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ਅਟਾਿਨੀ ਜਨਿਲ Bob 
Ferguson ਵੱਲੋਂ  ਪੱਤਿ
ਪਿਆਰੇ ਵਾਪਿੰਗਟਨ ਵਾਸੀਓ,

ਅਸੀਂ ਪਿਿ੍ਰੈਿਨ, ਪਿੰਤਾ, ਖਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਵਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਿਹੁੰ ਿਾਉਣ ਦੇ ਪਵਵਹਾਰ ਨਾਲ 
ਜੂਝ ਰਹੇ ਬੱਪਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪਵੱਿ ਹੋ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 
ਿੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਵਭਾਗਾਂ ਪਵੱਿ ਆਤਮ-ਹੱਪਤਆ ਦੇ ਪਵਿਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮਹੱਪਤਆ ਦੀਆਂ 
ਸੰਭਾਪਵਤ ਕੋਪਿਿਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਖਆ ਪਵੱਿ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹਰੈ।1 ਵਾਪਿੰਗਟਨ ਦੇ 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਪਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹਰੈ। 
ਪਵਿਵ-ਪਵਆਿੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਵਾਪਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਪਵੱਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿ੍ਭਾਪਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੰਭੀਰ 
ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਿੁਣੌਤੀਆਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਪਦੱਤਾ ਹਰੈ। 

ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰੈ। ਅਸੀਂ Washington Youth Safety and Well-being 
Tipline (ਵਾਪਿੰਗਟਨ ਯੂਥ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਿਂ ਵਰੈੱਲ-ਪਬਇੰਗ ਪਟਿਲਾਈਨ) ਲਾਂਿ ਕਰਨ ਦੀ ਪਤਆਰੀ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਨ।2 ਇਹ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਪਖਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ 
ਪਵਸਾਲ ਸ੍ੇਣੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਜਸ ਪਵੱਿ ਧੱਕੇਸਾਹੀ, ਖੁਦਕੁਸੀ, ਪਹੰਸਕ ਧਮਕੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਜਨਸੀ 
ਸੋਸਣ ਸਾਮਲ ਹਨ। 

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸਾਿੀ ਟੀਮ ਨੇ: 
 • ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਅਨੁਸਾਸਨੀ 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਰੈ; 
 • ਲਗਭਗ 600 ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਰਿਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ; 
 • 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਾਪਿੰਗਟਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ 

ਸੰਿਾਲਨ ਕੀਤਾ; ਅਤੇ 
 • ਪਟਿਲਾਈਨ ਵੈਂਿਰ ਲਈ ਮਾਨਦੰਿ ਪਵਕਪਸਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿ੍ਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ (RFP) ਜਾਰੀ 

ਕੀਤੀ। 

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਤੀ-ਪਵਰੋਧੀ, ਟਰੌਮਾ-ਸੂਪਿਤ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਂਦਪਰਤ ਲੈਂਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ 
ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਪਵੱਿ 
ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਕਉਂਪਕ 
ਅਸੀਂ ਇਸ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਸਾਿੀ ਿਪਹਲੀ ਸਲਾਨਾ ਪਰਿੋਰਟ ਹਰੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਪਟਿਲਾਈਨ ਦੀ ਿ੍ਗਤੀ ਬਾਰੇ 
ਵਾਪਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਅੱਿਿੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।

ਿੁੱਭਪਿੰਤਕ,

Bob Ferguson
ਵਾਪਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ
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ਭਭਭ 1: 

ਭੂਰਿਕਾ
ਦੇਿ ਭਰ ਪਵੱਿ ਲਗਭਗ 18 ਰਾਜ ਪਟਿਲਾਈਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਗਤੀਪਵਧੀ 
ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਰੱਪਖਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਪਰਆਂ ਦੀ ਗੁਮਨਾਮ ਜਾਂ 
ਗੁਿਤ ਪਰਿੋਰਟ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਟਿਲਾਈਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਸੰਭਾਪਵਤ ਖ਼ਤਪਰਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ 
ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਪਵੱਿ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰੰਪਭਕ 
ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।3 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾਵਾਂ 
ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿੂਪਟੰਗ ਸਮੇਤ ਪਹੰਸਾਤਮਕ 
ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਾਉਣ ਲਈ 2004 ਪਵੱਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ 
ਵਾਲਾ ਿਪਹਲਾ ਰਾਜ ਕੋਲੋਰਾਿੋ ਸੀ। 

