
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂੂਲੀਅਤ 

ਿਕਮਿਊਨਟੀ ਿਵੱੱਚ ਸ਼ਮੂੂਲੀਅਤ ਿਪ�ਿਕਰਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌੌਣ ਕਰੇੇਗਾ? 

ਕੈੈਲਗਰੀ ਿਪੁੁਲਸ ਸਿਰਿਵਸਜ਼ (CPS) ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਿਹੱੱਸੇੇ ਵਜ �ਅਸ� ਕੈੈਲਗਰੀ ਿਵੱੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ, ਕਾਲੇੇ ਅਤੇ ਿੇਿਵਭੰੰਨ ਨਸਲੀ

ਭਾਈਿਚਾਰਆ ਂਤ �ਪਣ ਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਨੰੂੂੰ ਸੰੰਿਬੋਧਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਂਿਸਫ਼ਾਰਸ਼� ਨੰੂੂੰ ਇਕੱੱਠਾ ਕਰ�ਗੇੇ। 

ਇਸ ਪੋਜੈੈ�ਕਟ ਦੇ ਿਹੱੱਸੇੇ ਵਜ�, ਅਸ� ਿਪਛਲੀਆ ਂਗੱੱਲ�ਬਾਤ� ਨੰੂੂੰ ਅੱੱਗੇੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁੁੰਦੇ ੇਹ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂੂੰਿਅਜਹਾ ਿਸ਼ਹਰ ਬਣਾਉਣ

ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਸ਼�ਟੀਕੋੋਣ, ਅਨੁੁਭਵ ਅਤੇ ਿੇਵਚਾਰ� ਨੰੂੂੰ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਣਾ ਚਾਹੰੁੁੰਦੇ ੇਹ� ਿਜੱੱਥੇ ਸਾਰੇੇ ਕੈੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀ 

ਸੁੁਰੱੱਿਖਅਤ ਿਮਹਸੂੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਪਣ ਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਨੰੂੂੰ ਹੱੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਣ ਲੀਆ ਂਨੰੂੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਠ�ਸ

ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਬਣਾਉਣ ਿਵੱੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇੇ। 

ਉਹਨ� ਭਾਈਚਾਰੇੇ ਦੇਲੋੋਕ� ਨਾਲ ਗੱੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੋੜ ਹੈੈ ਜੋੋ ਿਸੱੱਧੇੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ੇਿਪੁੁਿਲਸੰੰਗ ਦੁਆੁਰਾ ਪਭ ਵਤ 

ਹੋੋਏ ਹਨ ਤ� ਿਕ ਉਹਨ� ਦਾ ਿਦਸ਼�ਟੀਕੋੋਣ ਪਦ ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈੈਲਗਰੀ 

ਿਪੁੁਲਸ ਸੇੇਵਾ ਦੇ ੇਮਬ�ਰ� (ਸਦੱੱਸ) ਨਾਲ ਗੱੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇੇ। 

ਇਸ ਸ਼ਮੂੂਲੀਅਤ ਿਪ�ਿਕਰਆ ਿਵੱੱਚ ਮੂੂਲ ਿਨਵਾਸੀ ਸਬੰੰਧ� ਦੀ ਟੀਮ, ਨਸਲਵਾਦ ਿਵਰੋੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇੇਟੀਆ ਂਂ(ARAC), 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ/ਸਰਕਲ, ਯੂਨੂੀਅਨ�, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲੀਡਿਰਸ਼ਪ ਟੀਮ, ਅਤੇ ੇਕੈੈਲਗਰੀ ਿਪੁੁਲਸ ਨਾਲ ਕੰੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈੈ। 

ਕੈੈਲਗਰੀ ਿਪੁੁਲਸ ਸਿਰਵਸ �ਟਂੀ-ਿਰੈੈਿਸਸਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇੇਟੀ ਟੀਮ, 

ਬਾਹਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ: ਐਕਸ਼ਨ ਿਡਿਗਨਟੀ, ਹੈੈਬੀਟਸ ਕੰੰਸਿਲਟੰੰਗ ਕਲੈੈਿਕਟਵ। 

ਨਸਲਵਾਦ ਿਵਰੋੋਧ ਕੀ ਹੈੈ? 

ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਿਰਥਕ ਅਤੇ ੇਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਿਵੱੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਂਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੁਆੁਰਾ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ 

ਿਵਰੋੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰੰਮ। ਨਸਲਵਾਦ- ਵਰੋੋਧੀ ਇੱੱਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕੀਤੀ ਪਹੰੁੁੰਚ ਹੋੋਣ ਦੀ ਿਪ�ਵਰਤੀ ਰੱੱਖਦਾ ਹੈੈ ਿਜਸਨੰੂੂੰ 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ, ਸੰੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਪਣ ਲੀਗਤ ਪੱੱਧਰ� 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈੈ। 

ਇਹ ਕੰੰਮ ਕੌੌਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈੈ? 

ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਸਹ- ਵਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈੈ: 

 
ਇੱੱਥੇ ਕਈ ਹੋੋਰ ਸੰੰਸਥਾਵ�, ਸਮੂੂਹ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋੋਣਗੇੇ ਜੋੋ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਨੰੂੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਿਵੱੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇੇ। 



ਮ �ਭਾਗ ਿਕਵ �ਲੈੈ ਸਕਦਾ ਹ�

ਜਦ ਕੈੈਲਗਰੀ ਿਪੁੁਲਸ ਸਰਿਵਸਸ ਇਸ ਪੋਜੈੈ�ਕਟ ਵਾਸਤੇ  ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈੈ, ਤ� ਐਕਸ਼ਨ ਿਡਿਗਨਟੀ ਅਤੇ ੇਹਬੀਟਸ 

ਕੰੰਸਿਲਟੰੰਗ ਕਲੈੈਿਕਟਵ ਿਸੱੱਧੇੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂੂਲ ਿਨਵਾਸੀ, ਕਾਲੇੇ ਅਤੇ ਵੰੰਨ-ਸੁੁਵੰੰਨ� ਨਸਿਲੀਕਰਤ ਲੋੋਕ�, ਸਮੂੂਹ�, ਅਤੇ ਸੰੰਸਥਾਵ� ਨਾਲ

ਸੰੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇੇ ਤ� ਜੋੋ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਿੇਵਚਾਰ ਸ�ਝੇੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਉਹਨ� ਸੰੰਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਸਮੂੂਹ� 

ਨਾਲ ਕੰੰਮ ਕਰਨਗੇੇ ਜੋੋ ਿਪਹਲ� ਹੀ ਨਸਲਵਾਦ- ਵਰੋੋਧ 'ਤੇ ਕੰੰਮ ਕਰ ਰਹੇੇ ਹਨ, ਜ� ਜੋੋ ਮੂੂਲ-ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਨਸਿਲੀਕਰਤ 

ਭਾਈਿਚਾਰਆ ਂਦੇ ੇਨਾਲ ਨ�ੜੇ ਹੋੋਕੇੇ ਕੰੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਐਕਸ਼ਨ ਿਡਿਗਨਟੀ ਅਤੇੇ ਹਬੀਟਸ ਕੰੰਸਿਲਟੰੰਗ ਕਲੈੈਿਕਟਵ ਨਸਲਵਾਦ- ਵਰੋੋਧੀ, ਪਣ ਲੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ, ਨੀਤੀ ਿਵਸ਼ਲੇੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ੇ
ਨੀਤੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ, ਭਾਈਚਾਰੇੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਿਰਪੋੋਰਟ� ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱੱਚ ਤਜ਼ਰਬਾ ਲੈੈਕੇੇ ਆ�ਦੇ 

ਹਨ। 

ਸੰੰਬੰੰਧ� ਤ ਬਨ� ਸਮੂੂਹ� ਨੰੂੂੰ ਿਿਵਭੰੰਨ ਿਵਧੀਆ ਂਂਦੀ ਵਰਤ �ਕਰਕੇੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਿਵਆਪਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਮਾਗਮ: ਐਕਸ਼ਿਨਡਗਨੀਟੀ ਿਕਮਿਊਨਟੀ ਸੰੰਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਸਮੂੂਹ� ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਿਵੱੱਚ ਸ਼ਮੂੂਲੀਅਤ 

ਸਮਾਗਮ� ਦੀ ਮੇੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇੇਗੀ। ਤਾਰੀਖ� ਅਤੇ ੇਹੋੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ੇਪੋੋਰਟਲ ਜ� ਸੀਪੀਐਸ ਸੋੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨੈਲ� ਦੀ 

ਜ�ਚ ਕਰੋੋ। 

ਨ��ਟਵਰਕ ਸ਼ਮੂੂਲੀਅਤ ਸਮੂਹ: 

