸਾ

ਈ ਇੱਕ ਿਰੋਬੇਿਨ ਹੁਕਮ ਵੀ ਲਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇ ੍ ਤੋਂ

ਜਾਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੈ, ਅਿਰਾਧੀ ਨੂਿੰ ਇੱਕ “ਫੈਡਰ

ਜੇ ੍ ” ਲਵੱਚ ਭੇਲਜਆ ਜਾਏਗਾ

ਜੇ ੍ ਾਾਂ ਲਨਮਨਤਮ, ਦਰਲਮਆਨੀ ਅਤੇ ਅਲਧਕਤਮ ਸੁਰੱਲਖਆ ਵਾ ੀਆਾਂ ਹੁਿੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਸੁਰੱਲਖਆ ਦਾ
ਸਤਰ ਉਸ ਜੋਖਮ ਦੁਆਰਾ ਲਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਿਰਾਧੀ ਜੇ ੍ ਲਵੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਿੇਿ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤ ਬ ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਲਕ ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ਾ ਲਜਆਦਾ ਜਾਾਂ ਘੱਟ ਗਿੰਭੀਰ ਸੀ
ਅਪੀ ਾਾਂ :

ਮੁ ਜ਼ਮ ਜਾਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀ ਉਿਰ ੀ ਅਦਾ ਤ ਨੂਿੰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਦੋਿ ਲਸਧੀ
(conviction) ਜਾਾਂ ਲਦੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਲਖਆ ਕਰਨ ਈ ਕਲਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ
ਜਾਣ ਦੇ 30 ਲਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਉਿਰ ੀ ਅਦਾ ਤ ਅਿੀ ਸੁਣਨ ਈ ਲਤਆਰ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜੱਜ ਮੂ ਅਦਾ ਤ ਦੇ ਫੈਸ ੇ , ਸਜ਼ਾ
ਨੂਿੰ ਬਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਿੂਰੇ ਨਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਅਿੀ ਅਦਾ ਤ ਲਵੱਚ
ਗਵਾਹੀ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇਣੀ ਿੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਤਾਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਈ ਬੁ ਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਇੱਕ
ਨਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ
ਪੈਰੋ

ਕੀ ਹੈ?

ਲਜਆਦਾਤਰ ਅਿਰਾਧੀ ਆਿਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲਤਹਾਈ ਲਹੱਸਾ ਕੱਟਣ ਜਾਾਂ ਸੱਤ ਸਾ , ਜੋ ਵੀ ਿਲਹ ਾਾਂ
ਾਂ ਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ੍ ਤੋਂ ਜ ਦੀ ਲਰਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਿੈਰੋ ਬੋਰਡ,
ਆਉਦ
ਅਿਰਾਧੀ ਦੇ ਲਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਿੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਜਾਾਂ ਇ ਾਜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸ ਾ ਕਰੇਗਾ ਲਕ
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ਿੈਰੋ
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ਈ ਅਿਰਾਧੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂਿੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਿੈਰੋ

ਅਿਰਾਧੀ ਹਰ ਦੋ ਸਾ

ਈ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਫੈਡਰ ਜੇ ੍ ਲਸਸਟਮ ਲਵਚ ੇ ਕਈ ਅਿਰਾਧੀਆਾਂ ਨੂਿੰ ਆਿਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲਤਹਾਈ ਲਹੱਸਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਿੈਰੋ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲਗਆ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁਿੰਦੀ ਇਿੰਨ੍ਾਾਂ ਕੇਸਾਾਂ ਲਵੱਚ, ਜੇ ਅਿਰਾਧੀ ਨੂਿੰ
ਿੈਰੋ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲਗਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੱਜ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਤਰੀਕ ਦਾ
ਫੈਸ ਾ ਕਰੇਗਾ
ਜੇ ਅਿਰਾਧੀ ਈ ਿੈਰੋ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੇ ਲਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤ ਬ ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਲਕ ਅਿਰਾਧੀ
ਲਨਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਲਬਨਾਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅਿਰਾਧੀ ਨੂਿੰ ਜੇ ੍ ਤੋਂ ਲਰਹਾ ਕਰ ਲਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ
ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਨਿਲਚਤ ਿਰਤਾਾਂ ਹੇਠ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਰੋਬੇਿਨ ਅਫਸਰ ਦੀ ਲਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਲਮਊਲਨਟੀ
ਲਵੱਚ ਕੱਟਣਗੇ
ਅਪਰਾਧੀ ਨੂਿੰ ਜੇ ਹ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਲਰਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ?
ਲਜਆਦਾਤਰ ਅਿਰਾਧੀ ਆਿਣੀ ਿੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਜੇ ੍ ਲਵੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਕੱਟਣਗੇ ਲਜਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਾਂ ਲਵੱਚ,
ਅਿਰਾਧੀ ਨੂਿੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੁਝ ਲਹੱਸਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ੍ ਤੋਂ ਿੈਰੋ
ਅਿਰਾਧੀ ਦੀ ਲਰਹਾਈ ਅਤੇ ਿੈਰੋ

