
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਹਨ: 

ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਤੋਂ  

ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਦਦ
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ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ 

ਰਹੇ ਹੋਿੋਗੇ ਵਕ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਪੁਵਲਸ ਨੂੰ ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ। 

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਵਦੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ। 

ਇਹ ਗਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ:

• ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

• ਆਪਣੇ ਅਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਾਣਨਾ

• ਅਪਰਾਿਕ ਵਨਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਵਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਵਲਸ ਨੂੰ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 

ਅਦਾਲਤ ਿਾਣਾ ਸਾਮਲ ਹੈ

• ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰਵਹਣਾ

• ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪ ਿਾਣਨਾ

• ਕਾਉਂਸਵਲੰਗ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਨਿਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸਨ ਨੂੰ ਿਸਵਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਕਵਟਮਜ਼ ਫੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਵਹਯੋਗ 

ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ।

ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। 

• ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਟ ਦੇ ਵਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਿੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਡਾਕਟਰੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਅਵਿਹੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 

ਵਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਿੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਿਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ 

ਨਸੀਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੰਗੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 

ਫੈਲਣ ਿਾਲੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਲਾਗਾਂ ਿਾਂ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਗਰਭ ਅਿਸਥਾਿਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 

ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਾਂ ਨਰਵਸੰਗ ਸਟੇਸਨ ਵਿਿੇ ਵਕਸ ਵਕਸਮ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ 

ਦੇਿਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਬਾਰੇ ਿਿੇਰੇ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿੇਿੋ: 

• www.manitoba.ca/youarenotalone 

• http://klinic.mb.ca/in-person-counselling/sexual-assault-crisis-
counselling/seeking-medical-attention-after-a-sexual-assault/ 

• http://www.hsc.mb.ca/emergencyNurseExam.html 

http://www.manitoba.ca/youarenotalone
http://klinic.mb.ca/in-person-counselling/sexual-assault-crisis-counselling/seeking-medical-attention-after-a-sexual-assault/
http://klinic.mb.ca/in-person-counselling/sexual-assault-crisis-counselling/seeking-medical-attention-after-a-sexual-assault/
http://www.hsc.mb.ca/emergencyNurseExam.html
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ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੇ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ: 

• ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਕਸਮ ਦੀ ਵਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਿੀ ਿਾਂ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ

• ਵਕਸੇ ਿੀ ਅਣਚਾਹੀ ਵਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਿੀ ਿਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ, ਚਾਲਬਾਿੀ 

ਿਾਂ ਿਮਕੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ

• ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਿੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ (ਉਦਾਹਰਣ 

ਲਈ, ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੇਹੋਸ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਿਾਂ ਸਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ)।

ਿੇਕਰ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

• ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਅਿੇ ਿੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ 911 ਿਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ 

ਪੁਵਲਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

• ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਿਗ੍ਾ ‘ਤੇ ਿਾਓ।

• ਵਿੰਨੀ ਿਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਵਕਸੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਲੀਵਨਕ ਿਾਂ ਨਰਵਸੰਗ 

ਸਟੇਸਨ 'ਤੇ ਿਾਓ।
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• ਆਪਣੇ ਵਕਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਦੋਸਤ, 

ਵਰਸਤੇਦਾਰ ਿਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ)।

• ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਵਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ 

ਕੇ ਰੱਿੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਕੱਪਵੜਆ ਨੂੰ ਵਬਨਾਂ ਿੋਏ ਸੰਭਾਲੋ; 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰੋ)।

ਿੇਕਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ?

ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ, ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 

100 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਿੁੰਮੇਿਾਰੀ ਹੈ ਵਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 

ਿੋ ਕੁਝ ਿੀ ਕੀਤਾ ਿਾਂ ਵਕਹਾ, ਉਹ ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ (ਉਦਾਹਰਣ, ਕੱਪੜੇ ਿੋ ਤੁਸੀਂ 

ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਿਾਂ ਸਰਾਬ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀਤੀ ਸੀ)। 

ਸਜਹਮਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਵਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਿੀ ਲਈ, ਗਤੀਵਿਿੀ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ। ਉਮਰ ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂ, ਸਵਹਮਤੀ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਵਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਿੀ ਅਪਰਾਿਕ 

ਿੁਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

• ਸਵਹਮਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਇਿਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ।

• ਸਵਹਮਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬਦਾਂ ਿਾਂ ਵਕਵਰਆਿਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਨਸੀ 

ਗਤੀਵਿਿੀ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਵਹਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

• ਸਵਹਮਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਿੀ ਹੈ ਵਕ ਦੋਨਾਂ ਵਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਨਸੀ 

ਗਤੀਵਿਿੀ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸਲ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਵਸਰਫ ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹਾਂ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। ਯਾਦ ਰੱਿੋ ਵਕ, ਵਸਰਫ਼ ਇਹ ਕਵਹ ਕੇ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਿੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ 

ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ (ਮੌਵਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੌਵਿਕ ਇਸ਼ਾਵਰਆਂ 

ਸਮੇਤ), ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਹਮਤੀ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਿਾਪਸ ਵਲਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹਮੇਸਾਂ ਯਾਦ ਰੱਿੋ ਵਕ ਇੱਕ ਵਿਨਸੀ ਕਾਰਿ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਰ ਵਿਨਸੀ ਕਾਰਿਾਂ ਲਈ 

ਸਵਹਮਤੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਾਂ 

ਵਿਨਸੀ ਸੰਪਰਕ ਸਾਵਿਆ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਵਹਮਤੀ 

ਦੇ ਵਦੱਤੀ ਹੈ।

ਸਵਹਮਤੀ ਬਾਰੇ ਿਿੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸਟੇਟਸ ਆਫ਼ ਿੂਮੈਨ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਅਲੋਨ 

(Manitoba Status of Women You are Not Alone) ਿੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਿਾਓ:  

http://www.gov.mb.ca/youarenotalone/consent.html 

http://www.gov.mb.ca/youarenotalone/consent.html
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ਤੁਸੀਂ ਸਵਹਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਿਿੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਿੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ:  

http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/other-autre/clp/faq.html 

ਮੇਰੇ ਅਜਿਕਾਰ ਕੀ ਹਨ?

ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਨਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣਨ ਦਾ 

ਅਵਿਕਾਰ ਹੈ ਵਕ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹਨ, ਵਿਕਲਪਾਂ 

ਅਤੇ ਉਪਲਬਿ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰਸਮੇਤ, ਿੁਰਮਾਂ ਦੇ ਵਸਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਵਥਤ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਿਸਵਟਸ ਵਿਕਟਮ ਸਰਿੀਵਸਸ (Manitoba 
Justice Victim Services) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਵਿਕਟਮ ਸਰਿੀਵਸਸ (Victim Services) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਿਾਰੀਆਂ 

ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਦੂਿੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਾਂ ਏਿੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਿੁੜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ 

ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਫ਼ੋਨ, ਫੈਕਸ ਿਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਿ ਹਨ। ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਿੇ 

ਤੱਕ ਪੁਵਲਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਵਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਾਲ 

ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਿਕਟਮ ਸਰਿੀਜਸਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਜਕਿੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਵਲਸ ਿਾਂ ਅਪਰਾਿਕ ਵਨਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਿਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 

ਵਿਕਟਮ ਸਰਿੀਵਸਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ 

ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਵਿਕਟਮ ਸਰਿੀਵਸਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਿੇਂ ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ 

ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਿੇ। 

ਿੇਕਰ ਪੁਵਲਸ ਵਕਸੇ ਸੱਕੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਟਮ ਸਰਿੀਵਸਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ 

ਅਪਰਾਿਕ ਵਨਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦੌਰਾਨ 

ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਨਆਂ ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਿਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਉਂਸਵਲੰਗ ਸੇਿਾਿਾਂ 

ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਿ ਦੇ ਵਸਕਾਰ ਿੱਿੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਿਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿੇਕਰ ਸੱਕੀ ਨੂੰ ਦੋਸੀ ਠਵਹਰਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਭਾਿ ਵਬਆਨ 

(ਅਪਰਾਿਕ ਵਨਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਦੇਿੋ) ਨੂੰ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਵਿਕਟਮ ਸਰਿੀਵਸਸ ਅਪਰਾਿੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਿੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਵਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਿੀ ਮਦਦ ਕਰ 

ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ‘ਤੇ ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਿੇਲ੍ ਤੋਂ 

ਵਰਹਾਅ ਹੋ ਿਾਣਾ; ਪਰਿ)। ਵਿਕਟਮ ਸਰਿੀਵਸਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਦੀ ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ 

ਵਹਫਾਿਤ ਵਿੱਚ ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/other-autre/clp/faq.html 
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ਮਨੈੀਟਬੋਾ ਵਿੱਚ, ਦੀ ਵਿਕਵਟਮਜ਼ ਵਬਲ ਆਫ਼ਰਾਈਟਜ਼ (The Victim’s Bill of Rights) ਨਾਮਕ ਇੱਕ 

ਕਾਨੂੰਨ, ਅਪਰਾਿ ਦ ੇਵਸਕਾਰ ਲਕੋਾਂ ਨੂੰ ਮਨੈੀਟਬੋਾ ਿਸਵਟਸ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਿਾਸ ਵਕਸਮ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ ਵਦਦੰਾ ਹ।ੈ ਿਿਰੇ ੇਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹਠੇਾਂ ਵਲਕੰ ‘ਤ ੇਿਿੇ:ੋ  

https://www.gov.mb.ca/justice/victims/pubs/billofrights.pdf 

ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਕਟਮ ਸਰਿੀਜਸਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜਕਿੇਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਆਪਣੇ ਿੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਮ ਸਰਿੀਵਸਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ: 

1-866-4VICTIM (1-866-484-2846) ਿਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤਾ ਵਲੰਕ ਿੇਿੋ:  

www.manitoba.ca/justice/victims/index.html।

ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜਕਹੜੀ ਮਦਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਉਂਸਵਲੰਗ ਿਾਂ ਹੋਰ ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ ਵਨਿਾਰਨ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ ਹੈ। 

ਿਿੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦੇ ਕਾਉਂਸਵਲੰਗ, ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਨਿਾਰਨ 

ਸਬੰਿੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਿੇਿੋ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਉਂਸਜਲੰਿ ਲਈ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰਨ ਜਿੱਚ ਮਦਦ ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਹਾਂ। ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਵਿਕਟਮਸ ਆਫ਼ ਕ੍ਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Compensation for Victims of 
Crime Program) ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੋ 

ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਸਵਹਤ ਿਾਸ ਅਪਰਾਿਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਨੱਿੀ ਸੱਟ, ਮੁਸਵਕਲਾਂ ਿਾਂ ਿਰਵਚਆਂ ਦਾ ਵਸਕਾਰ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਪਰਾਿ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਵਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਵਦੱਤੀ ਿਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀਹੈ। ਦਰਿਾਸਤ ਅਪਰਾਿ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ 

ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਦੱਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਪਿਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਭੁਿਤਾਨ ਲਈ ਅਰਜੀ ਜਕਿੇਂ ਦੇਿਾਂ?

 ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਵਿਕਟਮਸ ਆਫ਼ ਕ੍ਾਈਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਿੇਤਰ ਦੇ 

ਵਿਕਟਮ ਸਰਿੀਵਸਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 

ਫ਼ੋਨ: ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਵਿੱਚ 204-945-0899 

ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: 1-800-262-9344
ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ ਵਲੰਕ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਹਨ:

http://www.gov.mb.ca/justice/victims/compensation.html

https://www.gov.mb.ca/justice/victims/pubs/billofrights.pdf
http://www.manitoba.ca/justice/victims/index.html
http://www.gov.mb.ca/justice/victims/compensation.html
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ਅਪਰਾਿਕ ਜਨਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਕਿੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਪੁਜਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਜਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਪਿੇਿੀ?

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੋ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਵਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 

ਪੁਵਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 

ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਭਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ 

ਅਪਰਾਿ ਦਾ ਉਨ੍ਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਪੁਵਲਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਿਾਂ ਹੋਰ ਸਵਹਯੋਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਲੀਵਨਕ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਵਸਸ (Klinic Community Health 
Services), ਕਾ ਨੀ ਕਾਵਨਵਚਕ (Ka Ni Kanichihk) ਿਾਂ ਸਰਿਾਈਿਰਜ਼ ਹੋਪ ਕਰਾਈਵਸਸ ਕੇਂਦਰ 

(Survivor’s Hope Crisis Centre) (ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ) ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਹਯੋਗੀ ਵਿਅਕਤੀ 

ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਨਸੀ ਿਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸਾਥੀ(ਪੁਰਾਣੇ ਿਾਂ ਮੌਿੂਦਾ) ਦੁਆਰਾ ਵਿਨਸੀ 

ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਵਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ 

ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀਹੈ। ਿੇਕਰ ਪੁਵਲਸ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਕੋਈ ਅਪਰਾਿ 

ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ 

ਸਾਥੀ ਿਾਂ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਕਸੇ ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੁਵਲਸ ਨੂੰ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ 

ਨਹੀਂ ਿਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ 

ਿੀ ਪੁਵਲਸ ਨੂੰ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ, ਅਤੇ 

ਦੂਿੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਿਾਰ ‘ਤੇ)। ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ 

ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਦੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਫੈਮਲੀ ਸਰਿੀਵਸਸ (Child 
and Family Services) ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਜਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਜਦੱਤੇ ਜਬਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ। ਵਿਨਸੀ ਸੋਸਣ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਵਲਸ ਨੂੰ ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 

ਦੇਣਾ, ਦੋ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਾਲਗ (18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਿ) ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਵਲਸ 

ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਵਦੱਤੇ ਵਬਨਾਂ ਗੁਪਤ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ  

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਵਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਵਦੱਤੇ ਬਗੈਰ ਗੁਪਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 

ਅਿਾਰ' ਤੇ, ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਫੈਮਲੀ ਸਰਿੀਵਸਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਕੋਈ 

(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਨਰਸ ਿਾਂ ਵਸਹਤ ਪੇਸੇਿਰ) ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸੇ ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ 

ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਾਮਲ ਹੈ, ਵਫਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ 

ਐਂਡ ਫੈਮਲੀ ਸਰਿੀਵਸਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 

ਸੱਟਾਂ ਲਈ ਿਾਂਚ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇਗੀ, ਵਿਨਸੀ ਸੰਕਰਮਣ ਿਾਲੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ 

ਿਾਣਗੇ, ਅਣਚਾਹੀ ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਿਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਲਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ 

ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਿਾਿੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿੋ ਪੁਵਲਸ ਿਾਂਚ 

ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਨ ਵਦਓ ਵਕ ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਥਾਿਾਂ ਤੇ, ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 

ਸਬੂਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 

ਆਰਸੀਐਮਪੀ (RCMP) ਡਾਕਟਰ ਿਾਂ ਨਰਸ ਿਾਂਚ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 

ਵਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਸਾਈਨਵਸਸ ਸੈਂਟਰ (Health Sciences 
Centre) ਵਿੱਚ ਿੱਿਰੀ ਹੈ (ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਿੇਿੋ)। 

ਜਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇ?

ਜਿਨੀਪੈੱਿ ਜਿੱਚ:

ਤਸੁੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਿੇਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸ ੇਿੀ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਵਿਭਾਗ ਿਾਂ ਿਰਰੂੀ ਦਿੇਭਾਲ 

ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਰੌਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਹਲੈਥ ਸਾਈਨਵਸਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਲਈ ਨਰਸ 

ਿਾਂਚਕਰਤਾਿਾਂ ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ ਵਿਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸਿਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਹਲੈਥ ਸਾਈਨਵਸਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਦ ੇਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਦੰੀ 

ਹ,ੈ ਵਿਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਿਾਸ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੇਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਿਲਾਈ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 

ਵਿਨ੍ਾਂ ਨ ੇਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦਾ ਅਨਭੁਿ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਸਾਰ ੇਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦ ੇਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਲੈਥ ਸਾਈਨਵਸਸ 

ਸੈਂਟਰ (HSC) ਦ ੇਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਿਲ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਸਕੈਸ਼ਅੁਲ ਐਸਾਲਟ ਨਰਸ 

ਪ੍ਰੀਵਿਅਕ (Sexual Assault Nurse Examiner) (SANE) ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਡੈੀਕਲ ਦਿੇਭਾਲ ਅਤ/ੇਿਾਂ 

ਪਵੁਲਸ ਵਰਪਰੋਵਟਗੰ ਬਾਰ ੇਵਿਕਲਪ ਅਤ ੇਚਣੋਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਲਾਗ ਅਤ ੇਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਨੂੰ ਰਕੋਣ 

ਲਈ ਦਿਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਤ ੇਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਵਲਗੰ ਬਾਰ ੇਸਿੇਾਿਾਂ ਨਾਲ ਿੜੋਣਾ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਤਾਂ ਿੋ 

ਉਹਨਾਂ ਕਲੋ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਵਿੱਚ ਿਾਪਸ ਿਾਣ ਲਈ ਢਕੁਿੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਹਿੋ।ੇ

ਿਦੋਂ ਤਸੁੀਂ ਹਲੈਥ ਸਾਈਨਵਸਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਿ ੇਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਚੂਨਾ ਵਦਦੰ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ 

ਟਰੀਏਿ ਡਸੈਕ ਵਿਿ ੇਿਾਓਗ ੇਅਤ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਪੁੱਵਛਆ ਿਾਿਗੇਾ ਵਕ ਤਸੁੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਕਉਂ ਆਏ ਹ।ੋ ਇਸ 

ਸਮੇਂ, ਤਹੁਾਨੂੰ ਪੁੱਵਛਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਵਕ ਕੀ ਤਸੁੀਂ ਇੱਕ SANE ਨਰਸ ਨੂੰ ਵਮਲਣਾ ਚਾਹੁਦੰ ੇਹ।ੋ ਉਹ ਇਹ 

ਿੀ ਪੁੱਛਣਗ ੇਵਕ ਕੀ ਤਸੁੀਂ ਕਲੀਵਨਕ ਸਕੈਸ਼ਅੁਲ ਐਸਾਲਟ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ (Sexual Assault Program) 
ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਸਿਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਸੈਿੇਕ ਨੂੰ ਤਹੁਾਡ ੇਨਾਲ ਰਵਹਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਲਆਉਣਾ ਚਾਹੁਦੰੇ 

ਹ।ੋ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤਹੁਾਡ ੇਪ੍ਰਸਨਾਂ ਦ ੇਉੱਤਰ ਦਣੇ, ਤਹੁਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇਤਹੁਾਡ ੇਵਿਕਲਪਾਂ 

ਦੀ ਵਿਆਵਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਿਾਂਚ ਲਈ ਅਤ ੇਤਹੁਾਡ ੇਪਵੁਲਸ 

ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਤਹੁਾਡ ੇਨਾਲ ਰਵਹ ਿੀ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਤਸੁੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਇਕ 

ਸਵਹਯਗੋੀ ਵਿਅਕਤੀ (ਦਸੋਤ ਿਾਂ ਪਵਰਿਾਰ) ਿੀ ਵਲਆ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 

SANE ਨਰਸ ਤੋਂ ਤਹੁਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੀਆ ਡਾਕਟਰੀ ਦਿੇਭਾਲ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲਗੇੀ। 

ਿ ੇਤਸੁੀਂ ਪਵੁਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੀ ਸਚੂਨਾ ਦਣੇ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਨਰਸ ਤੋਂ ਤਹੁਾਨੂੰ ਪਵੁਲਸ ਨਾਲ 
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ਸਪੰਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਿੀ ਮਦਦ ਵਮਲਗੇੀ। ਸਿਾਰਨ ਕੱਪਵੜਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵਿਕਾਰੀ ਿਾਂ ਤਾਂ ਤਹੁਾਡ ੇਨਾਲ 

ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਿਾਂ 24 ਘਵੰਟਆਂ ਦ ੇਅਦੰਰ ਤਹੁਾਡ ੇਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਹੈਲਥ ਸਾਈਨਵਸਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਿਿੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਨਮਨਵਲਵਿਤ ਵਲੰਕ 

ਿੇਿੋ http://www.hsc.mb.ca/emergencyNurseExam.html।

ਜਿਨੀਪੈੱਿ ਦੇ ਬਾਹਰ:

ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਵਿਭਾਗ, ਕਲੀਵਨਕ ਿਾਂ ਨਰਵਸੰਗ ਸਟੇਸਨ 'ਤੇ ਿਾਓ। ਆਪਣੇ ਿੇਤਰ 

ਵਿੱਚ ਵਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ https://www.gov.mb.ca/health/
publichealth/offices.html ‘ਤੇ ਿਾਓ। ਕੁਝ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱਚ, ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ SANE ਨਰਸ ਨੂੰ ਵਮਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੈਲਥ 

ਸਾਈਨਵਸਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਭੇਵਿਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਕਸੇ ਿਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਪੁਵਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 

ਿਾਂ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ, ਸਰਿਾਈਿਰਸ ਹੋਪ ਕ੍ਾਈਵਸਸ ਸੈਂਟਰ (Survivor’s Hope Crisis 
Centre [SARAH ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ]) ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਿਾਂ 

ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ SARAH ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲ 

ਿਾਂ ਇੱਕ ਪੁਵਲਸ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ), ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ 

ਕੋਲ ਭੇਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਲਵਕਰਕ ਿਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ (Selkirk General 
Hospital), ਵਪਨਾਿਾ ਹਸਪਤਾਲ (Pinawa Hospital), ਪਾਈਨ ਫਾਲਜ਼ ਹੈਲਥ ਕੰਪਲੈਕਸ (Pine 
Falls Health Complex) ਅਤੇ ਬੇਉਸੇਜ਼ਰ ਵਡਸਵਟ੍ਰਕਟ ਹਸਪਤਾਲ (Beausejour District 
Hospital) ਦੁਆਰਾ SARAH ਨਾਲ ਵਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੱਤੋਂ ਵਦਨ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

SARAH ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਹੇਠ ਵਦੱਤੇ ਨੰਬਰ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:  
1-204-753-5353 ‘ਤੇ ਵਨਯਵਮਤ ਕੰਮ-ਕਾਿੀ ਘੰਵਟਆਂ ਦੌਰਾਨ।

ਮੈਂ ਪੁਜਲਸ ਨੂੰ ਸੂਜਚਤ ਜਕਿੇਂ ਕਰਾਂ?

ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਵਲਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਸੁਵਿਿਾਿਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 

ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਵਲਸ ਨੂੰ ਵਸੱਿੇ ਿੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ:

1. ਪੁਜਲਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। 

• ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਮਦਦ ਲਈ, 911 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਗੈਰ-ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱਚ 

204-986-6222 (ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਵਿੱਚ) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸਲਾਹ ਿਾਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ 

ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਪੁਵਲਸ ਸਰਿੀਵਸਸ ਦੀ ਸੈਕਸ ਕ੍ਾਈਮ ਯੂਵਨਟ ਨਾਲ 204-986-6245 'ਤੇ ਵਸੱਿਾ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਵਕਸੇ ਿੀ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਵਿੱਚ 911 ‘ਤੇ ਿਾਂ ਗੈਰ-ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਲਈ 

ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਵਲਸ ਸੇਿਾ ਿਾਂ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਡੀਟੈਚਮੈਂਟ ਨੂੰ  

http://www.rcmp-grc.gc.ca/detach/en/find/MB ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

http://www.hsc.mb.ca/emergencyNurseExam.html
https://www.gov.mb.ca/health/publichealth/offices.html
https://www.gov.mb.ca/health/publichealth/offices.html
http://www.rcmp-grc.gc.ca/detach/en/find/MB
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2. ਪੁਜਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਖੇ ਿਾਓ। 

ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਪੁਵਲਸ ਸਟੇਸਨ, ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਸਟੇਸਨ ਿਾਂ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਡੀਟੈਚਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਿੀ ਵਕਸੇ 

ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੁਜਲਸ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਲਈ, ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਵਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਬਆਨ ਵਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਿਤ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੀਡੀਓ ‘ਤੇ ਵਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇਗਾ (ਿਾਂ ਆਿਾਜ਼ ਵਰਕਾਰਵਡੰਗ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇਗੀ, ਿੇਕਰ 

ਿੀਡੀਓ ਉਪਲਬਿ ਨਹੀਂ ਹੈ)। ਪੁਵਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ, ਵਿਿੇਂ ਵਕ 

ਕੱਪੜੇ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀਆਂ 

ਫੋਟੋਆਂ ਲਏਗੀ। 

ਪੁਵਲਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਹੈ – ਹਰ 

ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਿੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਹ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਨਾ ਿੀ ਲਗਦੀ ਹੋਿੇ। ਆਪਣਾ ਵਬਆਨ 

ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਵਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਕਾਰਡ ਦੇਿੇਗੀ। ਿੇਕਰ ਪੁਵਲਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵਕ ਕਾਫ਼ੀ 

ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਿ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਲਾਫ ਦੋਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 

‘ਤੇ ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ: ਿੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 

ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਪੁਵਲਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਸਿਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਾਂ ਇਹ ਵਕ ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਿਕ ਦੋਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਕਾਫ਼ੀ 

ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੁਵਲਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ 

ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪੁਜਲਸ ਇੰਟਰਜਿਊ ਜਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੀ ਅਜਿਕਾਰ ਹਨ?

ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਵਲਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

• ਵਸਸਟਾਚਾਰ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਵਤਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 

• ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਬਆਨ ਲੈ ਵਰਹਾ ਪੁਵਲਸ ਅਵਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਵਲੰਗ 

ਦਾ ਹੋਿੇ, ਹਾਲਾਂਵਕ, ਉਪਲੱਬਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਿਾਂ 

ਦੂਰ-ਦਰਾਿ ਦੀਆਂ ਕਵਮਊਵਨਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੰਭਿ ਨਾ ਹੋਿੇ

• ਗੱਲ ਬਾਤ ਇੱਕ ਵਨੱਿੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਿੇ

• ਅਵਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਪ੍ਰਸਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਿਾਂ ਵਿਆਵਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਂ ਵਕਸੇ ਿੀ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ
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• ਿੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਸਿਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ

• ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਹਲੀ ਭਾਸਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਭਾਸੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ

• ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਾਹਿਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਆਿਾਿਾਈ ਸਬੰਿੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

• ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੁਵਲਸ ਸਟੇਸਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਦੋਸਤ, 

ਵਰਸਤੇਦਾਰ ਿਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ) 

• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਹਣ ਲਈ ਕਲੀਵਨਕ (Klinic), ਕਾ ਨੀ ਕਨੀਵਚਕ  

(Ka Ni Kanichihk) ਿਾਂ ਸਰਿਾਈਿਰਸ ਹੋਪ (Survivor’s Hope) (ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ 

ਮੈਨੀਟੋਬਾ) ਤੋਂ ਇਕ ਸਿੈ-ਸੇਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਬਆਨ ਿਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਵਹੰਸਾ, 

ਿਾਂ ਵਕਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਿਤ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਵਲਸ ਹਾਲੇ ਿੀ ਇੱਕ ਿਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ 

ਅੱਗੇ ਿਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਦੱਤੇ ਵਬਆਨ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਘਟਨਾ ਸੰਵਿਆ ਅਤੇ ਪੁਵਲਸ ਅਵਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਿ ਸੰਵਿਆ ਿਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੀ ਵਕਸੇ ਸਮੇਂ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਸਮੇਂ 

ਘਟਨਾ ਸੰਵਿਆ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੋਿੇਗੀ।

ਕੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਜਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇਿਾ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਿਾਇਆ ਿਾਿੇਿਾ?

ਤੁਹਾਡੇ ਵਬਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਵਲਸ ਿਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਗਿਾਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, 

ਿਿੇਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਫ਼ੋਨ ਿਾਂ ਟੈਕਸਟ ਵਰਕਾਰਡਜ਼, ਲੈਬ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 

ਿਾਂ ਦੋਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੋਰ ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਿੇਕਰ ਪੁਵਲਸ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਅਪਰਾਿ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ੁੰਮੇਿਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 

ਵਗ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ ਲਗਾਏਗੀ। ਿੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਵਿਸ 

ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ੁੰਮੇਿਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਗ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਾਰੰਟ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ 

ਿਾਿੇਗਾ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਸੱਕੀ ਨੂੰ ਵਗ੍ਰਫਤਾਰ 

ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਨਯਮ ਬਣਾਏ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿੋ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਹਾਈ ਦੀ 

ਸਰਤ ਿਿੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ। ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਵਲਸ ਨੂੰ 

ਆਪਣਾ ਵਬਆਨ ਵਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਿੇਕਰ ਪੁਜਲਸ ਜਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਜਕਸੇ ਅਪਰਾਿ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ 

ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਿੇਿਾ?

ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਪੁਵਲਸ ਕ੍ਾਊਨ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕਵਹੰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਦੋਸ ਲਗਾਏ ਿਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਾਊਨ ਅਟਾਰਨੀ ਇੱਕ 

ਿਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਨ੍ਾਂ ‘ਤੇ 

ਅਪਰਾਿਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਿਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਲਈ ਸੂਬੇ ਿੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਿੇਕਰ ਪੁਵਲਸ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਿੇ ਿੀ 

ਵਿਕਲਪ ਉਪਲੱਬਿ ਹਨ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਵਕਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਉਂਸਵਲੰਗ ਅਤੇ 

ਵਨਿਾਰਨ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਗ ਿੇਿੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਿੇ ਿੀ ਅਸੁਰੱਵਿਅਤ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਕਟਮ ਸਰਿੀਵਸਸ ਸੁਰੱਵਿਆ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਿਾਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਬੌਂਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ 

(ਿਿੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦੇ ਸੁੱਰਵਿਅਤ ਰਵਹਣ ਬਾਰੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਿੇਿੋ)। ਵਿਆਨ ਵਦਓ 

ਵਕ ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਕੋਈ ਅਪਰਾਿ ਨਹੀਂ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਸਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ 

ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਪੁਜਲਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਿਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਪਰਾਿਕ ਦੋਸ ਲਗਾਏ ਿਾਣਗੇ ਿਾਂ 

ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੁਵਲਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਿਾਂ 

ਪੁਵਲਸ ਵਿਭਾਗ ਿਾਂ ਦਸਤੇ 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਵਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਸਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਸਰਿੀਵਸਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਵਨਮਨਵਲਵਿਤ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 

ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

• ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਪੁਵਲਸ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਵਿਕਟਮ ਸਰਿੀਵਸਸ ਯੂਵਨਟ (204-986-6350)  
http://winnipeg.ca/police/Units_and_Divisions/victim_services.stm 

• ਬਰੈਂਡਨ ਪੁਵਲਸ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਮ ਸਰਿੀਵਸਸ(204-729-2335)  
http://police.brandon.ca/victim-services

• ਪੇਂਬੀਨਾ ਿੈਲੀ ਵਿਕਟਮ ਸਰਿੀਵਸਸ(204-325-0829) 

• ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਿਸਵਟਸ ਦੀ ਵਿਕਟਮ ਸਰਿੀਵਸਸ ਬ੍ਰਾਂਚ (ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਟਮ 

