
DRAW THE LINE.CA

ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤ ਨਸ਼ੇ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤ ਨਸ਼ੇ ਜਵੱਚ 
ਧੱੁਤ ਲੜਖੜਾਉਦਂੀ ਹੋਈ ਧੱੁਤ ਲੜਖੜਾਉਦਂੀ ਹੋਈ 
ਜਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ ਜਵੱਚਂੋ ਜਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ ਜਵੱਚਂੋ 
ਬਾਹਰ ਜਨਕਲਦੀ ਹੈਬਾਹਰ ਜਨਕਲਦੀ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਉਥੇ ਹੀ ਰਜਹੰਦੇ ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਉਥੇ ਹੀ ਰਜਹੰਦੇ 
ਹੋ ਅਤੇ ਨੱਚਣਾ ਿਾਰੀ ਹੋ ਅਤੇ ਨੱਚਣਾ ਿਾਰੀ 
ਰੱਖਦੇ ਹੋ?  ਰੱਖਦੇ ਹੋ?  



ਸ਼ਰਾਬ ਸੰਬੰਧੀ 
ਹਮਲਾ

ਸਾਰੇ ਿਲੰਗੀ ਹਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ� ਅੱਿਧਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਿਵੱਚ 
ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ – ਅਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 
ਵਲ� ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। 

ਜਦ� ਅਸ� ਿਲੰਗੀ ਿਹੰਸਾ ਤ� ਮੂੰ ਹ ਮੋੜ ਲ�ਦੇ ਹ� ਤ� ਅਸ� ਅਪਰਾਧੀ – ਅਤੇ ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣ ਨੰੂ 
ਿਜਆਦਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਿਦੰਦੇ ਹ�। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 
ਹਰ ਕਾਰਜ – ਭ�ਵ� ਉਹ ਿਕੰਨ� ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋਏ – ਪਿਰਵਰਤਨ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।   

ਸਿਹਮਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਿਸਰਫ ਹ� ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ� ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਧੁੱਤ 
ਹੈ ਸਿਹਮਤੀ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦੀ। 

ਦਰਸ਼ਕ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਿਵਕਲਪ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਖ ਲਓ ਅਤੇ ਕੁਝ 
ਅਿਜਹਾ ਕਰੋ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਸੁਖਾਵ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ�:
• ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ/ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: "ਕੀ ਤੂੰ  ਠੀਕ ਹ�?"
• ਉਸਨੰੂ ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ� ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ: "ਉਏ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ।"
• ਉਸਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਉਸਦਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਿਧਆਨ ਵਟਾਓ ।
• ਬਾਰਟ�ਡਰ ਜ� ਬਾ�ਸਰ ਨੰੂ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹੋ: "ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵਚ ਹੈ ।"

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸਰੂ ਨਹ� ਹੈ।
ਤੁਸ� ਇਕੱਲੇ ਨਹ� ਹੋ । ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ 
ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦਸ।ੋ 

ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: draw-the-line.ca

ਿਲੰਗੀ ਿਹੰਸਾ ਸਭ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਤੋੜੋ । ਇਸਨੰੂ ਰੋਕੋ । 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਦਸੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
draw-the-line.ca ਤੇ ਜਾਓ।

ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਿਕ� ਿਖੱਚੀ ਜਾਏ

ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਕਦ� ਿਖੱਚੀ ਜਾਏ

ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਿਕਵ� ਿਖੱਚੀ ਜਾਏ

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ 

ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
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