
ABBYPD
STRENGTH IN COMMUNITY

ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਲਿਭਾਗ ਦਾ ਪਾਥਿੇਜ਼

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨ ੂੰ

ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ

ਗੈਂਗਾਂ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਾਚਿਕ ਗਤੀਚਵਿੀਆਂ ਚਵਿ

ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ ।



ਪਾਥਿੇਜ਼ ਲ ਿੰ ਨ ਪੱਖੀ ਪਹੁਿੰ ਚ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
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ਜਨ ਕ ਸ਼ਮੂਿੀਅ 

ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਚਵਸਵਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਚਮਊਨਟੀ ਅਤੇ 
ਪ੍ਚਰਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਏ ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  
ਸਮਝਣਾ ।

ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪ੍ਸੀ
ਸਮਝ ਵਿਾਉਣੀ ।

ਰੋਕਥਾਮ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਚਗਰੋਹਾਂ ਚਵਿ ਪ੍ਾਉਣ ਵਾਲੇ 
ਖ਼ਤਚਰਆਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਗੈਂਗਾਂ ਚਵਿ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਰੋਕਨਾ ।

ਸਹਾਇ ਾ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਗੈਂਗਾਂ ਚਵਿ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰਨਾ ।



ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਾਂ ਲਿਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਣ ਦੇ ਲਿਅਕ ੀਗ  ਕਾਰਨ

• ਘੱਟ ਸਵੈ ਮਾਣ
• ਚਵਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਚਸਆਵਾਂ
• ਸਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
• ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਸਮ ਹ
• ਚਹੂੰ ਸਾ ਜਾਂ ਿੱਕੇਸਾਹੀ ਦਾ ਚਸਕਾਰ
• ਘੱਟ ਪ੍ਰੇਰਣਾ
• ਘੱਟ ਚਵਚਦਅਕ ਇੱਛਾਵਾਂ



ਪਲਰਿਾਰਕ ਕਾਰਨ ਜੋ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  
ਗੈਂਗਾਂ ਲਿਚ ਸ਼ਾਲਮਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

• ਪ੍ਚਰਵਾਰਕ ਚਹੂੰ ਸਾ
• ਪ੍ਚਰਵਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ
• ਪ੍ਚਰਵਾਰ ਚਵਿ ਨਸੀਲੇ ਪ੍ਦਾਰਥ ਜਾਂ ਸਰਾਬ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ

• ਮਾਚਪ੍ਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਮ ਲੀਅਤ
• ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੋਲ ਮਾੱਡਲਾਂ ਅਤੇ ਚਨਗਰਾਨੀ ਦੀ 
ਘਾਟ

• ਆਰਚਥਕ ਕਮੀ
• ਪ੍ਚਰਵਾਰ ਦੇ ਦ ਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦ ਆਰਾ ਗੈਂਗ ਜਾਂ 
ਅਪ੍ਰਾਿੀ ਚਵਵਹਾਰ

• ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਜਾਂ ਮਾਚਪ੍ਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ



ਸਕੂਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  
ਗੈਂਗਾਂ ਲਿਚ ਸ਼ਾਲਮਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

• ਘੱਟ ਚਵਚਦਅਕ ਇੱਛਾਵਾਂ
• ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਕ ਲ ਵਾਤਾਵਰਣ
• ਚਵਚਦਆਰਥੀ ਦੀ ਚ ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ
• ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਅਨ ਸਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ
• ਸਕ ਲ ਭਾਈਿਾਰੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਲਗਾਵ
• ਘਰ ਅਤੇ ਸਕ ਲ ਦੇ ਸਚਭਆਿਾਰਾਂ ਚਵਿਕਾਰ 
ਟਕਰਾਅ



ਸਮਾਲਜਕ ਕਾਰਨ ਜੋ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  
ਗੈਂਗਾਂ ਲਿਚ ਸ਼ਾਲਮਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

