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ਪੀਲ ਦਾ ਕਮਿਊਮਿਟੀ ਸੁਰੱਮਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਿਾ ਸਾਰ
2018 ਤੋਂ, ਪੀਲ ਰਵੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੀਲ ਦੀ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ (ਸੀਐਸਡਬਰਲਊਬੀ - CSWB) 
ਯੋਜਨਾ ਰਸਿਜਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਿ ਿਿੀਆਂ ਿਨ। 
ਯਜੋਨਾ ਦਾ ਮਾਿਗਦਿਸ਼ਨ ਰਮਰਨਸਟ੍ੀ ਔਫ ਦ ਸਲੌੀਸਮਟਿ ਜਨਿਲ ਦੇ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸਫੇਟੀ ਅਤੇ ਵਲੈ-ਬੀਇੰਗ 
ਫਿਮੇਵਿਕ (Ministry of the Solicitor General’s Community and Well-being Planning 
Framework) ਦੁਆਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ,ੈ ਰਜਿੜਾ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸਫੇਟੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ੁਲਤਾ ਨੰੂ ਰਟਕਾਊ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਦੀ 
ਉਸ ਆਦਿਸ਼ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਤਿ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਰਸ਼ਤ ਕਿਦਾ ਿ ੈਰਜਥੇ ਿਿ ਕਈੋ ਸਿੁੱਰਿਅਤ ਿ,ੈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਰਵੱਚ ਰਿੱਸਾ ਿਣੋ 
ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਿ,ੈ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਮਕੌ ੇਿਨ ਅਤੇ ਰਜਥੇ ਰਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿ ਰਸੱਰਿਆ, ਰਸਿਤ ਦੇਿਭਾਲ, ਭਜੋਨ, 
ਰਿਿਾਇਸ਼, ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਜਕ ਅਤੇ ਸਰਭਆਚਾਿਕ ਪ੍ਗਟਾਵ ੇਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਨ ਦੇ ਕਾਬਲ 
ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ।
ਯਜੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਪਰਿਲੇ ਦੁਿਿਾਉ (iteration) ਦੇ ਲਈ ਫਕੋਸ ਦੇ ਿੇਤਿਾਂ ਰਵੱਚ ਪਮਰਵਾਰਕ ਮਿੰਸਾ, ਿਾਿਮਸਕ ਮਸਿਤ 
ਅਤੇ ਝੱਸਾਂ (addictions) ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਤਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਸ਼ਾਰਮਲ ਿਨ। ਯਜੋਨਾ ਰਤੰਨੋਂ  ਿਤੇਿਾਂ ਰਵੱਚ ਸਾਡੀ ਕਰਮਊਰਨਟੀ 
ਰਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮਆੁਇਨਾ ਕਿਦੀ ਿ।ੈ ਯਜੋਨਾ ਦਾ ਪਰਿਲਾ ਦੁਿਿਾਉ ਚਾਿ ਸਾਲ ਦੀ 
ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਗੇਾ ਅਤੇ ਪੀਲ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਭਿਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਦਿਸਾਉਣ ਲਈ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਿ, 
ਸਲਾਨਾ ਤੌਿ ਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੀਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। ਕਰਮਊਰਨਟੀ 'ਤੇ ਕਰੋਵਡ-19 
ਦੇ ਪ੍ਭਾਵਾਂ ਨੇ ਫਕੋਸ ਦੇ ਰਤੰਨ ਿਤੇਿਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸਿਾਿਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਨੰੂ ਬਲ ਰਦੱਤਾ ਿ।ੈ
ਯੋਜਨਾ ਵੱਿ ਵੱਧ ਸੈੱਕਟਿਾਂ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜਿੇ ਸਮੂਰਿਕ ਸੁਪਨੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਿਦੀ ਿੈ ਰਜਸਦਾ 
ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੀ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਲਈ ਲੰਬੀ ਰਮਆਦ ਦਾ ਅਤੇ ਰਟਕਾਊ ਸੁਧਾਿ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਸੁਪਿਾ 
ਪੀਲ ਇੱਕ ਸੁਿੱਰਿਅਤ, ਸੰਮਰਲਤ ਕਿਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜੁੜੀ ਿੋਈ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਿੈ ਰਜਥੇ ਸਾਿੇ ਰਨਵਾਸੀ ਕਾਮਯਾਬ 
ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ। 