ਤੇ ਲਰਹਾ ਕਰ ਲਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁ ਸੀ ਾਂ

ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੂਲਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

ਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜੇ ਅਿਰਾਧੀ “ਿਰਾਾਂਤੀਏ ਜੇ ੍ ” ਲਵੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਰਹਾ ਹੈ - ਤੁ ਸੀ ਾਂ 416- 314- 2447 ਜਾਾਂ 1 - 888-5792888 ਤੇ ਟੋ ਫਰੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂਿੰ ਲਵਕਟਮ ਨੋਟੀਫੀਕੇਿਨ ਲਸਸਟਮ (Victim
Notification System) ਦੇ ਨਾ ਰਲਜਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਵਕਟਮ ਨੋਟੀਫੀਕੇਿਨ ਸਰਲਵਸ
ਈ ਲਵਕ ਿ ਚੁਣੋ
ਜੇ ਅਿਰਾਧੀ “ਫੈਡਰ ਜੇ ੍ ” ਲਵੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਰਹਾ ਹੈ - ਤੁ ਸੀ ਾਂ 1 - 800- 518- 8817 ਤੇ ਟੋ ਫਰੀ ਫੋਨ
ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂਿੰ ਨੈਿਨ ਿੈਰੋ ਬੋਰਡ (National Parole Board) ਦੇ ਨਾ ਰਲਜਸਟਰ
ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਈ ਲਕ ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਿੈਰੋ ਦੀਆਾਂ ਸੁਣਵਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂ ਜੇ ਅਿਰਾਧੀ ਨੂਿੰ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਜਾਾਂ
ਲਰਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸੂਲਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੈਕਿਨ ਸਰਲਵਸ ਕੈਨੇਡਾ (Correctional
Service Canada) ਦੇ ਲਵਕਟਮ ਸਰਲਵਲਸਜ਼ ਯੁ ਲਨਟ ਨੂਿੰ 1- 866 - 806- 2275 ਤੇ ਟੋ ਫਰੀ ਫੋਨ ਕਰੋ
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ਆਿ ਰਾਇਟਸ (ਸੀਿੀਬੀਆਰ) ਕੀ ਹੈ?

ਕਨੇਡੀਅਨ ਲਵਕਟਮਜ਼ ਲਬ ਆਫ ਰਾਇਟਸ (ਸੀਵੀਬੀਆਰ) ਅਲਜਹੇ ਲਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਲਜਹੜੇ ਸੇਧ
ਲਦਿੰਦੇ ਹਨ ਲਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਲਨਆਾਂ ਿਰਲਕਲਰਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿੜਾਆਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਲਿਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾ ਲਕਹੋ
ਲਜਹਾ ਸ ੂ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਇੱਕ ਲਿਕਾਰ ਨੂਿੰ ਅਲਜਹੇ ਲਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿਲਰਭਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਲਜਸ
ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰੀਰਕ ਜਾਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨੁ ਕਸਾਨ, ਸਿੰਿਤੀ ਦਾ ਨੁ ਕਸਾਨ ਜਾਾਂ ਆਰਲਿਕ
ਨੁ ਕਸਾਨ ਝੱਲ ਆ ਹੈ।ਸੀਵੀਬੀਆਰ (CVBR) ਜੁਰਮ ਦੇ ਲਿਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਈ ਹੇਠਾਾਂ ਲਦੱਤੇ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਹੱਕ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ:





ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ (The Right to Information)
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ (The Right to Participation)
ਰੱਲਖਆ ਦਾ ਹੱਕ (The Right to Protection)
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕ (The Right to Restitution)

ਕਨੇਡੀਅਨ ਲਵਕਟਮਜ਼ ਲਬ ਆਫ ਰਾਇਟਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
“ਲਵਕਟਮਜ਼ ਆਫ ਕਰਾਇਮ” ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਿੀ ਮਾ ੀ ਮੁਆਿਜ਼ੇ

ਈ ਤੁ ਸੀ ਾਂ www.canada.ca ਤੇ

ਈ ਯੋਗ ਹਾਾਂ?

ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਿਕਾਰ ਵਜੋਂ, ਮਾ ੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਕੁਝ ਲਵਕ ਿ ਉਿ ਬਧ ਹਨ, ਹੇਠਾਾਂ
ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਲਵਕਟਮ ਕਲਵਕ ਲਰਸਿੌਂ ਸ ਿਰੋ ਗ ਰਾਮ ( ਵੀਲਕਊਆਰਿੀ ) (Victim Quick Response Program
(VQRP))

Ministry of Attorney General c/o Victim Services Branch, (ਮਲਨਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਅਟੌਰਨੀ
ਜਰਨ c/o ਲਵਕਲਟਮ ਸਰਲਵਲਸਜ਼ ਬਰਾਾਂਚ)
Victim Services Toronto
416-808-7066
ਵੀਲਕਊਆਰਿੀ (VQRP) ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ ਦੇ ਅਲਜਹੇ ਲਿਕਾਰਾਾਂ ਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਲਮਆਦ ਵਾਸਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਜਹੜੇ ਿੁਲ ਸ, ਸੇਕਿੂਅ ਅਸੌ ਟ ਸੈਂਟਰ, ਹਸਿਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ
ਦੂਸਰੀ ਏਜਿੰਸੀ ਕੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ

Toronto Police Service (ਟੋਰੋਂਟੋ ਪੁਲ ਸ ਸਰਲਿਸ)
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ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈ ਜਾਾਂ ਯੋਗਤਾ ਸਿੰਬਧ
ਿੰ ੀ ਸੇਧਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਲਖਆ ਕਰਨ
7066 ਤੇ ਲਵਕਟਮ ਸਰਲਵਲਸਜ਼ ਟੋਰੋਂਟੋ ਨਾ ਸਿੰਿਰਕ ਕਰੋ
Criminal Injuries Compensation Board (CICB) ( ਲਕਰ ਲਮਨ

ਈ ਲਕਰਿਾ ਕਰਕੇ 416 - 808ਇਿੰ ਜ ਰੀਜ਼ ਕਿੰ ਮ ਿੇ ਨ ਿੇ ਿ ਨ ਬੋ ਰ ਡ

( ਸੀਆਈਸੀਬੀ ))

www.cicb.gov.on.ca
1-800-372-7463
ਸੀਆਈਸੀਬੀ (CICB) ਅਲਜਹੇ ਲਿਕਾਰਾਾਂ ਈ ਮਾ ੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਜਹੜੇ ਲ ਿੰ ਗੀ
ਹਮ ੇ ਸਮੇਤ, ਓਨਟਾਲਰਓ ਲਵੱਚ ਲਹਿੰਸਕ ਜੁਰਮਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਾਂ ਵੀ ਲਦੱਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਰੋਿ ਨਹੀ ਾਂ ਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਜਾਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਵੱਚ ਦੋਿ ਲਸਧੀ ਨਹੀ ਾਂ
ਹੋਈ ਸੀ ਸੀਆਈਸੀਬੀ (CICB) ਮੈਡੀਕ , ਿੈਰੇਿੀ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਸ ਾਹ ਮਿਵਰੇ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਖਰਲਚਆਾਂ ਦੇ
ਨਾ ਨਾ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨੁ ਕਸਾਨ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੱਟਾਾਂ ਦਾ ਲਿਕਾਰ ਹੋਣ
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਿੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਈ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ ਦੇ

