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Calgary Police Service ਇਹ ਅੱਠ ਪੁਲਲਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਹਰੇਕ ਲ਼ਿਲਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 

ਲਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ ੋਸ਼ਲਹਰ ਭਰ ਲਵੱਚ ਕਵਰੇਜ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਲਸ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਇਲਤਹਾਸਕ ਜਾਂਚਾਂ ਲਵੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧਕ ਅਤੇ ਲਸਵਲ ਸੁਰੱਲਿਆ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਲਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 
ਪੀੜਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆ ਂਦਾ ਪਰਬੂੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
Non-emergency line: 403-264-1234 or In an emergency always call: 911 

 

YW Calgary ਦੋ ਤੀਬਰ ਕੇਸ ਪਰਬੂੰਧਨ ਵਰਕਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲਵਅਕਤੀ ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੂੰਤਰ-

ਕਾਰੀ ਨਾਰੀਵਾਦ, ਸ਼ਕਤੀ-ਆਧਾਲਰਤ ਪਹੁੂੰਚਾਂ, ਹੁਨਰ ਲਸਿਲਾਈ, ਨੁਕਸਾਨ ਨ ੂੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਦਮਾ ਸ ਲਚਤ ਅਲਭਆਸ ਦ ੇਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ 
ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। YW ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ ਲਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਲਕ ਕੇਸ ਪਰਬੂੰਧਨ ਇੱਕ ਪਰਸਪਰ-ਸੂੰਚਾਲਲਤ, ਗਾਹਕ-ਆਧਾਲਰਤ ਪਰਲਕਲਰਆ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਲਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸੁਰੱਲਿਆ ਯੋਜਨਾਬੂੰਦੀ, ਲਸਫਾਰਸ਼ਾਂ, ਮੱੁਢਲੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ, ਟੀਚਾ ਸੈਲਟੂੰਗ, ਹੁਨਰ ਲਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ। 
Crisis Line: 403-266-0707 

 
Kerby Centre ਬ਼ਿੁਰਗਾਂ (55+) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਲਆ ਂਲਵੱਚ ਮਾਹਰ ਹ।ੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅੂੰਸ਼ਕ-ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ 
ਲਕ ਲਵਅਕਤੀਗ ਅਤ ੇਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਗਰੈ-ਰਸਮੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਅਤੇ ਲਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ 
ਹੈ; ਕਨ ੂੰ ਨੀ, ਸੱਲਭਆਚਾਰਕ, ਲਵੱਤੀ, ਬਸੇਰਾ, ਡਾਕਟਰੀ, ਦੇਸੀ ਅਤ ੇਹੋਰ। 
Elder Abuse Resource Line: 403-705-3250 

 
Awo Taan Healing Lodge Society ਸ਼ਕਤੀ-ਆਧਾਲਰਤ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਲਹੂੰਸਾ-ਸ ਲਚਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ ੈਜ ੋ

ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਣ, ਸਵ-ੈਮਾਣ, ਅਤੇ ਸੱਲਭਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਵਅਕਤੀਲਗਤ ਜਾਂ ਫ਼ਨੋ ਤੋਂ ਵਧਰੇੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂ

ਜਾਂਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਲਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਲਸਫਾਰਸ਼, ਵਕਾਲਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤ ੇਰਵਾਇਤੀ ਲਗਆਨ ਰੱਲਿਅਕਾਂ (ਬ਼ਿੁਰਗਾਂ), ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ 
ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸਦਮਾ ਲਚਲਕਤਸਾ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ। ਸਾਰ ੇਸੱਲਭਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 
24-7 Helpline: 403-531-1972 or 403-531-1976 

 
Calgary Women’s Emergency Shelter ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਲਿਆ 

ਯੋਜਨਾਬੂੰਦੀ, ਮਾਪਾਲਗਰੀ ਦੀਆ ਂਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਗੌਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਲਰਵਾਰਕ 

ਲਹੂੰਸਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜ ੋਆਪਣੇ ਲਵਵਹਾਰ ਨ ੂੰ  ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ। ਕੈਲਗਰੀ ਲਵਮੈਨ਼ਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਸੈ਼ਲਟਰ ਇੱਕ ਪਰਤੀਲਕਲਰਆ-ਆਧਾਲਰਤ ਪਹੁੂੰਚ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ-ਸ ਲਚਤ ਇਲਾਜ ਲਵੱਚ ਲਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
Connect/24-Hour Family Violence Helpline: 403-234-7233 Email: 
help@cwes.ca, Text: 403-604-6689 

 

Calgary Immigrant Women’s Association ਦੋ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤ ੇਇੱਕ ਪਲਰਵਾਰਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹ ੈ

ਜੋ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤ ੇਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਲਵਅਕਤੀ ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਾਂ ਅਤ ੇਪਲਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤ ੇਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਿਦ ੇਹਨ। ਪਲਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਲਵੱਚ ਪੇਸ਼ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਲਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸੱਲਭਆਚਾਰਕ ਤਰੌ 'ਤ ੇਸੂੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ 
ਗਰੁੱ ਪ, ਅੂੰਤਰ-ਸੱਲਭਆਚਾਰਕ ਮਾਪਾਲਗਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ। 
Main line: 403-263 4414, Counselling: 403-263-4414 Ext.142 or 

403-444-1759, Email: familyservices@ciwa-online.com 

ਇਕੁੱਲੀ ਸੇਫ਼ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਲਰਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਵਲੱਿਣ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਜੋ ਪਲਰਵਾਰਕ ਲਹੂੰਸਾ ਅਤ ੇਸੋ਼ਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲਵਅਕਤੀ 
ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਲਰਵਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮੇਂ ਲਸਰ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਦਿਲਅੂੰਦਾ਼ਿੀ ਅਤੇ ਲਸਫਾਰਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਕੁੱਲੀ ਸੇਫ਼ ਟੀਮ ਸੁਰੱਲਿਆ ਯੋਜਨਾਬੂੰਦੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਗੌਣ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਲਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਲਵਲੱਿਣ ਲੋੜਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਲਵਸੇ਼ਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਇਕੁੱਲੀ ਸੇਫ਼ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਲਵਅਕਤੀ ਲਵਸੇ਼ਸ਼ ਜਾਂ ਪਲਰਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਿਤਰੇ ਨ ੂੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁ਼ਰ ਆਤੀ ਦਿਲਅੂੰਦਾ਼ਿੀ ਅਤੇ 

ਰੋਕਥਾਮ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਮਊਲਨਟੀ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰੇਗਾ। 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਵ-ੈਇੱਛਤ ਹੈ ਅਤ ੇਲਵਅਕਤੀ ਲਵਸੇ਼ਸ਼ ਲਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਨ ੂੰ  ਬੂੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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