ਮਿਸ਼ਿ
ਅਸੀਂ ਅਰਜਿੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਿੁੰ ਚ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਿਾਂਗੇ ਰਜਿੜੇ ਸਾਿੇ 
ਪੀਲ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਿੱਰਿਆ, ਜੁੜਾਅ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੰੂ ਅਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਿਨ। 

ਯੋਜਿਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਿੈ:

• ਸਾਡੀ ਸਾਿੀ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਯਜੋਨਾ ਰਵੱਚ ਯਗੋਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਾਿਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਿ ਵੱਿ 
ਆਬਾਦੀਆਂ, ਪੀਲ ਦੁਆਿਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਿਿੇ ਮੁੱਰਦਆਂ ਦੁਆਿਾ ਰਕਵੇਂ ਪਭ੍ਾਰਵਤ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ, ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ 
ਨਜ਼ਾਿਾ ਰਦਿਾਉਣ ਲਈ ਇਕਮਵਟੀ ਲੈਂਸ।

• ਇਿ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਸਿਤ ਦੇ ਸਿਾਮਜਕ ਮਿਰਧਾਰਕ ਰਕ ਉਿ ਿਾਲਾਤ ਰਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਰਵੱਚ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ, 
ਵੱਧਦੇ ਿਨ, ਕੰਮ ਕਿਦੇ ਿਨ, ਿਰਿੰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ਿੁਗ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਰਸਿਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੰੂ ਰਕਵੇਂ 
ਪਭ੍ਾਰਵਤ ਕਿਦੇ ਿਨ।
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• ਇਿ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਸਿੂਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿੁੰ ਚ (collective impact approach) ਰਕ ਜਰਟਲ ਸਮਾਰਜਕ 
ਸਮੱਰਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਿੱਲ ਕਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਨਤੀਰਜਆ,ਂ ਮਾਪ ਅਤੇ ਕਾਿਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 
ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਿੇ ਨੰੂ ਕੰਮ ਕਿਨਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ। 

• ਸਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਰਵੱਚ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕਦਿ ਕਿਨ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੰੂ ਉਥੇ ਫਕੋਸ ਕਿਨ 
ਲਈ ਰਜਥੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਿ ੈਅਤੇ ਉਸ ਤਿੀਕ ੇਨਾਲ ਰਜਿੜਾ ਸਥਾਨਕ ਤੌਿ ਤੇ ਸਿੀ ਿਨ ਸਥਾਿ - ਅਧਾਮਰਤ 
ਪਿੁੰ ਚ (place-based approach)।

• ਪੀਲ ਕਰਮਊਰਨਟੀਆਂ ਦੀ ਰਸਿਤ ਅਤੇ ਸੁਿੱਰਿਆ ਨੰੂ ਪ੍ਭਾਰਵਤ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਜਕ ਕਾਿਕਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਰਧਤ 
ਕਿਨ ਲਈ ਿੱਲ ਰਵਕਸਤ ਕਿਨ ਅਤੇ ਕਾਿਵਾਈ ਕਿਨ ਲਈ ਅਪਸਟ੍ਰੀਿ (upstream) ਫੋਕਸ।

CSWB ਯੋਜਿਾ ਦੇ ਿਿੱਤਵਪੂਰਿ ਚਾਲਕ

• ਪੀਲ ਰਵੱਚ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੰੂ ਅਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕਾਿ ਦੇ ਿੋਿ ਸਤਿਾਂ ਕੋਲ 
ਵਾਧੂ ਸਾਧਨਾਂ/ਫੰਰਡੰਗ ਅਤੇ ਬਿਾਬਿੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਿਾਇਤ ਕਰਿਾ (Advocacy)। 

• ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਪਾਿਟਨਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ।
• ਪ੍ਗਤੀ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਰਨਗਿਾਨੀ ਕਿਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਿਾਪ ਅਤੇ ਸੂਚਕ।