ਮੈਂ ਟੋਰੋਂਟੋ ਲਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸ ਾਹ ਮਿਿਰਾ ਲਕਥੇ ੱ ਭ ਸਕਦੀ/ਦਾ ਹਾਾਂ ?
ਤੁ ਹਾਡੇ ਈ ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛਾਣਬੀਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕ ਸਾਧਨ
ਉਿ ਬਧ ਹਨ ਟੋਰੋਂਟੋ ਿੁਲ ਸ ਸਰਲਵਸ ਕਈ ਏਜਿੰਸੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਮ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਕ ਲਕਸੇ ਵੀ ਅਲਜਹੇ ਲਵਅਕਤੀ

ਈ ਸਮਰਿਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਲਜਸ ਨੂਿੰ ਉਸ ਦੀ ੋ ੜ ਹੈ ਇਿੰਨਾਾਂ
ਸਮਰਿਨ ਏਜਿੰਸੀਆਾਂ ਲਵੱਚ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਵਾ ੇ ੋ ਕ ਅਫਸਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ
ਲਵਕਟਮ ਸਰਲਵਲਸਜ਼ ਟੋ ਰੋਂ ਟੋ

ਲਵਕਟਮ ਸਰਲਵਲਸਜ਼ ਟੋਰਟ
ੋਂ ੋ ਜੁਰਮ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਿਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਰਤੀ ਸਮਰਲਿਤ ਗੈਰਮੁਨਾਫਾ, ਖੈਰਾਤੀ ਸਿੰਸਿਾ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਿਹੁਚ
ਿੰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਉੱਤਰਦਾਈ ਿਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਿਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁ ਣਵੱਤਾ ਨੂਿੰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹਾ

ਕਰਨ ਅਤੇ

ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਕਾਰ ਬਣਨ ਨੂਿੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਫੌਰੀ ਆਨ-ਸਾਇਟ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ 24/7 ਚੱ ਣ ਵਾ ੀ, ਸਿੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦਖ

ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ

ਸ ਾਹ ਮਿਵਰੇ, ਵਕਾ ਤ, ਲਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਿਾਮ, ਸੁਰੱਲਖਆ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਆਉਟਰੀਚ
ਸਿਾਨਕ ਕਲਮਊਲਨਟੀ ਲਵੱਚ ਏਜਿੰਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜੋੜਨਗੇ
40 College Street
Toronto, Ontario, M5G 2J3
416-808-7066
Toronto Police Service (ਟੋਰੋਂਟੋ ਪੁਲ ਸ ਸਰਲਿਸ)
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ਈਮੇ : info@victimservicestoronto.com
ਵੈੱਬਸਾਇਟ: www.victimservicestoronto.com
ਲਵਕਟਮ ਲਵਟਨਸ ਅਲਸਸਟੈਂ ਸ ਿਰੋ ਗ ਰਾਮ ( ਵੀਡਬਲ ਊਏਿੀ )

ਵੀਡਬਲ ਊਏਿੀ (VWAP) ਜੁਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਿਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਾਂ ਈ ਅਦਾ ਤ ਦੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਸਿੰਬਿੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀਡਬਲ ਊਏਿੀ
(VWAP) ਿਰਾਾਂਤ ਭਰ ਲਵੱਚ ਸਾਰੇ ਕੋਰਟਹਾਉਸਾਾਂ ਲਵੱਚ ਸਲਿਤ ਹੈ ਵੀਡਬਲ ਊਏਿੀ (VWAP) ਵਾ ੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੋਰਟਹਾਉਸ ਨੂਿੰ ੱ ਭਣ ਈ, ਟੇ ੀਫੋਨ ਬੁਕ ਦੇਖੋ (ਸਾਰੇ ਕੋਰਟਹਾਉਸ ਬ ੂ ਿੇਜਾਾਂ ਲਵੱਚ
“ਕੋਰਟਸ” ਦੇ ਹੇਠ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ) ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਮਲਨਸਟਰੀ ਆਫ ਅਟੌਰਨੀ ਜਨਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਵੀ ਦੇਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ www.ontario.ca/attorneygeneral
ਲਸਵ

