
DRAW THE LINE.CA

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਨੰੂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਨੰੂ 
ਦੱਸਦੇ ਹੋ? ਦੱਸਦੇ ਹੋ? 

ਕੋਚ ਇੱਕ ਜਖਡਾਰੀ ਦੇ ਕੋਚ ਇੱਕ ਜਖਡਾਰੀ ਦੇ 
ਨਾਲ – ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ – ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਅਤੇ 
ਮੈਦਾਨ ਤਂੋ ਪਰ�ੇ  ਵਾਧੂ ਮੈਦਾਨ ਤਂੋ ਪਰ�ੇ  ਵਾਧੂ 
ਸਮਾਂ ਜਬਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਜਬਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। 



ਕੋਚ ਦੁਆਰਾ 
ਿਲੰਗੀ ਹਮਲਾ 

ਜਦ� ਤੁਸ� ਨ� ਿਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹ� ਲਗ ਿਰਹਾ, 
ਤ� ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹ� ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ 
ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਤਰਪਰ੍ੇਰਨਾਵ� ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਖੋ। 

ਜਦ� ਅਸ� ਮੂੰ ਹ ਮੋੜ ਲ�ਦੇ ਹ�, ਤ� ਅਸ� ਿਲੰਗੀ ਿਹੰਸਾ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣ ਿਦੰਦੇ ਹ�। ਿਲੰਗੀ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੇ 
ਿਸ਼ਕਾਰ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਿਕਸ਼ੋਰ� ਿਵੱਚ� 90% ਨੰੂ ਉਨਹ੍ � ਦੇ ਿਕਸੀ ਜਾਣਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦਾ 
ਿਸ਼ਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਿਖਡਾਰੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲੰਗੀ 
ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਜ� ਬੰਦ ਪਰ੍ੈਕਿਟਸ�, ਇੱਕ ਿਖਡਾਰੀ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮ�ਬਰ� ਤ� ਅਲਗ ਥਲਗ ਕਰਨਾ 
ਜ� ਅਕਸਰ ਫੋਨ ਕਾਲ� ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਸਭ ਸੰਭਾਵੀ ਿਲੰਗੀ ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।   

ਦਰਸ਼ਕ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਿਵਕਲਪ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਖ ਲਓ ਅਤੇ ਕੁਝ 
ਅਿਜਹਾ ਕਰੋ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਸੁਖਾਵ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ�: 
• ਿਖਡਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: "ਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ?"
• ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਇੱਕ ਹਾਣੀ, ਮ�/ਿਪਓ ਜ� ਟੀਮ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਵੀ 
ਉਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
• ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਟੀਮ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ/ਜ� ਪੁਿਲਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਿਖਡਾਰੀ 
16 ਸਾਲ ਤ� ਹੇਠ� ਹੈ (ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ 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।

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ 

ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਿਕ� ਿਖੱਚੀ ਜਾਏ

ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਕਦ� ਿਖੱਚੀ ਜਾਏ

ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਿਕਵ� ਿਖੱਚੀ ਜਾਏ

ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
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