ਇਕੱਠੇ ਕੰਿ ਕਰਿਾ
CSWB ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਵਕਾਸ ਨੰੂ ਸੂਰਚਤ ਕਿਨ ਵਾਸਤ ੇ400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਵਚਾਿ 
ਅਤੇ ਤਜਿਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕੁਲ ਰਮਲਾ ਕੇ, ਸਲਾਿ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਨੇ ਪੀਲ-ਰਵਰਸ਼ਸ਼ਟ ਡਾਟਾ, ਿੋਿ ਰਵਰਵਧ ਅਤੇ ਰਨਿੰਤਿ 
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਅਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਿਿੇਕ ਿੇਤਿ ਰਵੱਚ ਿੋਿ ਜਾਗਿੂਕਤਾ ਦੇ ਰਨਿਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਰਦੱਤਾ - ਸਭ ਕੁਝ 
ਇਕਰਵਟੀ ਅਤੇ ਇੰਟਿਸੈਕਸ਼ਨਲ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਰਲਆਂ ਰਵੱਚ ਸਰਿਮਤੀ ਸੀ ਰਕ ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਮੁੱਰਦਆਂ ਰਵੱਚ 
ਪ੍ਗਤੀ ਕਿਨ ਲਈ ਜ਼ਿੂਿੀ ਤੌਿ ਤੇ ਕਾਿਜ ਕਿਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਿੀ ਰਵਕਸਤ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ।  
ਫਲਸਿੂਪ, ਸਾਡੀ CSWB ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਿ ਮੁਿੱਈਆ ਕਿਨਾ ਿੋਵੇਗਾ: 

• ਸਾਿੇ ਰਸਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਰਜਕ ਰਸਸਟਮਾਂ ਦੇ ਰਵੱਚ ਸੁਧਰਿਆ ਿੋਇਆ ਤਾਲਮੇਲ, ਸਰਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਫ਼ਬੰਦੀ
• ਰਸਸਟਮ ਰਵੱਚ ਵਕਰਫ਼ਆਂ ਨੰੂ ਟ੍ੈਕ ਕਿਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਿੀ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਕਾਿਗੁਜ਼ਾਿੀ ਨੰੂ ਮਾਪਣਾ
• ਪ੍ਾਥਰਮਕਤਾ ਵਾਲੇ ਜੋਿਮਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧਕਾਿਿਰਿਤ ਸਮੂਿਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਢਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਿੋਈ ਸਮਝ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 

ਤੇ ਫੋਕਸ
• ਨਵੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਧਿੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ੋਗਿਾਮ 

ਪੁਰਲਸ ਅਤੇ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਕੂਲ ਬੋਿਡਾਂ, ਰਸਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਰਜਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਕਾਿਾਂ ਸਮੇਤ 25 ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਸਸਟਮ ਲੀਡਿਰਸ਼ਪ ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਿਿੇਕ ਿੇਤਿ ਦੁਆਲੇ ਕਾਿਵਾਈ ਟੇਬਲਾਂ ਦਾ 
ਰਿੱਸਾ ਿਨ ਅਤੇ ਪੀਲ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਰਵੱਚ ਫ਼ਿਕ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਮਲ 
ਕੇ ਕੰਮ ਕਿਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਿਨ।

http://portal.peelregion.ca/community-safety-wellbeing-plan/_media/community-engagement-report.pdf
http://portal.peelregion.ca/community-safety-wellbeing-plan/_media/community-engagement-report.pdf
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ਟੀਚੇ, ਰਣਿੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਤੀਜੇ
ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਰਵਕਸਤ ਕਿਨ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਰਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਿ ਕੀਤਾ ਰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਮੁੱਰਦਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ 
ਨਿੀਂ ਨਰਜੱਠ ਸਕਦੀ। ਇਕੱਠੇ ਰਮਲ ਕੇ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਿਿੇਕ ਿੇਤਿ ਦੇ ਲਈ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਿਣਨੀਤੀਆਂ ਰਵਕਸਤ 
ਕੀਤੀਆਂ ਰਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿਨ ਲਈ ਉਿ ਸਰਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਨਗੇ। 