ਸੇ ਕ ਿੂ ਅ

ਅਸੌ ਟ ੌ ਇਰ (Civil Sexual Assault Lawyer)

ਅਲਜਹੇ ਵਕੀ ਹਨ ਲਜਹੜੇ ਬਚਿਨ ਦੇ ਲ ਿੰ ਗੀ ਦੁਰਲਵਹਾਰ ਅਤੇ ਬਾ ਗ ਲ ਿੰ ਗੀ ਹਮ ੇ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ
ਲਿਕਾਰਾਾਂ ਤੇ ਲਧਆਨ ਕੇਂਦਲਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲਸਵ ਸੇਕਿੂਅ ਅਸੌ ਟ ੌ ਇਰ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਦਾ
ਉੇਦੇਿ ਮਾ ੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਅਿਰਾਧੀ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਸਿਾ ਤੇ
ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਿਾਮ
ਟੋਰੋਂਟੋ ਿੁਲ ਸ ਸਰਲਵਸ ਲਕਸੇ ਖਾਸ ਵਕੀ

ਸੀ
ਦੀ ਲਸਫਾਰਿ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇੱਕ ਵਕੀ

ਨਾ ਸਿੰਿਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਸ ਿੁਸਲਤਕਾ ਲਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਲਕਸੀ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨੂਿੰ ਦੇਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਏਜਿੰਸੀਆਾਂ ਨਾ ਸਿੰਿਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮੁ ਜ਼ਮ ਨੂਿੰ ਫੌਜਦਾਰੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਲਵੱਚ ਗੁ ਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਿਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਲਫਰ ਵੀ ਮਾ ੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਈ ਇੱਕ
ਲਸਵ ਵਕੀ ਦੇ ਨਾ ਅਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ
The Law Society of Upper Canada ( ਾਅ ਸੋ ਸਾਇਟੀ ਆਫ ਅਿਰ ਕੈ ਨੇ ਡਾ )

The Lawyer Referral Service ( ੌ ਇਰ ਰੈਫਰ
416-947-3330
1-800-268-8326 (ਟੋ ਫਰੀ)
www.lsuc.on.ca

ਸਰਲਵਸ)

Ontario Trial Lawyers Association (ਓਨਟਾਲਰਓ ਟਰਾਇ
905-639-6852
1-800-567-3047 (ਟੋ ਫਰੀ)
Toronto Police Service (ਟੋਰੋਂਟੋ ਪੁਲ ਸ ਸਰਲਿਸ)
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www.otla.com
ਸਿੰ ਕ ਟ

ਾਇਨਾਾਂ

2-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
www.211toronto.ca
Toronto Rape Crisis Centre/Multicultural Women Against Rape (ਟੋਰੋਂਟੇ ਰੇਿ ਕਰਾਈਲਸਸ
ਸੈਂਟਰ/ਮ ਟੀਕ ਚਰ ਲਵਲਮਨ ਅਗੇਂਸਟ ਰੇਿ)
24 ਘਿੰਟੇ ਦੀ ਸਿੰਕਟ ਾਇਨ: 416-597-88058
crisis@trccmcwar.ca

