ਵਿਕਵਿਮ ਫਸਿ ਲੈ ਸਿਰ, ਲੈ ਸਿਰਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਰਿਲੈਂ ਡ ਵਿਿੱਚ ਜੁਰਮ ਦੇ
ਪੀੜ੍ਹਤਾਾਂ ਅਤੇ ਗਿਾਹਾਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮੁਫ਼ਤ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਗੁ ਪਤ ਸੇਿਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਗਿੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ਹਾਨੰ ਉਹ
ਸਹਾਇਤਾ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਿੇ ਵਜਸ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ (ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ) ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰ
ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ
ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਾਂ ਵਕ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ
ਦੀਆਾਂ ਲੋ ੜ੍ਾਾਂ ਿਿੱਖੋ-ਿਿੱਖਰੀਆਾਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਕ ਸਾਡੀ
ਸੇਿਾ ਨੰ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਜ਼ਰਰਤਾਾਂ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਿੇਂ ਜੁਰਮ ਦੀ ਵਰਪੋਰਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਾਂ ਜਾਾਂ ਨਹੀ,ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ
ਿਿੱਲ ਵਿਆਨ ਵਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਵਕ ਇਹ ਕਦੋਂ ਿਾਪਵਰਆ ਸੀ, ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਲਈ ਇਿੱਥੇ ਮੌਜਦ ਹਾਾਂ।
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ਪੀੜ੍ਹਤ ਾਂ ਦੇ ਹ ਲ ਤ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਦੇ ਸਫਰ ਵ ਸਤੇ ਸਹ ਇਤ ਲਈ ਸ ਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬੇਕ ਰ ਅਤੇ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੇਸਵਰਕਰ ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਜਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਰਜਪਤ ਅਤੇ ਬੇਹਦ ਜਸਖਲ ਈ-ਪਰ ਪਤ
ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਹ ਇਤ ਕੀਤੀ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਹ ਇਤ ਜਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਾਂ ਸ਼ ਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ:
ਭ ਵਨ ਤਮਕ ਸਹ ਇਤ ; ਕੇਸਿਰਕਰ ਗਿੱਲ ਸੁਣਨ, ਹਮਦਰਦੀ ਪਰਗਿਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਅਸਰ, ਜੋ
ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਿੱਕ ਪੀੜ੍ਹਤ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਸਿੱਵਖਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ
ਗਿੱਲ ਕਰਨ (ਘਰੇਲ ਫੇਰੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਫੇਰੀਆਾਂ ਰਾਹੀ),ਾਂ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਜਾਾਂ ਿੈਬ ਚੈਿ ਰਾਹੀ ਾਂ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ
ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮੁਹਈ
ਿੱ ਆ ਕਰਾਾਂਗੇ।
ਜਰਮ ਦੀ ਰੋਕਥ ਮ ਦੇ ਉਪ ਅ; ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਮਜਬਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਿਾ ਤਿੱਕ ਿੀ ਵਸਿੱਿੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜੋ ਹਿਾਲਾ ਵਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 48
ਘੰਵਿਆਾਂ ਅੰਦਰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਅਤੇ ਉਪਾਅ
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਜੁਰਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਆਪਕ
ਸਲਾਹ ਿੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ।
ਮ ਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਲਈ ਸਹ ਇਤ ; ਸਾਡੀ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸਬੰਿੀ
ਨਰਸਾਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਮਾਨਵਸਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿਾਈ
ਜਾਿੇ।

ਹਮ ਇਤ; ਅਸੀ ਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਮਦਦ ਿਾਸਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਵਜਨਹਾਾਂ
ਲਈ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਮਸਾਲ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ
ਅਥਾਰਿੀ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣੀ।
ਜ ਣਕ ਰੀ ਅਤੇ ਸਲ ਹ; ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਘਿਨਾ ਜਾਾਂ ਹੋਰਨਾਾਂ
ਸੰਗਠਨਾਾਂ, ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਸਲਾਹ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ।
ਮ ਹਰ ਨ ਸਹ ਇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ; ਅਸੀ ਾਂ ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਢੁਕਿੇਂ
ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਜਾਾਂ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਵਹਮਤੀ ਨਾਲ ਵਸਿੱਿਾ ਹਿਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ। ਅਸੀ ਾਂ
ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਬਾਅਦ ਿਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਜੋ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ਹਾਨੰ ਇਹ ਮਵਹਸਸ ਨਾ ਹੋਿੇ ਵਕ
ਤੁ ਹਾਨੰ ਇਿੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ
ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਿੀਮ ਦੇ ਵਹਿੱਸੇ ਿਿੱਜੋਂ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਅਤੇ ਨੌ ਜਿਾਨ
ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮਾਹਰ ਕੇਸਿਰਕਰ ਿੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰੈਸਟੋਰੇਜਟਵ ਜਸਜਟਸ; ਇਿੱਥੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਮੁਜਵਰਮ ਨੰ ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਵਸਿੱਿੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ
ਆਪਣੇ ਵਿਿਹਾਰ ਦੀ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਲੈ ਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਉਿੱਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ
ਸਿਾਲ ਪੁਿੱਛ ਸਕੋਗ।ੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਿੀਮ ਦੇ ਇਿੱਕ ਵਹਿੱਸੇ ਿਿੱਜੋਂ ਇਿੱਕ ਸਮਰਵਪਤ ਰੈਸਿੋਰੇਵਿਿ ਜਸਵਿਸ
ਕੇਸਿਰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਸਿੋਰੇਵਿਿ ਜਸਵਿਸ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵਜਸ ਨੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਨੁ ਕਸਾਨ
ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