ਪਮਰਵਾਰਕ ਮਿੰਸਾ

ਟੀਚਾ:   ਸੁਰੱਮਿਆ ਵੱਲ ਪੀਲ ਦੇ ਰਾਿਾਂ ਿੰੂ ਮਸਰਜਣਾ ਅਤੇ ਿਜ਼ਬੂਤ ਕਰਿਾ 

ਰਣਿੀਤੀ 1:    ਉੱਚ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਿੇਤਿਾਂ ਅਤੇ ਦੁਿਰਵਿਾਿ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਾਰਿਆਂ 
ਰਵੱਚ ਨਾਕਾਬਰਲਅਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਨ ਲਈ ਸੁਿੱਰਿਆ ਵੱਲ ਪੀਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਾਿਾਂ ਦੀ 
ਰਸਸਟਮ ਮੈਰਪੰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਨਾ 

ਿਤੀਜੇ: 
• ਦੁਿਰਵਿਾਿ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਧਿੀ ਿੋਈ ਪਿੁੰ ਚ 

ਰਣਿੀਤੀ 2:    ਔਿਤਾਂ ਰਵਿੁੱਧ ਰਿੰਸਾ ਸੈੱਕਟਿ ਰਵੱਚ ਡਾਟਾ ਸੰਕਲਨ, ਪ੍ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਿਰਟੰਗ ਅਰਭਆਸਾਂ 
ਨੰੂ ਸੁਧਾਿਨਾ 

ਿਤੀਜੇ:
• ਸੁਧਰਿਆ ਿੋਇਆ ਡਾਟਾ ਸੰਕਲਨ, ਰਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਿਨਾ 
• ਪੀਲ ਰਵੱਚ ਕਲਾਇੰਟ ਆਬਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੀ ਸੁਧਿੀ ਿੋਈ ਸਮਝ

ਰਣਿੀਤੀ 3:   ਔਿਤਾਂ ਰਵਿੁੱਧ ਰਿੰਸਾ ਸੈੱਕਟਿ ਰਵੱਚ ਅਤੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਦੀ ਪ੍ਤੀਰਕਰਿਆ ਰਵੱਚ ਪਰਿਵਾਿਕ 
ਰਿੰਸਾ ਰਵੱਚ ਕੰਮ ਕਿ ਿਿੇ ਰਿੱਸੇਦਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਿਯੋਗੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਸੱਿਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ 
ਸਮਿਥਨ ਕਿਨਾ 

ਿਤੀਜੇ:
• ਸਾਿੇ ਸੈੱਕਟਿ ਰਵੱਚ ਸੁਧਿੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਭਾਗੀਦਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਿਯੋਗੀ ਨੈੱਟਵਿਕ
• ਮਿਾਮਾਿੀ ਅਤੇ ਰਿਕਵਿੀ ਦੌਿਾਨ ਸਿਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਧਿੀ ਿੋਈ ਪਿੁੰ ਚ 

ਟੀਚਾ:  ਪਮਰਵਾਰਕ ਮਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਜਿਤਕ ਮਸੱਮਿਆ ਿੰੂ ਵਧਾਉਣਾ 

ਰਣਿੀਤੀ 1:     ਪਰਿਵਾਿਕ ਰਿੰਸਾ ਅਤੇ ਰਨਕਟਵਿਤੀ ਪਾਿਟਨਿ ਰਸੱਰਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਿੂਕਤਾ ਮੁਰਿੰਮ  
ਰਵਕਸਤ ਕਿਨਾ

ਿਤੀਜੇ:
• ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਰਵੱਚ ਪਰਿਵਾਿਕ ਰਿੰਸਾ ਦੇ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਵਧੀ ਿੋਈ ਜਾਗਿੂਕਤਾ
• ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਰਵੱਚ ਦੁਿਰਵਿਾਿ ਦੇ ਰਸ਼ਕਾਿਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਵੱਧੀ 

ਿੋਈ ਜਾਗਿੂਕਤਾ
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ਿਾਿਮਸਕ ਮਸਿਤ ਅਤੇ ਝੱਸਾਂ (addictions)

ਟੀਚਾ:    ਿੌਜਵਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪਮਰਵਾਰਾਂ ਮਵੱਚ ਿਾਿਮਸਕ ਮਸਿਤ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਿਕ 
ਮਰਸ਼ਮਤਆਂ ਿੰੂ ਪ੍ਰਫੁੱ ਲਤ ਕਰਿਾ

ਰਣਿੀਤੀ 1:    ਸਿਾਇਕ ਵਾਤਾਵਿਨਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਕਿਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 
ਿੁਨਿ ਰਵਕਸਤ ਕਿਨ ਰਵੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਿਨ ਲਈ ਪੀਲ ਰਵੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਿਲਾਂ  
ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਨਾ।  