2021 ਪਵੱਿ, ਵਾਪਸੰਗਟਨ ਰਾਜ ਪਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਿ੍ਾਵਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਫੰਿ 
ਪਨਯੋਪਜਤ ਕੀਤ4ੇ Washington State Attorney General’s Office (AGO, 
ਵਾਪਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ) ਲਈ ਇੱਕ ਿ੍ਾਵਧਾਨ ਦੇ 
ਮਾਪਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਫੰਿਾਂ ਦਾ ਿ੍ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ 
ਲਈ ਰਾਜਪਵਆਿੀ ਪਟਿਲਾਈਨ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ 
ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਵਕਾਸ ਪਵੱਿ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ Washington Youth 
Safety and Well-being Tipline ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕੇ। ਪਨਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਿ੍ੋਗਰਾਮ 24/7/365 ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ 
ਦੇਵੇਗਾ, ਐਿ, ਟਰੈਕਸਟ, ਿਰੈਟ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸੁਪਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ 25 
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਵਕਾਸ, 
ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਪਟੰਗ ਮੁਪਹੰਮ ਪਵੱਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪਦ੍ਿਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਿਾਮਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ AGO ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹਰੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਦਾ 
ਸੰਿਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ AGO ਨੰੂ ਪਵਕਰੇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਿ੍ਪਤਯੋਗੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੰਿਾਲਨ 
ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹਰੈ।
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Washington Youth Safety 
and Well-being Tipline 
ਲਈ ਨਜ਼ਿੀਆ 
ਪ੍ੋਗਿਾਿ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਿੀਆ
ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੇ ਪਵਿਕਾਰ, AGO ਨੌਜਵਾਨ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਟੀਮ 
ਨੇ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ, ਬ੍ਾਂਪਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਪਟੰਗ ਸਮੇਤ 
Washington Youth Safety and Well-being Tipline (Washington 
Tipline) ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਵਿੇਿਤਾਵਾਂ ਉੱਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿਾਰ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਦੋ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਿੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ Vida Agency (Vida) 
ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਿਪਹਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਪਵੱਿ 722 ਪਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 
ਜਵਾਬ ਪਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਯੂਥ ਜਰਨੀ ਮਰੈਿ,5 ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪਿਜ਼ਾਈਨ 
ਦੇ ਤੱਤਾਂ, ਸੁਰੱਪਖਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਸਮਝ,6 ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ 
ਸਮੂਲੀਅਤ ਤਰੀਪਕਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਾਂਪਿੰਗ ਲਈ ਪਸਫ਼ਾਰਸਾਂ। ਦੂਜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਪਵੱਿ 
480 ਪਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਪਹਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਲਰੈ ਕੇ ਿੁਰੂਆਤੀ 
ਨੌਜਵਾਨ ਿ੍ਪਤਪਕਪਰਆ ਪਵੱਿ ਿੂੰ ਘੇ ਅਪਧਐਨ 'ਤੇ ਪਧਆਨ ਕੇਂਦਪਰਤ ਕੀਤਾ 
ਪਗਆ ਤਾਂ ਪਕ ਪਵਕਲਿਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ 
ਜਾ ਸਕੇ ਪਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਮਪਝਆ ਪਗਆ ਸੀ। ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੰੂ 
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਿਣੀ ਸੰਿਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ $15 
ਦਾ ਪਗਫ਼ਟ ਕਾਰਿ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। 

ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਵੇਖਣਾਂ 
ਨੇ ਕੁੱ ਲ 1,202 ਜਵਾਬ 
ਪਾ੍ਪਤ ਕੀਤੇ।



ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਸੰਰਖਆ ਜਾਣਕਾਿੀ
ਸਰਵੇਖਣ ਪਵੱਿ ਿੂਰੇ ਵਾਪਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਵਿਾਰ ਿ੍ਾਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ 25 ਸਾਲ ਅਤੇ 
ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਪਵੱਿੋਂ 58% 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ 
ਅਤੇ 42% 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਉਦੇਿ ਵਾਪਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ ਿਪਹਰੀ ਅਤੇ 
ਿੇਂਿੂ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਨੰੂ ਟੀਿਾ ਬਣਾ ਕੇ Black, Indigenous, and People of Color (BIPOC, ਬਲਰੈਕ, 
ਸਵਦੇਿੀ ਅਤੇ ਿੀਿਲ ਔਫ਼ ਕਲਰ) ਦੀ ਉੱਿ ਆਬਾਦੀ ਸਮੇਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਮੂਪਨਆਂ ਤੱਕ 
ਿਹੁੰ ਿ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਿਣੀ ਨਸਲ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ 
44% ਉੱਤਰਦਾਤਾ BIPOC ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਜਦਪਕ 56% ਦੀ ਪਸਰਫ਼ ਗੋਪਰਆਂ ਵਜੋਂ ਿਛਾਣ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹਰੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਜਨਸੰਪਖਆ ਿੇਟਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਪਵੱਿ BIPOC ਨੌਜਵਾਨ 
ਉੱਤਰਦਾਪਤਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੱਧ ਹਰੈ। BIPOC ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਿਰ ਵੱਧ ਪਧਆਨ ਕੇਂਦਪਰਤ ਕਰਨ 
ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੂਹ ਪਵੱਿ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਵੱਿ ਪਵਵਹਾਰਕ ਪਸਹਤ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ 
ਬਿਿਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਨੁਭਵਾਂ (ACEs)7 ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਾਪਿੰਗਟਨ 
ਰਾਜ ਪਵੱਿ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਮੂਲ ਪਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਹੱਪਤਆ ਦੀਆਂ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਹਨ,8 ਦੇਿ ਭਰ ਪਵੱਿ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਗੋਪਰਆਂ ਦੀ 
ਤੁਲਨਾ ਪਵੱਿ ਪਵਵਹਾਰਕ ਪਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਿਹੁੰ ਿ ਹਰੈ,9 ਅਤੇ BIPOC ਬੱਪਿਆਂ ਪਵਿਕਾਰ 
ACE ਦਾ ਿ੍ਸਾਰ ਵੱਧ ਹਰੈ।10 

ਪਦ੍ਿਸ਼ਨੀ ਰਚੱਤਿ 1: ਕੁੱ ਲ ਭਾਗੀਦਾਿ ਨਸਲ/ਜਾਤ ਬਨਾਿ ਵਾਰਿੰਗਟਨ ਨਸਲ/ਜਾਤ

5

Other

Asian

Hispanic or Latina/o

African American or Black

White or Caucasian

ਸਾਿੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਪਿੰਗਟਨ ਜਨਗਣਨਾ ਿੇਟਾ

55%
67%

13%

10%

13%
10%

4%
2%

2%

3%
7%

1%

20%

4%

ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਪਨਵਾਸੀ

ਹਵਾਈ ਮੂਲ ਪਨਵਾਸੀ ਜਾਂ ਿ੍ਿਾਂਤ ਦੀਿ ਵਾਸੀ

ਗੋਰਾ ਜਾਂ ਕੋਕੇਪਿਅਨ

ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂ ਕਾਲਾ

ਪਹਸਿਰੈਪਨਕ ਜਾਂ ਲਰੈਪਟਨਾ/ਓ

ਏਿੀਅਨ

ਹੋਰ



6

ਭੂਗੋਪਲਕ ਿਹੁੰ ਿ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਪਵੱਿ ਬਹੁਤੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ (71%) ਪਕੰਗ, ਿੀਅਰਸ, ਸਨੋਹੋਪਮਿ, 
ਥਰਸਟਨ, ਸਿੋਕੇਨ ਅਤੇ ਕਲਾਰਕ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰੂਿ ਪਵੱਿ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਕਾਉਂਟੀਆਂ 
ਦੇ ਘਰਾਂ ਪਵੱਿ ਵਾਪਿੰਗਟਨ ਦੀ ਲਗਭਗ 70% ਆਬਾਦੀ ਹਰੈ। ਹਾਲਾਂਪਕ, ਸਰਵੇਖਣ ਪਵੱਿ ਘੱਟ 
ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਓਕਨੋਗਨ, ਫਰੈਰੀ, ਪਲੰਕਨ, ਸਕੇਮਾਪਨਆ, ਵਾਪਕਆਕੁਮ, 
ਕੋਲੰਬੀਆ, ਗਾਰਫੀਲਿ ਅਤੇ ਐਸੋਪਟਨ ਕਾਉਂਟੀਆਂ (ਅੰਤਕਾ A ਦੇਖੋ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਿ੍ਾਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 
ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ AGO Youth Outreach & Engagement Team (ਯੂਥ ਆਊਟਰੀਿ 
ਅਤੇ ਐਨਗੇਜ਼ਮੈਂਟ ਟੀਮ) ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਪਵੱਿ ਰਪਹ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਵਿਾਰ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਿੋਪਲਸੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਰੈ ਪਜੱਥੇ ਸਰਵੇਖਣ ਿਹੁੰ ਿਣ 
ਪਵੱਿ ਅਸਫ਼ਲ ਪਰਹਾ। 