ਮੈ ਡੀਕ

Women’s College Hospital (ਲਵਲਮਨਜ਼ ਕਾ ਜ ਹਸਿਤਾ )
Sexual Assault Domestic Violence Care Centre (ਸੇਕਿੂਅ ਅਸੌ ਟ ਡੋ ਮੇਸਲਟਕ
ਵਾਇਓ ੈਂ ਸ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ)
76 Grenville Street
Toronto, Ontario M5S1B2
416 - 323- 6040
www.womenscollegehospital.ca/programs-and-services/sexual-assault-domesticviolence-care-centre
ਾਂ ਕੈਂਿਸ)
Scarborough Hospital Birchmount Campus ((ਸਕਾਰਬਰੋ ਹਸਿਤਾ - ਬਰਚਮਾਉਟ
Sexual Assault Domestic Violence Care Centre (ਸੇਕਿੂਅ ਅਸੌ ਟ ਡੋ ਮੇਸਲਟਕ
ਵਾਇਓ ੈਂ ਸ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ)
3030 Birchmount Road
Toronto, Ontario, M1W 3W3
416- 495 -2555
www.sacc.to
Sexual Assault/Domestic Violence Care Centre (SA/DVCC) (ਸੇਕਿੂਅ
ਅਸੌ ਟ/ਡੋ ਮੇਸਲਟਕ ਵਾਇਓ ੈਂ ਸ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ (ਐਸਏ/ਡੀਵੀਸੀਸੀ))
(416) 314-2447
1 (888) 579-2888 (ਟੋ ਫਰੀ)
www.sadvtreatmentcentres.net
Toronto Police Service (ਟੋਰੋਂਟੋ ਪੁਲ ਸ ਸਰਲਿਸ)
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Sick Kids Hospital (ਲਸਕ ਲਕਡਜ਼ ਹਸਿਤਾ )
Suspected Child Abuse and Neglect (SCAN) Program (ਸਸਿੈਕਲਟਡ ਚਾਇ ਡ ਐਲਬਊਜ਼
ਐਾਂਡ ਲਨਗ ੈ ਕਟ (ਸਕੈਨ) ਿਰੋਗਰਾਮ)
555 University Avenue
Room 6427, Black Wing
Toronto, Ontario, M5G1X8
(416) 813-6275 (ਡੇ ਟਾਇਮ)
(416) 813-7500 (24 ਘਿੰਟੇ)
www.sickkids.ca/scan
ਾਂ ਸਾਏਨਾਏ ਹਸਿਤਾ )
Mount Sinai Hospital (ਮਾਉਟ
Clinic for HIV Related Concerns (ਕ ੀਲਨਕ ਫਾਰ ਐਚਆਈਵੀ ਲਰ ੇ ਲਟਡ ਕਿੰਨਸਰਨਜ਼)
600 University Avenue, Room 963
Toronto, Ontario, M5G 1X5
(416) 586-4800 (ਐਕਸਟੈਨਿਨ 8714)
www.mountsinai.on.ca/care/psych/patient-programs/hiv-clinc
ਾਂ ਸਾਏਨਾਏ ਹਸਿਤਾ )
Mount Sinai Hospital (ਮਾਉਟ
Trauma Clinic (ਟਰੌਮਾ ਕ ੀਲਨਕ)
600 University Avenue, Room 963
Toronto, Ontario, M5G 1X5
(416) 586-4800 (ਐਕਸਟੈਨਿਨ 8714)
www.mountsinai.on.ca/care/psych/patient-programs/trauma-clinic

