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ਇਹ ਕਦੇ ਵ ੀ ਠ ੀਕ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦ ਾ: ਜਿਨਸੀ ਜ ਹੰਸ ਾ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਿਨਾ) ਦੇ ਰ ਾਹ ੀਂ (IT’S 
NEVER OKAY: AN ACTION PLAN TO STOP SEXUAL VIOLENCE AND HARASSMENT), ਅਸੀਂ ਇੱਕ 
ਅਜਿਹਾ ਓਨਟੈਰੀਓ ਬਣਾਉਣ ਜ ਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂ ਜਿਕਾ ਜਨਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ ਿੱ ਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁ ਰੱ ਜਿਅਤ ਿਾ ਹੌਲ ਜ ਿੱਚ ਅਤੇ 
ਧਿਕੀ, ਡਰ ਿਾਂ ਜਿਨਸੀ ਜ ਹੰਸ ਾ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਤੋਂ ਿੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜ ਿੰਦਗੀ ਜਬਤਾਏ। ਯੋਿਨਾ ਜ ਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਜਲਿੇ ਕੰਿਾਂ ਲਈ 
ਿਚਨਬੱਧਤਾਿਾਂ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ: 

ਕੰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਕੈਂਪਸ ਜਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਜਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਜਹੰਸਾ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ, ਅਤੇ ਦੀਿਾਨੀ ਦਾਅਜਿਆਂ 
ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਜਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਜਹੰਸਾ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਿਧਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿਿਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ 
ਬਣਾਉਣੇ। 

ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸੱਜਭਆਚਾਰ ਜਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਡੂੰ ਘੇ 
ਬੈਠੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਿੀ ਜਿਆਦ ਦੇ ਪੀੜ੍ੀਗਤ ਬਦਲਾਿ ਨੰੂ ਪ੍ਰੇਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਓਨਟੈਰੀਓ ਭਰ ਜਿੱਚ ਿਨਤਕ ਜਸੱਜਿਆ ਅਤੇ ਿਾਗਰੂਕਤਾ ਿੁਜਹੰਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ।

ਬਚ ਕੇ ਜਨਕਲੇ ਿਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜਿਨਸੀ ਹਿਜਲਆਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਜਰਤ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ 
ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਅਥਾਜਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਦਰਦੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਸੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਜਤਜਕਜਰਆ ਜਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ 
ਸਾਧਨ ਜਿਕਜਸਤ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਜਬਹਤਰੀਨ ਜਿਹਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨਾ। 

ਬਚ ਕੇ ਜਨਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਜਧਕ ਜਨਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਤਿਰਬੇ ਜਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਥਨ ਨੰੂ 
ਿਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਿੁਕੱਦਿਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਧਾਜਰਆ ਜਗਆ ਿਾਡਲ ਜਿਕਜਸਤ ਕਰਨਾ। 

ਜਸਹਤਿੰਦ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਜਹਿਤੀ ਸਿੇਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਹੱਤਿਪੂਰਨ ਿੁੱ ਜਦਆਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰ ਘੀ ਸਿਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਿੱਚ 
ਗ੍ਰੇਡ 1-12 ਦੇ ਜਿਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਸੱਜਿਆ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਿ ਨੰੂ ਨਜਿਆਉਣਾ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਕ ਕਾਲਿ ਅਤੇ ਯੂਨੀਿਰਜਸਟੀਆਂ ਜਿਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕੈਂਪਸ ਜਿੱਚ 
ਜਿਨਸੀ ਜਹੰਸਾ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਾਂ ਜਿੱਚ ਜਸਿਲਾਈ, ਰੋਕਥਾਿ, ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਿਾਂ 
ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਤਜਕਜਰਆ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਟੋਕੋਲ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ। 

ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਢੁਕਿੀਂ ਅਤੇ ਸਿੇਂ-ਬੱਧ ਦੇਿਭਾਲ ਤਕ ਜਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਜਦਨ ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ ਲਈ 
ਹਸਪਤਾਲ ਅਧਾਰਤ ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜਹੰਸਾ ਦੇ ਇਲਾਿ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਸੈਕਸੁਅਲ ਐਡਂ ਡੋਿੈਸਜਟਕ ਿਾਇਲੰਸ ਟ੍ਰੀਟਿੈਂਟ 
ਸੈਂਟਰਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਿੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਿਿਬੂਤ ਕਰਨਾ।

ਜਿਨਸੀ ਹਿਲੇ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਤੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜਬਹਤਰ ਸਿਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਸਹਤ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਿਾਿਾਂ, 
ਜਸੱਜਿਆ ਅਤੇ ਜਨਆਂ ਿੇਤਰਾਂ ਜਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਕਾਜਿਆਂ ਲਈ ਨਿੀਨਤਿ ਜਸਿਲਾਈ ਜਿਕਜਸਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ 
ਿੇਿਬਾਨੀ ਿੇਤਰ ਜਿੱਚ ਕਾਜਿਆਂ ਲਈ ਜਸਿਲਾਈ ਜਿਕਜਸਤ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਚ-ਿੋਿਿ ਿਾਲੀਆਂ ਸਜਥਤੀਆਂ 
ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ ਿਦਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੱਤੀ ਿਾ ਸਕੇ।
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(ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਿਾਰੀ)
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ਿਦਦ ਲਈ, 211 'ਤੇ ਕ ਾਲ ਕਰੋ ਿਾਂ 211.CA 'ਤੇ ਿਾਓ
ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ONTARIO.CA\ITSNEVEROKAY 'ਤੇ ਿਾਓ

ਜਿਨਸੀ ਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਪਰਾਜਧਕ ਿੁਕੱਦਿੇ ਿੱਲ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੰੂ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੂਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਜਤਆਰ ਕਰਨਾ। 

ਓਨਟੈਰੀਓ ਨੰੂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਜਿਰੁੱ ਧ ਜਹੰਸਾ ਦੇ ਿੁੱ ਜਦਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਿੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ 
ਰਾਉਂਡਟੇਬਲ ਸਥਾਜਪਤ ਕਰਨਾ।

ਆਜਕਊਪੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਜਹਤ ਲਾਗੂਕਰਣ ਨੰੂ ਿਿਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ 
ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਜਿਸ ਜਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀਆਂ ਿਿਬੂਤ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਕਜਸਤ ਕਰਨ ਜਿੱਚ 
ਰੁਿਗਾਰਦਾਤਾਿਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹਾਰ ਦਾ ਿਾਬਤਾ ਸਥਾਜਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਿਕ ਿੁੜਾਿ ਦਾ ਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਿੋ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਜਿਕਜਸਤ ਕਰਨ 
ਜਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰੇ, ਿੋ ਸਜਹਿਤੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸੱਜਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜਲੰਗਕ ਅਸਿਾਨਤਾ ਦੇ ਿੁੱ ਜਦਆਂ 'ਤੇ ਿਾਰਤਾਲਾਪ 
ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰਨ।

ਭਾਈਚਾਰਾ-ਅਧਾਰਤ ਜਿਨਸੀ ਹਿਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਫੰਜਡੰਗ ਨੰੂ ਸਜਥਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਧਾਉਣਾ।9

ਪੰਿਾਬੀ (Punjabi)