ਸਰਿੀਵਸਸ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 1-866-484-2846) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ  

http://www.gov.mb.ca/justice/victims/ 

ਦੋਸ ਲਗਾਏ ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਿਸਵਟਸ ਵਿਕਟਮ ਸਰਿੀਵਸਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵਕ ਉਹ ਵਕਿੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

http://winnipeg.ca/police/Units_and_Divisions/victim_services.stm
http://winnipeg.ca/police/Units_and_Divisions/victim_services.stm
http://police.brandon.ca/victim-services
https://www.gov.mb.ca/justice/victims/services/
http://www.gov.mb.ca/justice/victims/
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ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਿਾਣੂ ਰੱਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 

ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਵਬੱਲ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਤਵਹਤ ਰਵਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਿਿਰੇੇ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, https://www.gov.mb.ca/justice/victims/vrss.html ‘ਤ ੇਿਾਓ।

ਅਦਾਲਤ ਿਾਣਾ

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਿਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਿੇਕਰ ਪੁਵਲਸ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਫਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਕ੍ਾਊਨ ਅਟਾਰਨੀ ਿਾਂ ਸਰਕਾਰੀ 

ਿਕੀਲ (ਕਈ ਿਾਰ "ਕ੍ਾਊਨ" ਿਿੋਂ ਿਾਵਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਿਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ 

ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਨ ਕਰੇਗਾ।

ਕ੍ਾਊਨ ਅਟਾਰਨੀਜ਼ ਉਹ ਿਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿੋ ਵਨਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਨ੍ਾਂ ਦਾ 

ਕੰਮ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਵਿੱਥੇ ਅਪਰਾਿਕ ਅਦਾਲਤ 

ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਿਾਣ ਦਾ ਆਿਾਰ ਹੋਿੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਨੱਿੀ ਿਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਫੈਸਲੇ 

ਲੈਣ ਿੇਲੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ 

ਅਪਰਾਿਕ ਮਾਮਲੇ ਿਨਤਾ ਦੇ ਪੱਿ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਿੱਿਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਵਨੱਿੀ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਾਹ ਮੰਵਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ 

ਪ੍ਰਤੀਵਨਿਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸੇ ਿਕੀਲ ਨੂੰ ਵਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ 

ਇਸ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਕੀ ਜਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਰਹਾਅ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਿਾਿੇਿਾ ਿਾਂ ਿੇਲ੍ਹ ਜਿੱਚ ਰਜਹਣਾ ਪਿੇਿਾ?

ਇੱਥੇ ਦੋ ਿੱਿੋ-ਿੱਿ ਵਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿੱਥੇ ਅਪਰਾਿੀ ਨੂੰ ਪੁਵਲਸ ਦੁਆਰਾ 

ਵਰਹਾਅ, ਅਤੇ ਿੱਿ ਦੁਆਰਾ ਵਰਹਾਅ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਜਰਹਾਅ ਕਰਨਾ

ਕੁਝ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਵਲਸ ਅਪਰਾਿੀ ਨੂੰ ਵਰਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿੇਕਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਕਸੇ 

ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਿਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਵਰਹਾਅ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤੀ 

ਪ੍ਰਵਕ੍ਆ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੋਿੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, 

ਕੰਮ, ਚਰਚ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਿਾਣਾ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਅਵਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ ਿੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਵਹਲਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਿਕ ਵਰਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

https://www.gov.mb.ca/justice/victims/vrss.html
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ਿੱਿ ਦੁਆਰਾ ਜਰਹਾਅ ਕਰਨਾ

ਪੁਵਲਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਪੇਸੀ ਤੱਕ ਅਪਰਾਿੀ ਨੂੰ ਿੇਲ੍ ਵਿੱਚ ਰੱਿ ਸਕਦੀ ਹੈ 

(ਪਵਰਭਾਸਾਿਾਂ ਲਈ ਗਾਈਡ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਿੇਿੋ)। ਉਨ੍ਾਂ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱਚ, ਿੱਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਵਕ ਅਪਰਾਿੀ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੱਕ ਿੇਲ੍ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਾ ਨਹੀਂ। ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 

ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੱਿ ਅਪਰਾਿੀ ਨੂੰ ਵਰਹਾ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਨਸੇ ਿਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵਹਣਾ 

ਿਾਂ ਕੋਈ ਿੀ ਹਵਥਆਰ ਨਾ ਰੱਿਣਾ।

ਿੱਿ ਅਪਰਾਿੀ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ 

(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ, ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ, ਈ-ਮੇਲ ਿਾਂ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ 

ਰਾਹੀਂ)। ਿੇਕਰ ਅਪਰਾਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਵਹਰਾਸਤ 

ਵਿੱਚ ਹੈ ਿਾਂ ਵਰਹਾਅ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਲਈ, ਪੁਵਲਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ 

ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਲਈ ਿੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੋਿੇਗੀ। 

ਵਿਕਟਮ ਸਰਿੀਵਸਸ ਵਰਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲਿਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਵਕਸੇ ਿੀ 

ਪ੍ਰਸਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਿੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿੇਕਰ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ 

ਿੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਗ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਟਮ ਸਰਿੀਵਸਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਿਾਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਦਫ਼ਤਰ ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਮੇਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਿਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ। 

ਕਈ ਿਾਰ, ਿਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਂ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਵਿਆਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਾਰੀਿਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਨ੍ਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ 

ਹੈ। ਕਈ ਿਾਰ, ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਿਕੀਲ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਿਾਿੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਿਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਟਮ ਸਰਿੀਵਸਸ ਦਾ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਮ 

ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ।

ਕੀ ਮੇਰੀ ਜਨੱਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇਿੀ?

ਇਹ ਸੰਭਿ ਹੈ ਵਕ ਅਪਰਾਿੀ ਲਈ ਿਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਵਨੱਿੀ ਵਰਕਾਰਡਾਂ (ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ 

ਕਾਉਂਸਵਲੰਗ ਵਰਕਾਰਡ) ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਅਵਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਿਕੀਲ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੀਿੇ-ਵਿਰ ਦੇ ਵਰਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਿਿੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ http://www.justice.gc.ca/ 
eng/rp-pr/cj-jp/victim/tprfact-dtfiche/fact1-fiche1.html ਿੇਿੋ। 

http://www.justice.gc.ca/ eng/rp-pr/cj-jp/victim/tprfact-dtfiche/fact1-fiche1.html
http://www.justice.gc.ca/ eng/rp-pr/cj-jp/victim/tprfact-dtfiche/fact1-fiche1.html
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ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਤੀਿੇ-ਵਿਰ ਦੇ ਵਰਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਿਿੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਿਕਟਮ ਸਰਿੀਵਸਸ ਨੂੰ 

204-945-6851 ਿਾਂ 1-866-4VICTIM (1-866-484-2846) ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਿਿਾਹੀ ਦੇਣੀ ਪਿੇਿੀ?

ਿੇਕਰ ਅਪਰਾਿੀ ਦੋਸ ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਿਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ 

ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਾਊਨ ਅਟਾਰਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗਿਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ 

ਅਦਾਲਤੀ ਸੈਸਨ (ਸੁਣਿਾਈ) ਹੋਿੇਗਾ ਵਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਿਾਿੇਗਾ 

ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਿੱਿ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕ੍ਾਊਨ ਅਟਾਰਨੀ 

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਿੇਗੀ ਿੇਕਰ 

ਅਪਰਾਿੀ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸੂਰਿਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ 

ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਟਮ ਸਰਿੀਵਸਸ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ 

ਦੱਸੇਗਾ, ਿਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਾਹੀ ਦੇਣੀ 

ਪਿੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਮਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਮਲੇਗਾ, ਿੋਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਵਕੱਥੇ ਪੁੱਿਣਾ 

ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਿਾਲਾ ਇੱਕ ਨੋਵਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਿੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, https://www.gov.
mb.ca/justice/victims/pubs/witnessfactsheet.pdf ‘ਤੇ ਿਾਓ। 

ਸੁਣਿਾਈ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 

ਕ੍ਾਊਨ ਅਟਾਰਨੀ ਨਾਲ ਵਮਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕ੍ਾਊਨ 

ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਿੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ 

ਰੱਿਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਵਲਸ ਨੂੰ ਵਦੱਤੇ ਵਬਆਨ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਦੇ 

ਯੋਗ ਿੀ ਹੋਿੋਗੇ। ਿੇਕਰ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਵਿਕਟਮ ਸਰਿੀਵਸਸ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ 

ਮੀਵਟੰਗ ਵਿੱਚ ਿਾਿੇਗਾ। ਕ੍ਾਊਨ ਅਟਾਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਿਾ 

ਦੇਿੇਗਾ ਿੋ ਦੋਿੇਂ ਿਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਗਿਾਹੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਘਬਰਾਹਟ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 

ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਾਹੀ ਵਦੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਸਵਹਯੋਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 

ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਬਠਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਵਕਸੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਸ ਨਾਲ 

ਅਪਰਾਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਹਾਇਕ ਵਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਣਗੇ, ਤਾਂ ਵਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਾਊਨ 

ਅਟਾਰਨੀ ਿਾਂ ਵਿਕਟਮ ਸਰਿੀਵਸਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਅਦਾਲਤ ਜਕਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਿੇਿੀ?

ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਟਮ ਸਰਿੀਵਸਸ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 

ਵਕਸੇ ਦੋਸਤ ਿਾਂ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਿੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 

ਕਲੀਵਨਕ (Klinic) ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਲੀਵਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ 

ਵਿਅਕਤੀ ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

https://www.gov.mb.ca/justice/victims/pubs/witnessfactsheet.pdf
https://www.gov.mb.ca/justice/victims/pubs/witnessfactsheet.pdf
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ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਅਦਾਲਤ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਥੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ 

ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦਾ ਕੋਰਟਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ, ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਅਦਾਲਤ ਵਕਸੇ ਹੋਰ 

ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਿੇਗੀ, ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਕੋਈ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਕੇਂਦਰ ਿਾਂ ਕੋਈ ਬੈਂਡ ਦਫ਼ਤਰ। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 

ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ ਵਿੱਥੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ 

ਵਿੰਨੀ ਿਲਦੀ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਾਊਨ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ 

ਦਫ਼ਤਰ ਆਿਾਿਾਈ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁਕੱਦਮਾ ਿਨਤਾ ਲਈ ਿੁੱਲ੍ਾ ਹੋਿੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਾਊਨ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 

ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਿੱਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ 

ਿਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਿਾਈ ਵਸਰਫ ਇੱਕ ਿੱਿ ਦੁਆਰਾ, ਿਾਂ ਇੱਕ ਿੱਿ ਅਤੇ ਵਿਊਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਿਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਊਰੀ ਵਿਚ, ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਸੀ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ।

ਿੇਕਰ ਜਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਜਹਰਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਿੇਿਾ?

ਿੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਸ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਦੋਸੀ ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੱਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਜ਼ਾ 

ਕੀ ਹੋਿੇਗੀ। ਕੋਈ ਿੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਿੱਿ ਅਪਰਾਿ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਪਛੋਕੜ 

‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਿੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਿੇਲ੍ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਕੁਝ ਿੀ 

ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿੱਿ ਅਪਰਾਿੀ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਜ਼ਾ ਿਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸੀ ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਿੇਲ੍ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਵਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਭਾਿ ਵਬਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਿੋ ਵਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ 

ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵਬਹਤਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਿੁਰਮ ਨੇ ਵਕਿੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਿਨਾਤਮਕ, ਸਰੀਰਕ 

ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਟਮ ਸਰਿੀਵਸਸ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਵਲਿਣ 

ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਿਾਣ ਦੀ ਸੁਣਿਾਈ ਿੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 

ਵਬਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ ਿੀ ਹੈ। ਿਿੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, https://www.gov.mb.ca/
justice/victims/impact_stmt.html ਿੇਿੋ

ਕੀ ਹੋਿੇਿਾ ਿੇਕਰ ਜਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਜਹਰਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ?

ਿੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਿੱਿ ਤੁਹਾਡੇ 

'ਤੇ ਵਿਸਿਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸੇ ਿਾਿਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ 

ਹੋ ਸਵਕਆ ਹੈ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਕਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਵਸਰਲੇਿ ਿਾਲਾ ਭਾਗ ਪੜ੍ੋ। ਤੁਸੀਂ 

ਕਾਉਂਸਵਲੰਗ ਿਾਂ ਹੋਰ ਵਨਿਾਰਨ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਿੀ ਰੱਿ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਕਾਉਂਸਵਲੰਗ, 

ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਨਿਾਰਨ ਵਸਰਲੇਿ ਿਾਲਾ ਭਾਗ ਿੇਿੋ)। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੁਰੱਵਿਅਤ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, 

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ, ਪੀਸ ਬੌਂਡ ਿਾਂ ਹੋਰ ਪੁਵਲਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿੋ ਦੂਿੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 

ਕਰਨਗੇ (ਇਸ ਵਕਤਾਬਚੇ ਦਾ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰਵਹਣਾ ਭਾਗ ਿੇਿੋ)।

https://www.gov.mb.ca/justice/victims/impact_stmt.html
https://www.gov.mb.ca/justice/victims/impact_stmt.html
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ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰਜਹਣਾ

ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਦੰਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ 

ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਵਿਿੇਂ 

ਵਕ, ਦੋਸਤ, ਵਰਸਤੇਦਾਰ ਿਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ)। ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਿਾਂ 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਿਾਣਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਤਾਂ ਪੁਵਲਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। 

ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਿਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ 911 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। 

 ਸੁਰੱਵਿਆ ਯੋਿਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਿਿੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵਦਿਾਏਗਾ ਵਕ ਿੇਕਰ 

ਤੁਸੀਂ ਿਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਯੋਿਨਾ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿੱਥੇ 

ਤੁਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹੋਿੋਗੇ, ਅਤੇ ਵਿੱਥੇ ਅਵਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਿੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 

ਕਰਨਗੇ। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਵਿਆ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 

ਵਿਕਟਮ ਸਰਵਿਵਸਸ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 1-866-4VICTIM (1-866-484-2846), ਕਲੀਵਨਕ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ 

ਐਸਾਲਟ ਕ੍ਾਈਵਸਸ (Klinic’s Sexual Assault Crisis) ਲਾਈਨ 1-888-292-7565, ਕਾ ਨੀ 

ਕਨੀਵਚਕ ਦਾ ਹਾਰਟ ਮੈਡੀਸਨ ਲਾੱਿ (Heart Medicine Lodge) ਨਾਲ 204-953-5820 ‘ਤੇ 

ਿਾਂ ਸਰਿਾਈਿਰਸ ਹੋਪ ਕ੍ਾਈਵਸਸ ਸੈਂਟਰ (ਇੰਟਰਲੇਕ) ਨਾਲ 204-753-5353 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਵਲਸ ਦੁਆਰਾ ਵਗ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

ਹੈ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਵਕਸੇ ਅਪਰਾਿ ਦਾ ਦੋਸ ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੱਿ ਨੇ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 

ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵਹਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਦੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਵਕ, ਿੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਗ੍ਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ 

ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਿਾਸ ਵਕਸਮ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਦਰਿਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਸਦੇ ਤਵਹਤ 

ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵਹਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ 

ਵਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਿਾਂਦੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਘਰ, ਸਕੂਲ, ਕੰਮ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਚਰਚ)। ਅਦਾਲਤੀ 

ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਵਨਆਂ ਅਵਿਕਾਰੀ (ਵਿਸ ਨੂੰ ਸਾਂਤੀ ਦਾ ਵਨਆਇਕ 

ਦੂਤ ਿਾਂ ਿੇਿੇਪੀ ਵਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਵਮਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਪੇਂਡੂ ਿਾਂ ਦੂਰ ਦੀ 

ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ ਵਿੱਥੇ ਕੋਈ ਿੇਿੇਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵਮਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰਨ ਦਾ ਿਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਵਲਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ – ਘਰੇਲੂ ਜਹੰਸਾ ਅਤੇ ਜਪੱਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ

ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਵਕਸਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਵਕਸੇ ਨੇ 

ਤੁਹਾਡਾ ਵਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਵਹੰਸਾ ਦੇ ਅਿੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ 

ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਕ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਹੀ ਿਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਲਈ ਦਰਿਾਸਤ ਦੇ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ। ਵਬਨੈਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੇਿੇਪੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਿੇਗਾ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੀ 

ਲੋੜ ਵਕਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਥ, ਸਮਾਂ, ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਦੱਸੋ, ਿੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ 
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ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਕਉਂ ਹੈ। ਿਿੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ https://www.gov.
mb.ca/justice/domestic/pdf/protection_orders.pdf 'ਤੇ ਪਾਈ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਿਕੇਰ ਤਸੁੀਂ ਵਿਨਸੀ ਸਸੋਣ ਦ ੇਇੱਕ ਬਾਲ ਪੀੜਤ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਿਾਂ ਵਕਸ ੇਿੀ ਉਮਰ ‘ਤ ੇਮਨੁੱਿੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 

ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਇੱਕ ਿੱਿਰੀ ਵਕਸਮ ਦ ੇਪ੍ਰਟੋਕੈਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਲਈ ਦਰਿਾਸਤ ਿੀ ਦੇ 

ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਹਰੋ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, https://www.gov.mb.ca/justice/csehtfactsheet.pdf ‘ਤ ੇਿਾਓ 

ਵਿਕਟਮ ਸਰਿੀਵਸਸ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਸਿਲਾਈ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਈ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਟਮ ਸਰਿੀਵਸਸ ਦੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 1-866-4VICTIM (1-866-484-2846) ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। 

ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਲਈ ਕੋਈ ਿਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਤੰਨ ਤੋਂ ਪੰਿ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਈ 

ਪ੍ਰਭਾਿ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ। 

ਪ੍ਰੀਿੈਨਸ਼ਨ ਆਰਡਰ (ਪ੍ਰੀਿੈਨਸ਼ਨ ਆਰਡਰ)

ਹੋਰ ਕਈ ਵਕਸਮ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿੋ ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਿੈਨਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਸਮ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਿੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਸਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ 

ਲਈ ਇੱਕ ਿਕੀਲ ਵਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਿੈਨਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਵਸਰਫ ਘਰੇਲੂ ਵਹੰਸਾ ਅਤੇ 

ਵਪੱਛਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਿਿੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, https://www.gov.mb.ca/fs/fvpp_toolkit/pubs/protection_
peace_bonds_en.pdf ‘ਤੇ ਿਾਓ।

ਪੀਸ ਬੌਂਡ (Peace Bond)

ਇੱਕ ਪੀਸ ਬੌਂਡ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਵਕਸੇ ਿੱਿ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੱਟ, 

ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਸ ਬੌਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ 

ਵਹੰਸਾ ਿਾਂ ਵਪੱਛਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਸ ਬੌਂਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ 

ਨਾਲੋਂ ਿੱਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਲਾਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ 

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਉਸਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਿਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ)। ਪੀਸ ਬੌਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:

1. ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਬੌਂਡ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸੂਬਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਿੇ ਦਰਿਾਸਤ ਦੇ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਿਾਰ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਲਿਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਿਾਸਤ ਦੇ ਵਦੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਰੀਿ ਵਦੱਤੀ ਿਾਿੇਗੀ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ ਵਿਲਾਫ਼ 

ਤੁਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਦਾਲਾ ਵਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਿੀ ਤਾਰੀਿ ‘ਤੇ 

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਮੁੱਦਾਲਾ ਪੀਸ ਬੌਂਡ ‘ਤੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਤਾਰੀਿ ਲਈ ਸੁਣਿਾਈ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇਗੀ। 

https://www.gov.mb.ca/justice/domestic/pdf/protection_orders.pdf
https://www.gov.mb.ca/justice/domestic/pdf/protection_orders.pdf
https://www.gov.mb.ca/justice/csehtfactsheet.pdf
https://www.gov.mb.ca/fs/fvpp_toolkit/pubs/protection_peace_bonds_en.pdf
https://www.gov.mb.ca/fs/fvpp_toolkit/pubs/protection_peace_bonds_en.pdf
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ਇੱਕ ਸੁਰੂਆਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਾਰੀਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਫਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਿੇਕਰ ਸੁਣਿਾਈ ਕੀਤੀ ਹੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। ਪੀਸ ਬੌਂਡ ਜ਼ ਿੱਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੀਸ ਬੌਂਡ 

ਲਈ ਦਰਿਾਸਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

2. ਿਦੋਂ ਅਪਰਾਿੀ ਵਿਰੁੱਿ ਅਪਰਾਿਕ ਚਾਰਿ ਹਟਾ ਵਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, 

ਰੋਕ ਵਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਅਿੇ ਿੀ ਡਵਰਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਰੱਵਿਆ 

ਸਵਥਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੱਿ ਪੀਸ ਬੌਂਡ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਿਿੀਆ ਸਾਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਯੋਿਨਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰੱਿੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਵਿਅਤ 

ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਵਿਨ੍ਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਸਰੋਤ: http://www.thehotline.org/help/path-to-safety/)। ਇਹ ਯਾਦ 

ਰੱਿੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਿੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰੋ, ਿੇਕਰ ਕੁਝ ਿੀ ਿਾਪਵਰਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 

ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

http://www.thehotline.org/help/path-to-safety/
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• ਆਪਣੇ ਤਾਲੇ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਬਦਲੋ।

• ਕਾਲਰ ਆਈਡੀ ਸੇਿਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫ਼ੋਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ 

ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ, ਇਕ ਿਾਰ ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਬਲੌਕ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਾਂ, ਅਸੂਚੀਬੱਿ ਫ਼ੋਨ 

ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਿਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬਦਲੋ।

• ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 

ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।

• ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸੰਪਰਕ ਸੰਬੰਿੀ ਆਦੇਸ਼ ਿਾਂ 

ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ) ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰੱਿੋ।

• ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭਾਿੀ 

ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰਹੈ।

• ਅਪਰਾਿੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, 

ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਦਓ।

• ਵਕਸੇ ਪੋਸਟ ਆਵਫ਼ਸ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਵਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਿਾਂ ਆਪਣੀ ਮੇਲ ਲਈ ਵਕਸੇ ਵਮੱਤਰ ਦੇ ਪਤੇ 

ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।

• ਆਪਣਾ ਨਿਾਂ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸਾਿਿਾਨ ਰਹੋ।

• ਵਕਸੇ ਿੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕਰੋ ਵਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਰਾਿੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਸੈਵਟੰਗ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ 

ਿਾਣ ਿਾਲੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ

• ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਿੋਲ ਲਈ ਿੱਿੋ-ਿੱਿਰੇ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਥਾਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਬਿਾਏ ਵਕ ਵਿੱਥੇ 

ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹੋ। 

• ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਿਿਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵਕ ਿੇਕਰ ਉਹ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ 

ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਵਲਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ।

• ਆਪਣੇ ਸਵਹ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਿੇਕਰ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ 

ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ੀਵਨੰਗ ਕਰਾਓ।

• ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਓ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਿੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੈਕੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ/ਿਾਪਸ ਵਲਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਵਦਓ।
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ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜਕਹੜੇ ਜਿਕਲਪ ਹਨ?

ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਕਸਮਾਂ

ਵਕਸੇ ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਵਲਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਪ੍ਰਹਾਰਿਰ ਦੇ ਵਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਅਪਰਾਿਕ 

ਦੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਪੁਵਲਸ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਵਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ 

ਤੋਵੜਆ ਹੈ। 

ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਿਾਂ ਅਣਉਵਚਤ ਵਿਨਸੀ ਵਿਹਾਰ ਵਕੱਥ ੇਿਾਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤ ੇਵਨਰਭਰ 

ਕਰਦ ੇਹਏੋ, ਪਵੁਲਸ ਨੂੰ ਸਚੂਨਾ ਦਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਤਹੁਾਡ ੇਲਈ ਕਈ ਹਰੋ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਿ ਹਨ।

ਤੀਿੀ ਜਿਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ

ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ, ਵਕਸੇ ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਬਾਰੇ ਤੀਿੀ ਵਿਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਿ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 

ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਕਵਮਊਵਨਟੀ-ਅਿਾਰਤ ਏਿੰਸੀ (ਪੁਵਲਸ ਨਹੀਂ) ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੀ 

ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਏਿੰਸੀ ਵਫਰ ਪੁਵਲਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੇ 

ਵਬਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਪੁਵਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਿੇਗੀ। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 

ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਵਕ ਿੇ ਪੁਵਲਸ ਵਸੱਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕਾਰਿਾਈ ਵਿੱਚ 

ਸੀਵਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਿੀ-ਵਿਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਿਿੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ 

ਲਈ, ਿਾਂ ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੀਿੀ ਵਿਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਲੀਵਨਕ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਐਸਾਲਟ 

ਕ੍ਾਈਵਸਸ ਲਾਈਨ (Klinic Sexual Assault Crisis line) ਨੂੰ 1-888-292-7565 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। 

ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਵਿੱਚ, ਤੀਿੇ ਵਿਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ 204-953-5820 ‘ਤੇ ਕਲੀਵਨਕ (Klinic), 
ਕਾ ਨੀ ਕਨੀਵਚਕ ਦੇ ਹਾਰਟ ਮੈਡੀਸਨ ਲਾਿ (Heart Medicine Lodge), ਿਾਂ 204-943-6379 ‘ਤੇ 

ਸੇਿ ਹਾਊਸ (Sage House) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਜਿਖੇ ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ

ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਅਵਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਵਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੇਤ, ਪੋਸਟ-

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀਆਂ, ਕਾਲਿ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਿੇਟ ਿੋਕੇਸਨਲ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਸਮੇਤ) ਵਿਿੇ 

ਵਿਨਸੀ ਵਹੰਸਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਵਿਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 

ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਨਸੀ ਵਹੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਸਾਮਲ ਹੋਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਾਸ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿੀ ਵਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

2018 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਸਾਵਰਆਂ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ 

ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਿੱਿਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਿਾਣਨ 

ਲਈ ਵਕ ਵਕਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਕਿੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
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ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਜਹਊਮਨ ਰਾਈਟਜ ਕੋਡ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ

ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਹਊਮਨ ਰਾਈਟਜ਼ ਕੋਡ ਵਿਨਸੀ ਪਰੇਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਪਵਰਭਾਸਤ 

ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ: 

• ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਵਿਨਸੀ ਮੰਗਾਂ ਿਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ

• ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਨਸੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਿਾਂ ਕੋਈ 

ਅਨੁਵਚਤ ਕਦਮ ਚੁਕਣਾ, ਿੇਕਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਵਚਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸ 

ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇਗਾ

• ਵਕਸੇ ਵਿਨਸੀ ਮੰਗ ਿਾਂ ਅਨੁਵਚਤ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸੇ ਦੇ ਵਿਲਾਫ ਿਿਾਬੀ 

ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨਾ 

ਕੋਡ ਦੇ ਤਵਹਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਿਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਵਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ 

ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹਨ। ਿੇਕਰ ਇਨ੍ਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਿੀ ਵਚੰਤਾ ਤੋਂ ਿਾਣੂ 

ਕਰਿਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚੰਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਵਿੱਚ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਉਵਚਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਿੂਦਾ ਿਾਂ ਸੰਭਾਿੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਵਹ-ਕਰਮਚਾਰੀ, 

ਕਲਾਇੰਟ ਿਾਂ ਗਾਹਕ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ/ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਿਾਂ ਵਕਸੇ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ 

ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ 

ਵਸਕਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਹਊਮਨ ਰਾਈਟਜ਼ 

ਕਮੀਸਨ (Manitoba Human Rights Commission) ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਹੇਠਾਂ ਿੇਿੋ)। 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਨ ਵਦਓ ਵਕ ਵਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਇੱਕ ਅਪਰਾਿਕ ਿੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ – ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜਖਆ ਜਨਯਮ

ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਨਯਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ 

ਸਾਰੇ ਕਾਰਿ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਬੰਿੀ ਇੱਕ ਵਲਿਤੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਕਿੇਂ:

•  ਵਕਸੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਿੀ ਵਸਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ

•  ਵਕਸੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵਸਕਾਇਤ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇਗੀ

•  ਵਸਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਵਥਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਨੂੰ ਿਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ 

ਿਾਿੇਗਾ 
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ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵਸਕਾਇਤ ਦਾ ਠੀਕ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਿਿਾਬ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਸਕਾਇਤ 

ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਿੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸੇਫ ਿਰਕ ਮੈਨੀਟੋਬਾ (Safe Work Manitoba) ਨੂੰ  
1-855-957-SAFE (7233) ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਜਹਊਮਨ ਰਾਈਟਜ ਕਮੀਸ਼ਨ (Manitoba Human Rights 
Commission) ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ

ਿੇਕਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਲੈਂਡਲਾਰਡ, ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਿਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਚੰਤਾ ਦੇ ਸਬੰਿ 

ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਿੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਾਂ ਕੋਈ 

ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਹਊਮਨ ਰਾਈਟਜ਼ ਕਮੀਸਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹੋ।

ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਹਊਮਨ ਰਾਈਟਜ਼ ਕਮੀਸਨ ਨਾਲ 1-888-884-8681 ‘ਤੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਿਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ http://manitobahumanrights.ca/v1/education-
resources/resources/harassment-and-sexual-harassment.html ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹੋ।

ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਿੀ ਅਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਸਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਮੀਸਨ 

ਇਸ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਕੀ ਵਸਕਾਇਤ ਦੀ ਿਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ ਦੀ 

ਲੋੜ ਲਈ ਵਹਊਮਨ ਰਾਈਟਜ਼ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਿ ਹਨ ਿਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਕਸੇ 

ਵਸਕਾਇਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਮੀਸਨ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਿਨਤਾ ਦੇ ਵਹੱਤ ਨੂੰ 

ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ 

ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿੇਕਰ ਕਵਮਸਨ ਇਹ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਿੋ ਵਸਕਾਇਤ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ 

ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਿਾਪਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਆਨ, ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਿਾਂ ਸਿੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਸੱਟ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ 

ਮੁਆਿਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿੀ ਵਦੱਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਮੀਸਨ ਵਕਸੇ ਸੁਣਿਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਵਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਨ 

ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਸਕਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਿੱਚ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਪੜਾਿਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਿੀ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਕਲੀਵਨਕ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਐਸਾਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Sexual Assault Program) ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ 

ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ 

ਵਹਊਮਨ ਰਾਈਟਜ਼ ਕਮੀਸਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

http://manitobahumanrights.ca/v1/education-resources/resources/harassment-and-sexual-harassment.html
http://manitobahumanrights.ca/v1/education-resources/resources/harassment-and-sexual-harassment.html
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ਜਨਯਮਤ ਪੇਸ਼ਾਿਰ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ

ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਿ ਸਥਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵਕਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 

ਸਲਾਹ ਲਈ ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕਉਂਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੂਵਹਕ ਸਮਝੌਤਾ ਮਨੁੱਿੀ 

ਅਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੋਿੀ ਪ੍ਰਾਿਿਾਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਿ 

ਸਥਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ (ਵਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਵਲੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਾਂ 

ਕਾਰਿ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮਸਵਲਆਂ ਿਾਂ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ), ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ 

ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿੇਕਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਵਕਸੇ ਵਿਨਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਅਣਉਵਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਕਸੇ ਵਨਯਮਤ ਪੇਸੇ (ਵਿਿੇਂ ਵਕ, ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ, ਿਕੀਲ, 

ਅਵਿਆਪਕ, ਮਸਾਿ ਥੈਰੇਵਪਸਟ, ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ, ਸਮਾਵਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮਨੋਵਿਵਗਆਨੀ ਿਾਂ 

ਇੰਿੀਨੀਅਰ) ਨਾਲ ਸਬੰਵਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਿਿੋਂ, ਪੇਸਾਿਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ)। 

ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਵਨਯਮਤ ਪੇਵਸਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, https://www.gov.mb.ca/ie/study/other/
prof_reg_bod.html ਿੇਿੋ। 

ਜਸਿਲ ਕੋਰਟ

ਇੱਕ ਅਪਰਾਿਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਿੇਕਰ ਵਕਸੇ ਿਾਿਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਪਰਾਿ ਕੀਤਾ ਵਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪਰਾਿੀ ਦੋਸੀ 

ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਿੇਂ ਕੋਈ ਦੋਸੀ ਿੀ ਹੈ, ਵਫਰ ਿੀ ਵਕਸੇ ਿਾਿਬ ਸ਼ੱਕ 

ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸਬੂਤ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਪਰਾਿੀ 

ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਿ ਵਸਿਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਿੀ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵਿਸ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਸਿਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ-ਆਿਾਰਤ 

ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ) ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਵਿਅਕਤੀ 

ਵਿਸਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਿਾਰ ਠਵਹਰਾਉਣ ਦੀ 

ਕੋਵਸਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਸਿਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਕੇਿਲ ਿਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਸੱਿ ਕਰਨਾ ਿਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ ਭਾਿੇਂ ਇਹ ਹੋਈ ਹੋਿੇ ਿਾਂ ਨਾ (ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਿਨਾਿਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਆਵਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਕਿੀਨਜ਼ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 

ਦੇ ਵਿਿਾਦ ($10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੇ ਲਈ) ਅਤੇ ਿੱਡੇ ਵਿਿਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਛੋਟੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਿਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਦੂਿੀ 

ਵਕਸਮ ਦੇ ਮੁਕੱਦਵਮਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਿਕੀਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ 

ਿਿੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਵਹੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਿੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਲੀਗਲ 

ਐਿੂਕੇਸਨ ਐਸੋਸੀਏਸਨ (Community Legal Education Association) ਵਿਿੇ ਲਾ ਫ਼ੋਨ-ਇਨ 

(Lay Phone-In) ਅਤੇ ਲਾਇਅਰ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Lawyer Referral Program) ਨਾਲ 

204-943-2305 ਿਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 1-800-262-8800 (ਜਿਨੀਪੈੱਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਸਟਾਫ਼ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਿਾਂ ਹਿਾਲੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

https://www.gov.mb.ca/ie/study/other/prof_reg_bod.html
https://www.gov.mb.ca/ie/study/other/prof_reg_bod.html
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ਕਾਉਂਸਜਲੰਿ, ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਜਨਿਾਰਨ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਬਹਤਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਿਾਪਵਰਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਵਲੰਗ ਅਤੇ 

ਹੀਵਲੰਗ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ, ਤਾਂ ਵਨਮਨਵਲਵਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਸੰਬੰਿੀ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ

ਸੈਕਸੂਅਲ ਐਸਾਲਟ ਕ੍ਾਈਜਸਸ ਲਾਈਨ (Sexual Assault Crisis Line) (ਸੂਬਾ-

ਜਿਆਪਕ, 24/7)

ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਵਕਤੇ ਿੀ, ਵਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਵਨਕ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੀ 

ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਐਸਾਲਟ ਕ੍ਾਈਵਸਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਵਿੱਚ: 204-786-8631
ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: 1-888-292-7565
ਟੀਟੀਿਾਈ: 204-784-4097

ਸਕੈਸਅੂਲ ਐਸਾਲਟ ਕ੍ਾਈਜਸਸ ਪ੍ਰਿੋਰਾਮ (Sexual Assault Crisis Program) (ਜਿਨੀਪੈੱਿ)

ਕਲੀਵਨਕ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅਸਾਲਟ ਕ੍ਾਈਵਸਸ ਕਾਉਂਸਵਲੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Sexual Assault Crisis 
Counselling Program) ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਿੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ 

ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਛੋਟੀ-ਵਮਆਦ ਦਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਸਾਮਲ ਹੈ (ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਿ)। 

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਉਂਸਵਲੰਗ ਲਈ, 204-784-4059 'ਤੇ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਐਸਾਲਟ ਇਨਟੇਕ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। 

ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਵਿੱਚ ਕਲੀਵਨਕ ਦੇ ਸਿੈ-ਸੇਿਕ ਉਨ੍ਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 

ਿਾਣ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹਨ ਵਿੰਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਫੌਰੈਂਵਸਕ ਿਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਿਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ 

ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੰਬੰਿੀ ਪੁੱਛਵਗੱਛ ਲਈ 204-784-4049 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

ਦੀ ਲੌਰਅਲ ਸੈਂਟਰ (The Laurel Centre) (ਜਿਨੀਪੈੱਿ)

ਲੌਰਅਲ ਸੈਂਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਵਲੰਗ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਨ੍ਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਿਾਂ 

ਵਕਸੋਰ ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਵਚਰਕਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਿ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਿੀ ਔਰਤ ਿੋ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿਨਸੀ ਸੋਸਣ ਦੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਿ ਅਨੁਭਿ ਕਰ 

ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਿੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਿਿੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ:  

204-783-5460 ਿਾਂ ਿੇਿੋ www.thelaurelcentre.com। 

ਸੇਿ ਹਾਊਸ (Sage House) (ਜਿਨੀਪੈੱਿ)

ਸੇਿ ਹਾਊਸ ਿੇਸਿਾ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਇੱਕ ਅਵਿਹਾ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਿੋ ਪੇਟ ਪਾਲਣ 

ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੈਕਸ ਕਾਰਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਿ ਹਾਊਸ 

ਟ੍ਰਾਂਸਿੈਂਡਰ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਦੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀ ਨਾਲ ਿੁੜੀਆਂ 

http://www.thelaurelcentre.com
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ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਵਲੰਗੀ ਿਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਨਰਿਾਰਤ 

ਕਰਨ ਲਈ, 204-943-6379 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਜਰਿਰਤਨ, ਜਸੱਜਖਆ ਅਤੇ ਸਰੋਤ (Transition, Education & Resources for 
Females [TERF]) (ਟੀਈਆਰਐਫ [TERF] – ਜਿਨੀਪੈੱਿ)

ਟੀਈਆਰਐਫ ਬੱਵਚਆਂ, ਨੌਿਿਾਨਾਂ, ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਿੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ 

ਵਨਿਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਵਿਨ੍ਾਂ ਦਾ ਵਲੰਗੀ ਿਪਾਰ (ਿੇਸਿਾਿਗਰੀ) ਦੁਆਰਾ ਸੋਸਣ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

ਟੀਈਆਰਐਫ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਿੀਿਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵਥਰ ਕਰਨ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਿੀਿਨ-ਸੈਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਵਹਤ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਮਾਣ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਵਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ: 204-786-7051 ext. 5311।

ਸਰਿਾਈਿਰਸ ਹੋਪ ਕ੍ਾਈਜਸਸ ਸੈਂਟਰ (ਇੰਟਰਲੇਕ)

ਸਰਿਾਈਿਰਸ ਹੋਪ ਕ੍ਾਈਵਸਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਨਸੀ ਵਹੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਤੋਂ 

ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਮੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ 

ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਨਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੇ ਸਦਮੇ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ  

204-753-5353 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਨਸੀ 

ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸੰਬੰਿੀ ਦਿਲ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਪੁਵਲਸ ਕੋਲ ਿਾਣ ਲਈ 

ਸਿੈ-ਸੇਿਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿੇਤਰੀ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਿਾਂ ਨੂੰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਾਲੇ ਉਪਲਬਿ 

ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਲਵਕਰਕ ਿਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ (Selkirk General Hospital), ਵਪਨਾਿਾ 

ਹਸਪਤਾਲ (Pinawa Hospital), ਪਾਈਨ ਫਾਲਜ਼ ਹੈਲਥ ਕੰਪਲੈਕਸ (Pine Falls Health 
Complex), ਬੀਉਸਜ਼ੋਰ ਵਡਸਵਟ੍ਰਕਟ ਹਸਪਤਾਲ (Beausejour District Hospital) ਅਤੇ ਉੱਤਰ-

ਪੂਰਬੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਐਮਪੀ (RCMP) ਦਸਤੇ ਦੁਆਰਾ, 24/7, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਸਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੱਜਭਆਚਾਰਕ ਸਮਰਥਨ

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਕਸੇ ਸਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਤੋਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ (First Nations, Inuit 
ਿਾਂ Metis), ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਉਹ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਸੱਵਭਆਚਾਰ, 

ਰਿਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਾਸਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ 

ਕਾਉਂਸਵਲੰਗ, ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਫਸਟ ਨੈਸਨਜ਼ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ 

ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਵਲੰਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਵਸਹਤ ਕੇਂਦਰ ਿਾਂ ਨਰਵਸੰਗ ਸਟੇਸਨ ਿੀ ਿਾ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕਾ ਨੀ ਕਨੀਜਚਕ (Ka Ni Kanichihk) (ਜਿਨੀਪੈੱਿ)

ਕਾ ਨੀ ਕਨੀਵਚਕ ਦਾ ਹਾਰਟ ਮੈਡੀਸਨ ਲਾੱਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਾਂ ਸਿਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੱਵਭਆਚਾਰਕ-

ਅਿਾਰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿਕਾਲਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਨ੍ਾਂ ਨੇ ਵਿਨਸੀ ਸੋਸਣ ਅਤੇ 

ਵਿਨਸੀ ਵਹੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹੈ 

ਵਿਨ੍ਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਿੱਿੋਂ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਿੱਿ ਹੋਣ ਿੱਿੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 
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ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਵਿੱਚ ਸਵਥਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਿੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ 

ਲਈ http://www.kanikanichihk.ca/programs/heart-medicine-lodge/ ਿੇਿੋ ਿਾਂ  

204-953-5820 ‘ਤੇ ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਵਿੱਚ ਕਾ ਨੀ ਕਨੀਵਚਕ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। 