ਸ ਾਹ ਮਿਵਰਾ

Barbra Schlifer Clinic – Women Only (ਬਾਰਬਰਾ ਿ ਾਈਫਰ ਕ ੀਲਨਕ - ਲਸਰਫ ਔਰਤਾਾਂ)
489 College Street
Toronto, Ontario, M6G 1A5
416-323-9149
www.schliferclinic.com
Egale Canada Human Rights Trust (ਈਗੇ
Toronto Police Service (ਟੋਰੋਂਟੋ ਪੁਲ ਸ ਸਰਲਿਸ)
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185 Carlton Street
Toronto, Ontario, M5A 2K7
416-906-7887
www.egale.ca
Elder Abuse Ontario (ਐ ਡਰ ਅਲਬਊਜ਼)
2 Billingham Road Suite 306
Toronto, Ontario, M9B 6E1
416-916-6728
www.elderabuseontario.com
info@elderabuseontario.com
Family Services Toronto (ਫੈਮ ੀ ਸਰਲਵਲਸਜ਼ ਟੋਰੋਂਟੋ)
128 A Sterling Road
Toronto, Ontario, M6P 0A1
(416) 595-9230
www.familyservicetoronto.org
Metropolitan Action Committee on Violence Against Women and Children
(METRAC) – Women Only (ਮੈਟਰੋਿੌ ੀਟਨ ਐਕਿਨ ਕਲਮਟੀ ਆਨ ਵਾਇਓ ੈਂ ਸ ਅਗੇਂਸਟ ਲਵਲਮਿੰਨ
ਐਾਂਡ ਲਚ ਡਰਨ - ਲਸਰਫ ਔਰਤਾਾਂ)
158 Spadina Road
Toronto, Ontario, M5R 2T8
(416) 392-3135
info@metrac.org
www.metrac.org
Scarborough Shoniker Clinic (ਸਕਾਰਬਰੋ ਿੋਨੀਕਰ ਕ ੀਲਨਕ)
2877A Ellesmere Road
Scarborough, Ontario, M1E 4C1
(416) 281-7301
www.rougevalley.ca/shoniker-clinic
Sherbourne Health Centre (ਿਰਬੌਰਨ ਹੈ ਿ ਸੈਂਟਰ)
333 Sherbourne Street
Toronto, Ontario, M5A 2S5
www.sherbourne.on.ca
Toronto Police Service (ਟੋਰੋਂਟੋ ਪੁਲ ਸ ਸਰਲਿਸ)
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info@sherbourne.on.ca
The Gatehouse (ਦ ਗੇਟਹਾਉਸ)
3101 Lake Shore Boulevard West
Toronto, Ontario, M8V 3W8
(416) 255-5900
www.thegathehouse.org
Toronto Rape Crisis Centre/Multicultural Women Against Rape (ਟੋਰੋਂਟੇ ਰੇਿ ਕਰਾਈਲਸਸ
ਸੈਂਟਰ/ਮ ਟੀਕ ਚਰ ਲਵਲਮਿੰਨ ਅਗੇਂਸਟ ਰੇਿ)
(TRCC/MWAR) – Women Only (ਟੀਆਰਸੀਸੀ/ਐਮਡਬਲ ਊਏਆਰ -ਲਸਰਫ ਔਰਤਾਾਂ)
(416) 597-1171
www.trccmwar.ca
info@trccmcwar.ca
Toronto Trans Alliance (ਟੋਰੋਂਟੋ ਟਰਾਾਂਸ ਅ ਾਇਿੰਸ)
www.torontotransalliance.com
Boost CYAC (ਬੂਸਟ ਸੀਵਾਏਏਸੀ)
890 Yonge Street
Toronto, Ontario, M4W 3P4
(416) 515-1100
info@boostforkids.org
www.boostforkids.org
Covenant House (ਕੋਵੇਨੈਂਟ ਹਾਉਸ)
20 Gerrard Street East
Toronto, Ontario, M5B 2P3
416-598-4898
www.covenanthousetoronto.ca
East Metro Youth Services (ਈਸਟ ਮੈਟਰੋ ਯੂ ਿ ਸਰਲਵਲਸਜ਼)
1200 Markham Road
Scarborough, Ontario, M1H 3C3
416-438-3697
www.emys.on.ca
Toronto Police Service (ਟੋਰੋਂਟੋ ਪੁਲ ਸ ਸਰਲਿਸ)
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ਸਲਭਆਚਾਰਕ ਤੌ ਰ ਤੇ ਲਵਲਿਿਟ

Abrigo Centre (ਅਬਰੀਗੋ ਸੈਂਟਰ)
1645 Dufferin Street
Toronto, Ontario, M6H 3L9
416-534-3434
www.abrigo.ca
Butterfly Asian & Migrant Sex Workers Support Network (ਬਟਰਫ ਾਈ ਏਿੀਅਨ ਐਾਂਡ
ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਸੈੱਕਸ ਵਰਕਰਜ਼ ਸਿੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ)
416-906-3098
www.butterfly.sw.org
cswbutterfly@gmail.com
Centre francophone de Toronto (ਸੈਂਟਰ ਫਰੈਂਕੋਫੋਨ ਡੇ ਟੋਰੋਂਟੋ)
555 Richmond Street West
Toronto, Ontario, M5V 3B1
416-922-2672
www.centrefranco.org
infos@centrefranco.org
Chinese Family Services of Ontario (ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੈਮ ੀ ਸਰਲਵਲਸਜ਼ ਆਫ ਓਨਟਾਲਰਓ)
3330 Midland Avenue, Suite 229
Scarborough, Ontario, M1V 5E7
416-979-8299
www.chinesefamilyso.com
info@chinesefamilyso.com
Native Women's Resource Centre, Sexual Assault Care Centre – Women Only
(ਨੇਲਟਵ ਲਵਲਮਿੰਨਜ਼ ਲਰਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ, ਸੇਕਿੂਅ ਅਸੌ ਟ ਕੈਅਰ ਸੈਂਟਰ - ਲਸਰਫ ਔਰਤਾਾਂ)
191 Gerrard Street East
Toronto, Ontario, M5A 3E5
416-963-9963
www.nwrct.ca
info@nwrct.ca
Toronto Police Service (ਟੋਰੋਂਟੋ ਪੁਲ ਸ ਸਰਲਿਸ)
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Rexdale Women’s Centre – Women Only (ਰੈਕਸਡੇ
925 Albion Road, Suite 309
Toronto, Ontario, M9V 1A6
416-745-0062
www.rexdalewomen.org