• ਦੋਸਤ ਨਸੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ

• ਦੋਸਤ ਗੈਂਗਾਂ ਚਵਿ ਸਾਮਲ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ

• ਅਪ੍ਰਾਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਿ
ਪ੍ਰਤੀਬੱਿਤਾ

• ਬਿਪ੍ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ

• ਸਚਭਆਿਾਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਦੀ ਘਾਟ



ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੂਿੰ ਗੈਂਗਾਂ ਲਿਚ ਸ਼ਾਲਮਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

• ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਚਮਊਨਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵ

• ਕਚਮਊਨਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ

• ਕਚਮਊਨਟੀ ਅਤੇ ਸਕ ਲ ਚਵਿਕਾਰ ਸੂੰਬੂੰ ਿਾਂ ਦੀ ਘਾਟ

• ਗ ਆਂਢ ਚਵਿ ਚਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ

• ਗ ਆਂਢ ਚਵੱਿ ਨਚਸਆਂ ਅਤੇ ਹਚਥਆਰਾਂ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਿਤਾ



ਗੈਂਗਾਂ ਚਵਿ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬਿਪ੍ਨ ਚਵੱਿ ਜੋਖਮ ਦੇ
ਕਾਰਕ ਚਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਿੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਚਰਵਾਰ ਚਵੱਿ ਮੌਜ ਦ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਬੱਿੇ ਵੱਡੇ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਚਵੱਿ ਵਿੇਰੇ ਏਕੀਚਕਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਣੀਆਂ, ਸਕ ਲ, ਗ ਆਂਢ, ਅਤੇ ਕਚਮਊਨਟੀ ਨਾਲ ਜ ੜੇ ਜੋਖਮ ਦੇ
ਕਾਰਕ ਵਿੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਭ ਚਮਕਾ ਚਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ।



ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੂਿੰ ਗੈਂਗਾਂ ਲਿਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਣ  ੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਉੱ ਰ ਸਧਾਰਨ ਅ ੇ ਗੁਿੰ ਝਿਦਾਰ ਹੈ ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨ ੂੰ ਗੈਂਗਾਂ ਚਵਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨ ੂੰ ਜਲਦੀ ਸ ਰ ਆਤ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮਲ ਕੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ
ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਚਹਯੋਗ ਸਕ ਲ, ਮਾਚਪ੍ਆਂ, ਪ੍ ਚਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ।



ਸੁਰੱਲਖਆ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂਿੰ ਿਧਾਉਣਣਾ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਾਂ ਚਵਿ ਫਸਣ ਦੇ ਖ਼ਤਚਰਆਂ ਨ ੂੰ ਦ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ ਰੱਚਖਆ
ਕਾਰਕ ਵਿਾਉਣ ਦੀ  ਰ ਰਤ ਹੈ ।

ਖ਼ਤਚਰਆਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸ ਰੱਚਖਆ ਦੇ ਕਾਰਕ ਮੌਜ ਦ ਹਨ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨ ੂੰ
ਗੈਂਗਾਂ ਚਵਿ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਇਹ ਸ ਰੱਚਖਆ ਕਾਰਕ ਪ੍ਚਰਵਾਰ, ਸਕ ਲ ਅਤੇ ਕਚਮਊਨਟੀ ਚਵੱਿ ਵੀ ਮੌਜ ਦ
ਹਨ ।



ਪ੍ਾਥਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨ ੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ
ਗੈਰਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਚਗਰੋਹ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਾਚਿਕ ਗਤੀਚਵਿੀਆਂ ਚਵੱਿ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ
ਖ਼ਤਰਾ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ ।ਚਕਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨ ੂੰ ਪ੍ਾਥਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਵਿ ਭੇਜਣ ਜਾਂ
ਚਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਚਦੱਤੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ
ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਪ੍ ਚਲਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦ ਆਰਾ ਫਾਰਮ ਜਮਹਾਂ ਕਰੋ ।

(604) 864-4898
PATHWAYS referral line

abbypd.ca

ABBYPD
STRENGTH IN COMMUNITY

http://www.abbypd.ca/