ਇਯਾ-ਕੀਨ ਹੀਜਲੰਿ ਸੈਂਟਰ ਇੰਕ. (Eyaa-Keen Healing Centre Inc.) (ਜਿਨੀਪੈੱਿ)

ਇਯਾ-ਕੀਨ ਹੀਵਲੰਗ ਸੈਂਟਰ ਇੰਕ. ਅਪਰਾਿ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸੱਵਭਆਚਾਰ ਅਿਾਰਤ ਵਨਿਾਰਨ ਦੇ 

ਤਰੀਵਕਆਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਵਨਿਾਰਨ ਲਈ ਵਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। 1-877-423-4648 ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

ਮਨੈੀਟਬੋਾ ਕੀਿਾਤੀਨਿੋੀ ਓਕੀਮਾਕਾਨਕ (MKO) (Manitoba Keewatinowi Okimakanak) 
ਮਬੋਾਈਲ ਕ੍ਾਈਜਸਸ ਜਰਸਪਾਂਸ ਟੀਮ (Mobile Crisis ResponseTeam - MCRT)

ਐੱਮਕੇਓ (MKO) ਮੋਬਾਇਲ ਕ੍ਾਈਵਸਸ ਵਰਸਪਾਂਸ ਟੀਮ (MCRT) ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਟ 

ਨੇਸਨ ਕਵਮਊਵਨਟੀਆਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ, ਸੱਵਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਿੇਦਨਸੀਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਸੰਕਟ 

ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ ਸਦਕਾ ਦਿਲ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਐੱਮਸੀਆਰਟੀ (MCRT) ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ 

ਯੋਿਨਾਬੱਿ ਿਿਾਬ ਦਿਲ ਅਤੇ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਨਰਿਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 

ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਐੱਮਕੇਓ (MKO) ਮੋਬਾਇਲ 

ਕ੍ਾਈਵਸਸ ਵਰਸਪਾਂਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ crisisresponse@mkonorth.com ‘ਤੇ ਈਮੇਲ 

ਕਰੋ ਿਾਂ 1-844-927-LIFE (5433) ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨਕਰੋ।

ਜਿਨੀਪੈੱਿ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਕਾਉਂਸਜਲੰਿ ਸਰੋਤ: 

ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਿੇਤਰੀ ਵਸਹਤ ਅਵਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਸੰਕਟ ਲਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਲਈ 

ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਵਨਸਕ ਵਸਹਤ ਲਈ ਫ਼ੋਨ 

ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, https://www.gov.mb.ca/health/mh/crisis.html ‘ਤੇ 

ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਿੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਵਲੰਗ ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਿਤਾ 

ਿੱਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ, 204-982-6100 ‘ਤੇ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 

ਐਸੋਸੀਏਸਨ (Canadian Mental Health Association) – ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਿਾਂ 

https://mbwpg.cmha.ca/mental-health/finding-help/ ‘ਤੇ ਿਾਓ।

ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਫਸਟ ਨੈਸਨਜ਼ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਰਵਸੰਗ ਸਟੇਸਨ ਵਿਿੇ ਿਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਕੁਝ ਕਵਮਊਵਨਟੀਆਂ ਕੋਲ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਪਲਬਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 

ਲਈ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਵਿੱਚ ਵਲਿਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਿ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਫਤ ਿਾਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਿਾਲੇ ਕਾਉਂਸਵਲੰਗ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ। ਿਿੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-866-4VICTIM (1-866-484-2846) ‘ਤੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ 

ਦੀਆਂ ਵਨਆਂ ਵਿਕਟਮ ਸਰਿੀਵਸਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

http://www.kanikanichihk.ca/programs/heart-medicine-lodge/
https://www.gov.mb.ca/health/mh/crisis.html
https://mbwpg.cmha.ca/mental-health/finding-help/.
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ਿਸੀਲੇ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ

Canadian Mental Health Association – Manitoba – 204-982-6100

Community Legal Education Association – 1-800-262-8800

Compensation for Victims of Crime Program – 1-800-262-9344

Eyaa-Keen Healing Centre Inc. – 1-877-423-4648 ‘ਤੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ

Ka Ni Kanichihk – Heart Medicine Lodge – 204-953-5820

Klinic Sexual Assault Crisis Line (ਸੂਬਾ-ਵਿਆਪਕ 24/7) – 1-888-292-7565

Klinic’s Human Trafficking Hotline (ਸੂਬਾ-ਵਿਆਪਕ 24/7) – 1-844-333-2211

Manitoba Human Rights Commission – 1-888-884-8681 

Manitoba Justice – Victim Services Branch – 1-866-4VICTIM (1-866-484-2846)

Manitoba Suicide Prevention & Support Line (24/7) – 1-877-435-7170

MKO Mobile Crisis Response Team – 1-844-927-LIFE (5433)

Safe Work Manitoba – 1-855-957-SAFE (7233)

Sage House – 204-943-6379

Survivor’s Hope Crisis Centre (SARAH Program) – 204-753-5353

The Laurel Centre – 204-783-5460

Transition, Education and Resources for Females (TERF) – 204-786-7051 
ਐਕਸਟੈਂਸਨ 5311 

Manitoba Justice Victim Services – https://www.gov.mb.ca/justice/victims/ 

Klinic Community Health Centre – What is Sexual Assault 
http://klinic.mb.ca/in-person-counselling/sexual-assault-crisis-counselling/what-
is-sexual-assault/ 

Manitoba government - You are Not Alone 
www.manitoba.ca/youarenotalone

Health Sciences Centre’s Sexual Assault Program
http://www.hsc.mb.ca/emergencyNurseExam.html

https://www.gov.mb.ca/justice/victims/
http://klinic.mb.ca/in-person-counselling/sexual-assault-crisis-counselling/what-is-sexual-assault/
http://klinic.mb.ca/in-person-counselling/sexual-assault-crisis-counselling/what-is-sexual-assault/
http://www.manitoba.ca/youarenotalone
http://www.hsc.mb.ca/emergencyNurseExam.html
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ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ

ਮੁਲਜਮ – ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਿ ਦਾ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ

ਿਮਾਨਤ – ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਿਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਵਦਆਂ ਦੋਸੀ ਨੂੰ ਿੇਲ੍ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਿਣਾ।

ਿਮਾਨਤ (ਿਾਂ ਜਰਹਾਈ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ – ਵਿਸੇਸ ਵਨਯਮ ਵਿਨ੍ਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਿੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣਾ 

ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਿਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਵਦਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿੇਲ੍ 

ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਵਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ

ਦੰਡ – ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਿਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸੀ ਹੈ 

ਅਦਾਲਤੀ ਕਲਰਕ – ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਿੱਿ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕ੍ਾਊਨ ਅਟਾਰਨੀ – ਵਨਆਂ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਿਕੀਲ, ਵਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁਵਲਸ ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 

ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਥੇ ਉਵਚਤ ਹੋਿੇ, ਅਪਰਾਿਕ ਦੋਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਿਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜਹਰਾਸਤ – ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿੇਲ੍ ਵਿੱਚ ਰੱਿਣਾ

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਿਕੀਲ ਿਾਂ ਕਾਉਂਸਲ – ਿਕੀਲ ਿੋ ਦੋਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜਡਸਪੋਜੀਸ਼ਨ – ਵਕਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਤੀਿਾ
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ਸਬੂਤ – ਘਵਟਤ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 

ਕਹੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਿਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਲਆਈਆਂ (ਫ਼ੋਨ ਵਰਕਾਰਡ ਿਾਂ ਹੋਰ 

ਭੌਵਤਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਫੋਟੋਆਂ ਿਾਂ ਕੱਪੜੇ) ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਦੋਸ਼ੀ – ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸੀ ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਿ 

ਕੀਤਾ ਹੈ

ਿਾਂਚ – ਪੁਵਲਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਿਾਪਰਨ ਦੇ ਿੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਿੱਿ – ਸਰਕਾਰੀ ਅਵਿਕਾਰੀ, ਿੋ ਵਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਅਪਰਾਿੀ ਦੇ ਦੋਸ ਿਾਂ ਬੇਕਸੂਰਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜਿਊਰੀ – ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਵਣਆ ਵਗਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ, ਿੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਵਕ ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਿਾਂ ਲਗਾਏ 

ਗਏ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਕਸੂਰਿਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਘਟਨਾ ਸਜੰਖਆ – ਿਾਸ ਸਵੰਿਆ ਿ ੋਪੁਵਲਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲ ੇਦਾ ਵਿਆਨ ਰੱਿਣ ਲਈ ਿਰਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ

ਅਪਰਾਿੀ – ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸਨੂੰ ਅਪਰਾਿ ਦਾ ਦੋਸੀ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ

ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ – ਿਦੋਂ ਦੋਸੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਹੱਸੇ ਿੱਿੋਂ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਿਾਸ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ

ਸਜਾ – ਵਕਸੇ ਅਪਰਾਿ ਦੇ ਦੋਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ

ਸ਼ੈਜਰਫ਼ – ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਵਿਕਾਰੀ ਿੋ ਸੁਰੱਵਿਆ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਿਾਰ ਹੈ

ਸਟੇ – ਰੱਦ ਕਰਨਾ; ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਦੋਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਿਾਏਗਾ, 

ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਹਾਜਰੀ ਸੰਮਨ – ਗਿਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਿੇ ਿਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸੇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਵਟਸ ਿੋ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵਕ 

ਗਿਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ

ਿਿਾਹੀ – ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਾਹ ਿੱਿੋਂ ਗਿਾਹੀ ਦੇਣਾ

ਮੁਕੱਦਮਾ – ਵਕਸੇ ਅਪਰਾਿਕ ਿਾਂ ਨਾਗਵਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ ਦਾ ਵਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਿੱਿ ਿਾਂ 

ਵਿਊਰੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸਬੂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਿਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਭਾਿ ਜਬਆਨ – ਪੀੜਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਵਰਆ ਿਾਣ ਿਾਲਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਿੋ ਿੱਿ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 

ਹੈ ਵਕ ਅਪਰਾਿ ਨਾਲ ਉਹ ਵਕਿੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ; ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਿਾਜ਼ ਵਿੱਚ 

ਪਵੜ੍ਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
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Manitoba Justice
Victim Services 
1410-405 Broadway 
Winnipeg, MB R3C 3L6
ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਵਿੱਚ 204-945-0662
1-866-4VICTIM (1-866-484-2846) 
ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ

Manitoba.ca/justice/victims

ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਕਲਵਪਕ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਿ।
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