ਈ ਇੱਕ ਗਾਇਡ

ਲਵਲਮਿੰਨਜ਼ ਸੈਂਟਰ - ਲਸਰਫ ਔਰਤਾਾਂ)

Riverdale Immigrant Women’s Center – Women Only (ਲਰਵਰਡੇ
ਸੈਂਟਰ - ਲਸਰਫ ਔਰਤਾਾਂ)
1326 Gerrard Street East
Toronto, Ontario, M4L 1Z1
416-465-6021
www.riwc.ca
South Asian Legal Clinic of Ontario (ਸਾਉਿ ਏਿੀਅਨ
45 Sheppard Avenue East Suite 106A
North York, Ontario, M2N 5W9
416-487-6371
www.salc.on.ca

ੀਗ

ਇਿੰਮੀਗਰੇਂਟ ਲਵਲਮਿੰਨਜ਼

ਕ ੀਲਨਕ ਆਫ ਓਨਟਾਲਰਓ)

South Asian Women’s Centre – Women Only (ਸਾਉਿ ਏਿੀਅਨ ਲਵਲਮਿੰਨਜ਼ ਸੈਂਟਰ - ਲਸਰਫ
ਔਰਤਾਾਂ)
800 Lansdowne Avenue Suite 1
Toronto, Ontario, M6H 4K3
416-537-2276
www.sawc.org
info@sawc.org
The Centre for Spanish Speaking Peoples (ਦ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਿੈਲਨਿ ਸਿੀਲਕਿੰਗ ਿੀਿ ਜ਼)
2141 Jane Street, 2nd Floor
Toronto, Ontario, M3M 1A2
416-533-8545
www.spanishservices.org
info@spanishservices.org

Toronto Police Service (ਟੋਰੋਂਟੋ ਪੁਲ ਸ ਸਰਲਿਸ)
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The Centre OASIS des femmes – Women Only (ਦ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਔਏਲਸਸ ਡੇ ਫਾਮਜ਼ - ਲਸਰਫ
ਔਰਤਾਾਂ)
465 Yonge Street
Toronto, Ontario, M4Y 1X0
416-591-6565
www.oasisfemmes.org
services@oasisfemmes.org
West Neighbourhood House (ਵੈਸਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਹਾਉਸ)
248 Ossington Avenue
Toronto, Ontario, M6J 3A2
416-532-4828
www.westnh.org
info@westnh.org
Women's Health in Women's Hands – Women Only (ਲਵਲਮਿੰਨਜ਼ ਹੈ ਿ ਇਿੰਨ ਲਵਲਮਿੰਨਜ਼
ਹੈਂਡਜ਼ - ਲਸਰਫ ਔਰਤਾਾਂ)
2 Carlton Street Suite 500
Toronto, Ontario, M5B 1J3
416-593-7655
www.whiwh.com
info@whiwh.com
ਦੂਸ ਰੇ ਸਿੰ ਸਾਧਨ

Canadian Centre for Abuse Awareness (CCAA) (ਕਨੇਡੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਅਲਬਊਜ਼
ਅਵੇਅਰਨੈਸ - ਸੀਸੀਏਏ)
(905) 967-0687
www.abusehurts.ca
Courtprep (ਕੋਰਟਿਰੇਿ)
www.courtprep.ca
Victims Matter (ਲਵਕਟਮਜ਼ ਮੈਟਰ)
www.victimsmatter.gc.ca

Toronto Police Service (ਟੋਰੋਂਟੋ ਪੁਲ ਸ ਸਰਲਿਸ)
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