ਿਤੀਜੇ:
• ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਰਵੱਚ ਸੁਿੱਰਿਅਤ, ਜੁਰੜਆ ਿੋਇਆ ਅਤੇ ਸਮਿਰਥਤ ਮਰਿਸੂਸ 

ਕਿਦੇ ਿਨ।

ਟੀਚਾ:    ਰਾਿਾਂ ਿੰੂ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ਾਂ ਮਵੱਚ ਸਮਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਿੌਜਵਾਿਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਿਾਿਮਸਕ ਮਸਿਤ ਅਤੇ ਐਮਿਕਸ਼ਿ (MHA) ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਸਿਾਮਰਆਂ ਤੱਕ ਪਿੁੰ ਚ ਿੰੂ ਸੁਧਾਰਿਾ

ਰਣਿੀਤੀ 1:   ਅਰਜਿੇ ਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਿਭਾਲ ਦੇ ਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਰਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਿਤ 
ਅਤੇ ਝੱਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਿੁੰ ਚ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ।

ਿਤੀਜੇ:
• MHA ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਧਿੀ ਿੋਈ ਰਸਸਟਮ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ
• ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ MHA ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਧਿੀ ਿੋਈ ਪਿੁੰ ਚ 

ਰਣਿੀਤੀ 2:    ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਸਰਥਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋਿਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੀਲ ਰਵੱਚ ਰਸਚੂਏਸ਼ਨ ਟੇਬਲ 
ਰਵਕਸਤ ਕਿਨਾ 

ਿਤੀਜੇ:
• ਤੀਬਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧੇ ਿੋਏ ਜੋਿਮ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਸਰਥਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਿ ਨੰੂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ
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ਸੰਸਥਾਤਿਕ ਭੇਦਭਾਵ

ਟੀਚਾ:    ਪੀਲ ਮਵੱਚ ਅੱਮਤਆਚਾਰ ਮਵਰੋਧੀ (anti-oppressive) ਅਤੇ ਮਿਰਪੱਿਤਾ 
ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਭਆਸਾਂ ਅਤੇ ਿੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੀਮਿਆ, ਮਵਕਾਸ 
ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਕਾਇਿ ਰੱਿਣਾ

ਰਣਿੀਤੀ 1:   ਰਸਸਟਮ ਲੀਡਿਰਸ਼ਪ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਾਿਟਨਿਾਂ ਰਵੱਚ ਰਵਰਵਧਤਾ, ਰਨਿਪੱਿਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਮਲ 
ਕਿਨ ਪ੍ਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਨਾ 

ਿਤੀਜੇ:
• ਰਸਸਟਮ ਲੀਡਿਰਸ਼ਪ ਟੇਬਲ ਸਸੰਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੀਲ ਰਵੱਚ ਰਵਰਵਧਤਾ, ਰਨਿਪੱਿਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਮਲ 

ਕਿਨ ਪ੍ਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਿੈ 

ਰਣਿੀਤੀ 2:   ਸੀਨੀਅਿ ਲੀਡਿਾਂ ਦੀ ਐਟਂੀ-ਓਪਿੈਸ਼ਨ (anti-oppression) ਅਤੇ ਰਨਿਪੱਿਤਾ ਸੰਬੰਧੀ 
ਸਮਝ ਅਤੇ ਜਾਗਿੂਕਤਾ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਨਾ

ਿਤੀਜੇ:
• ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਵਧੀ ਿੋਈ ਸਮਝ
• ਸਸੰਥਾਵਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਰਮਲ ਿੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅੱਰਤਆਚਾਿ ਰਵਿੋਧੀ (anti-oppression) 

ਅਤੇ ਰਨਿਪੱਿਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਰਸਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਭਆਸਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਿੋਈ ਸਮਝ 

ਰਣਿੀਤੀ 3:   ਰਨਿਪੱਿਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਰਵੱਚ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸਮਿੱਥਾ ਦੇ ਰਨਿਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਗਤੀ ਬਾਿੇ 
ਜਨਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਪੋਿਰਟੰਗ

