
ਉਪਚਾਰਕ 
ਨਿਆ

ਕਖਮਊਖਨਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 
ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਖਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ

ਪੀੜਤਾ ਲਈ  
ਉਪਚਾਰਕ ਨਿਆ ਸੇਵਾਵਾ
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•  ਪੀੜਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਪੁਖਲਸ ਏਜੰਸੀਆ, ਪ੍ਰੌਸੀਖਕਉਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ 
ਸੇਵਾਵਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ।

•  ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਖਵਕਖਟਮ ਸਰਖਵਖਸਜ਼, ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ 
ਕ ਅਤੇ ਨਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਗਰਾਖਮੰਗ 
ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਖਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਖਕਖਰਆ ਖਵੱਚ ਖਵਚਾਰ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਖਵਕਲਪ ਖਦੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ।
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ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਉਪਚਾਰਕ ਨਿਆ ਕਦਰ
201-686 Portage Avenue
Winnipeg, Manitoba, R3G 0M6

ਈਮੇਲ: RestorativeJustice@gov.mb.ca
ਫਿ: 204-945-8581

https://gov.mb.ca/justice/
commsafe/restorjus.html

ਂ ੇਂ

ੋ

ਸਮਾਂ
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਤੱਕ



ਉਪਚਾਰਕ  
ਨਿਆ ਸ਼ਾਖਾਂ
ਮੈਿੀਟੋਬਾ ਨਵੱਚ, ਨਕਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 
'ਤੇ ਪੁਨਲਸ ਜਾ ਪ੍ਰੌਸੀਂ ਨਕਉਸ਼ਿ ਦੁਆਰਾ ਉਪਚਾਰਕ 
ਨਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਂ
ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਰਸਮੀ ਅਪਰਾਨਿਕ ਨਿਆ ਪਂ ੍ਣਾਲੀ ਦੇ 
ਬਾਹਰ ਨਵਅਕਤੀਆ ਦੇ ਅਪਰਾਂ ਨਿਕ ਨਵਵਹਾਰ ਿਾਲ 
ਿਨਜੱਠਣ ਲਈ ਵਰਨਤਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਢੁਕਵਂ ੇਂ ਮਾਮਨਲਆ ਂ
ਨਵੱਚ, ਇਹ ਅਪਰਾਿੀਆ ਲਈ ਵਂ ਿੇਰੇ ਸਮੇਂ ਨਸਰ ਅਤੇ 
ਅਰਥਪੂਰਿ ਨਸੱਨਟਆ ਵੱਲ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ  ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਂ
ਲਈ ਸੁਿਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਨਲਜਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰੌ ਤੋਂ ਵੱਿ ਪੁਿਰ ਉਪਚਾਰਕ ਨਿਆ ਪ੍ਂ ੋਗਰਾਮ, 
ਕਨਮਉਨਿਟੀ ਜਸਨਟਸ ਕਮੇਟੀਆ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਕ ਂ
ਨਿਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਂ ਿ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨਵੱਚ ਡਾਇਵਰਸ਼ਿ 
ਨਵਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਿ।

ਮੈਿੀਟੋਬਾ ਨਵੱਚ  
ਉਪਚਾਰਕ ਨਿਆਂ
ਉਪਚਾਰਕ ਖਨਆ ਪੀੜਤਾ, ਅਪਰਾਧੀਆ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਲਈ ਮੁੱਿ ਧਾਰਾ ਦੀ ਖਨਆ ਪਣਾਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਬਦਲ ਵਜੋਂ 
ਉਪਚਾਰਕ ਖਨਆ ਖਵਕਲਪਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਖਹਤ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕਖਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਉਪਚਾਰਕ  
ਨਿਆ ਕਦਰਂ ੇਂ
ਉਪਚਾਰਕ ਖਨਆ ਕਦਰ (RJC) ਸੰਧੀ 1 ਦੇ ਿੇਤਰ – 
Anishinaabee, Cree, Oji-Cree, Dakota, 
ਅਤੇ Dene ਲਕਾ ਦੀ ਮੂਲ ਭਮੀ, ਅਤੇ Métis 
Nation ਦੀ ਜਨਮ ਭਮੀ 'ਤੇ ਸਖਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨਾ 
ਸੰਧੀਆ ਦਾ ਸਖਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ ਜੋ ਇਨਾ ਪਦੇਸ਼ਾ 'ਤੇ 
ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਸਨ ਅਤੇ ਖਜਨਾ ਨ ਪੀੜ੍ੀਆ ਤੋਂ 
ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਖਲਆ ਹੈ।

ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਕਲਾਇਟਾ ਲਈ ਉਪਚਾਰਕ 
ਨਿਆ ਪ੍ਨਕਨਰਆ

•  ਗਲਤ ਕਮਾ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 
ਖਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਲੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

•  ਉਪਚਾਰਕ ਖਨਆ ਖਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਮੁਲਾਕਣ 
ਦੀ ਲੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

•  ਕਸ ਪਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਗਰਾਖਮੰਗ ਖਵੱਚ ਸਰਗਰਮ 
ਭਾਗੀਦਾਰੀ।

•   ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ-ਸੱਖਭਆਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
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RJC ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤ:

•   ਪੀੜਤਾ ਦੀਆ ਲੜਾ ਪਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ।

•  ਅਪਰਾਖਧਕ ਖਵਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨਕਸਾਨ ਦੀ 
ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਖਹੱਸੇਦਾਰਾ ਨਾਲ ਖਮਲ ਕ ਕਮ ਕਰਨਾ।

•  ਘਰੇਲ ਖਹੰਸਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਲਜਾਉਣ ਦੇ ਖਵਕਲਪ ਪਦਾਨ 
ਕਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਖਵਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਿਨ 
ਕਰਨਾ।

•  ਖਸਹਤਮੰਦ ਸਬੰਧਾ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਪਬੰਧਨ, ਸੋਚ ਸੰਬੰਧੀ 
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਨਖਸ਼ਆ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਿੇਤਰਾ ਖਵੱਚ 
ਪ੍ਗਰਾਖਮੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

•  ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਵੈ 
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਗਰਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ 
ਜੋ ਉਪਖਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਇਖਤਹਾਸਕ ਪਭਾਵ ਦੀ ਖਸੱਖਿਆ, 
ਖਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਪਣਾਲੀ ਅਤੇ ਖਸਕਸਟੀਜ਼ ਸਕੂਪ 
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਵਅਕਤੀਗਤ ਖਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ 
ਉਤਸ਼ਾਖਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

•   ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੱਖਭਆਚਾਰਕ ਗਤੀਖਵਧੀਆ ਦਾ ਪ੍ਗਰਾਮ 
Ma’ìingan Izhichigewin (In the 
Manner of the Wolf) ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਖਜਸ 
ਖਵੱਚ ਖਸੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੱਖਭਆਚਾਰਕ 
ਗਤੀਖਵਧੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

•  RJ ਕਖਮਉਖਨਟੀ ਆਫ਼ ਪ੍ਕਖਟਸ ਖਵੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 
ਦੁਆਰਾ ਉਪਚਾਰਕ ਖਨਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾ ਦਾ ਸਮਰਿਨ 
ਕਰਨਾ।
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