ਅਸ� ਿਵਸੇ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ੇਿਪੁੁਿਲਸੰੰਗ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ੇਹਰੇੇਕ ਭਾਈਚਾਰੇੇ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਡੰੂਘੀ ਸਮਝ ਪਾ�ਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇੇ 

ਸਮੂੂਹ ਦੀ ਸ਼ਮੂੂਲੀਅਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇੇ ਹ�। 

ਜੇੇ ਤੁਸ� ਿਨਮਿਨਲਖਤ ਿਵੱੱਚ ਕਸੇੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਛਾਣ ਰੱੱਖਦੇ ੇਹੋੋ, ਅਤੇਜੇੇ ਤੁਸੁ� ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱੱਖਦੇ ੇਹੋੋ ਤ� ਪੰੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਲੰੰਕ 'ਤੇ ਿਕਲੱੱਕ ਕਰੋੋ: (1)ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇਿਪਰਵਾਰ, (2)ਉਹ ਲੋੋਕ ਜੋੋ ਗਲ਼ੀਆ ਂਿਵੱੱਚ ਨਾਲ ਸੰੰਿਮਲਤ ਰਹੇੇ 

ਹਨ, (3) ਉਹ ਜਵਾਨ ਲੋੋਕ ਿਜੰੰਨ�� ਨੰੂੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਿਨਆ ਂਪਣ ਲੀ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈੈ (4) ਕਾਲੇੇ ਕੈੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀ (5) ਮੂੂਲ ਭਾਰਤੀਏ 

ਲੋੋਕ 

ਤੁਸ� ਿਕਸ ਨਾਲ ਗੱੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁੁੰਦੇ ਹੋੋ? 

ਸਾਡੇ ਕੋੋਲ ਰੁੁਿਝੇੇਵਆ ਂਦੇ ਦੋ (2)ਪੜਾਅ ਹੋੋਣਗੇੇ। ਸਭ ਤ �ਿਪਹਲ� ਉਹਨ� ਕੈੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆ ਂਨਾਲ ਹੋੋਵੇਗਾ ਿਜੰੰਨ�� ਨੰੂੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ 

ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈੈ ਅਤੇ ਿਜੰੰਨ�� ਨ� ਕੈੈਲਗਰੀ ਿਪੁੁਲਸ ਸੇੇਵਾ ਨਾਲ ਗੱੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈੈ। ਇਸ ਿਵੱੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ 

ਿਪਰਵਾਰ, ਮੂੂਲ ਵਾਸੀ ਲੋੋਕ, ਕਾਲੇੇ ਲੋੋਕ, ਨੌੌਜਵਾਨ ਲੋੋਕ ਜੋੋ ਅਪਰਾਧਕ ਿਨਆ ਂਪਣ ਲੀ ਦੁਆੁਰਾ ਪਭ ਵਤ ਹੋੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁੁਤ 

ਮਾਮੂੂਲੀ(ਿਅਧਕਾਰਹੀਨ) ਲੋੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋੋ ਸੜਕ� ਤੇ ਪਲੇੇ ਹਨ। 

? 



ਭਾਈਚਾਰੇੇ ਤ �ਇਕੱੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਸ� ਕੀ ਕਰ�ਗੇੇ? 

ਭਾਈਚਾਰੇੇ ਵੱੱਲ� ਸ�ਝੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਨਸਲਵਾਦ- ਵਰੋੋਧੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖਾਕੇੇ 'ਤੇ ਅਗਲੇੇ ਕਦਮ� ਦਾ 

ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਿਵੱੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇੇ। ਇੱੱਕ ਵਾਰ ਪੂੂਰਾ ਹੋੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੰੂੂੰ 

ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਮ ਣਕਤਾ ਨਾਲ ਪੇੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈੈ, ਇਸਨੰੂੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਈਚਾਰੇੇ ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪੋਜੈੈ�ਕਟ ਤ ਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਜ� ਿਕਸੇੇ ਹੋੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹ� ਿਜੋੋੜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰ 

ਸਕਦੀ ਹੈੈ। ਪਰ, ਅਸ� ਪਤ ਕਰਮ ਨੰੂੂੰ ਜਨ-ਅੰੰਕਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੋੜ�ਗੇੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: "ਇੱੱਕ 58-ਸਾਲ� ਦੇ ੇਮੂੂਲ ਿਨਵਾਸੀ 

ਬਜ਼ੁੁਰਗ ਨ� ਸ�ਝਾ ਕੀਤਾ..." 