ਿਤੀਜੇ:
• ਬੇਸਲਾਈਨ ਇਕੁਇਟੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (baseline equity assessment) ਪੂਿੀ ਕਿਨ 

ਵਾਲੀਆਂ ਰਸਸਟਮ ਲੀਡਿਰਸ਼ਪ ਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਰਿਆ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ
• ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਿ ਤੇ ਪ੍ਗਤੀ ਬਾਿੇ ਰਿਪਿੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸਸਟਮ ਲੀਡਿਰਸ਼ਪ ਟੇਬਲ 

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਰਿਆ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ
• ਰਨਿਪੱਿਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਧਿੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ 

ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਭਆਸ

ਰਣਿੀਤੀ 4:   ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਰਡਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ 
ਕਿਨ ਰਵੱਚ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਜਿਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਿਥਪੂਿਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ 
ਰਸਿਜਣ ਲਈ ਿਣਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਿਨਾ  

ਿਤੀਜੇ:
• ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਜਿਰਬਆਂ ਵਾਰਲਆਂ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ CSWB ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ 

ਉਸ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਿਨ ਰਵੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਵੱਿ ਵੱਿ ਲੈਵਲਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਿਨ।
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ਟੀਚਾ:    ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਉਭਰਿ ਦੇ ਿਾਲ ਬੇਇਿਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕਰਿ 
ਅਤੇ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਿਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿ ਅਤੇ ਮਰਪੋਰਟ ਕਰਿ 
ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਭਆਸਾਂ ਿੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਿਾ

ਰਣਿੀਤੀ 1:   ਰਸਸਟਮ ਲੀਡਿਰਸ਼ਪ ਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰਜਕ-ਅੰਕੜਾ ਡਾਟਾ  
ਸੰਕਲਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਿਨ ਦੀਆਂ ਰਵਧੀਆਂ ਰਵਕਸਤ ਕਿਨਾ

ਿਤੀਜੇ:
• ਸਮਾਰਜਕ-ਅੰਕੜਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਿ ਿਿੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਰਿਆ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ 
• ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਵੱਚ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਿਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ  

ਰਵੱਚ ਸੁਧਾਿ
• ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਭਆਸਾਂ ਨੰੂ ਸੂਰਚਤ ਕਿਨ ਲਈ ਪੀਲ ਰਵੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧੀ 

ਿੋਈ ਸਮਝ

ਅਗਲੇ ਕਦਿ 
ਪੀਲ ਦੀ CSWB ਯੋਜਨਾ ਪੀਲ ਰਵੱਚ ਸੁਿੱਰਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ 
ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪਿੁੰ ਚ ਸਥਾਪਤ ਕਿਦੀ ਿੈ। ਿੁਣ ਅਤੇ ਭਰਵੱਿ ਰਵੱਚ, ਯੋਜਨਾ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਦੀਆਂ ਉਭਿਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 
ਪ੍ਤੀਰਕਰਿਆਸ਼ੀਲ ਿੋਵੇਗੀ। ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਵਾਸਤੇ ਰਵਚਾਿ ਸਾਂਝੇ ਕਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਮਲ ਿੋਣ ਦੇ ਰਨਿੰਤਿ ਮੌਕੇ 2024 
ਰਵੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਵਪੂਿਨ ਰਿੱਸਾ ਿਨ। 
ਪੀਲ ਇੱਕ ਸੁਿੱਰਿਅਤ, ਸੰਮਰਲਤ ਕਿਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜੁੜੀ ਿੋਈ ਕਰਮਊਰਨਟੀ, ਰਜਥੇ ਸਾਿੇ ਰਨਵਾਸੀ ਕਾਮਯਾਬ ਿਨ, 
ਬਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਰਨਭਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਭੂਰਮਕਾ ਿੈ। ਰਨਿੰਤਿ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਲਾਗੂ ਕਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਰਲਅਤ 
ਿਾਿੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਮਲ ਕੇ ਅੰਤਿ ਰਲਆਵਾਂਗੇ। 

peelregion.ca/community-safety-wellbeing-plan

http://peelregion.ca/community-safety-wellbeing-plan


peelregion.ca/community-safety-wellbeing-plan

ਪੀਲ ਦੀ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਅਤੇ 
ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ 2020-2024

http://peelregion.ca/community-safety-wellbeing-plan