ਸਰਵੇਖਣ ਪਵੱਿ ਆਿਣੀ ਪਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰਦਾਪਤਆਂ 
ਪਵੱਿ 66% ਦੀ ਪਵਿਮਪਲੰਗੀ ਜਾਂ ਪਸੱਧੇ ਵਜੋਂ, 34% ਦੀ Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, 
Queer/Questioning, Intersex, Asexual, and Two-spirit (LGBTQIA2S+, ਲਰੈਸਪਬਅਨ, 
ਗੇ, ਬਾਇਸਰੈਕਿੁਅਲ, ਟ੍ਾਂਸਜੈਂਿਰ, ਕਵੀਰ/ਕਵਰੈਿਪਨੰਗ, ਇੰਟਰਸਰੈਕਸ, ਅਸਰੈਕਿੁਅਲ ਅਤੇ ਟੂ-
ਸਪਿਪਰਟ) ਵਜੋਂ ਿਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।11 Washington Tipline ਲਈ LGBTQIA2S+ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 
ਤੋਂ ਪਵਿਾਰ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਸੀ ਪਕਉਂਪਕ ਇਹ ਸਮੂਹ ਆਿਣੇ ਪਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਅਤੇ 
ਪਲੰਗ ਿ੍ਗਟਾਵੇ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ, ਧਮਕੀਆਂ, ਅਸੁਰੱਪਖਆ ਅਤੇ ਆਤਮਹੱਪਤਆ 
ਦੀਆਂ ਕੋਪਿਿਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹਰੈ। 2021 ਦੇ ਪਸਹਤਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ 
ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 12 LGBTQIA2S+ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਪਵੱਿ ਆਿਣੇ ਪਸੱਧੇ 
ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਵੱਿ ਅਸੁਰੱਪਖਅਤ ਮਪਹਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਿੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 
ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹਰੈ। 8ਵੀਂ ਗ੍ੇਿ ਦੇ ਸਮਪਲੰਗੀ, ਲਰੈਸਪਬਅਨ ਜਾਂ ਬਾਇਸਰੈਕਿੁਅਲ ਵਜੋਂ ਿਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਲਗਭਗ 39% ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 17.5% ਪਸੱਧੇ ਪਸੱਧੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਵੱਿ ਪਿਛਲੇ 
30 ਪਦਨਾਂ ਪਵੱਿ ਧਮਕਾਏ-ਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਿੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੱਤ ਘੱਟ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ 
ਪਿਿ੍ਰੈਿਨ ਦੇ ਉੱਿ ਿੱਧਰਾਂ ਵੱਲ ਲਰੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, LGBTQIA2S+ ਵਜੋਂ 
ਿਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 10ਵੀਂ ਗ੍ੇਿ ਦੇ 65.9% ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਵੱਿ ਲਗਭਗ ਹਰ 
ਪਦਨ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਪਨਰਾਿ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿੋਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 20.9% ਨੇ ਆਤਮਹੱਪਤਆ 
ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।

ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੀ ਪਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਦੱਪਸਆ ਪਕ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹਰੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹਰੈ, ਪਵਕਲਾਂਗ ਹਨ, 
ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ ਪਸਸਟਮ ਪਵੱਿ ਰਪਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਨਆਂ ਿ੍ਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹਰੈ ਅਤੇ 
ਖੁਦ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਿਪਰਵਾਰ ਫ਼ੌਜ ਪਵੱਿ ਹਰੈ। AGO Youth Outreach & Engagement Team 
ਦੁਆਰਾ ਿ੍ਾਿਤ ਕੀਤੇ ਫੀਿਬਰੈਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਪਸਆ ਪਕ ਜਦੋਂ ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ 
ਪਸਸਟਮ ਪਵੱਿ ਿ੍ਵੇਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਨਆਂ 
ਿ੍ਣਾਲੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹਰੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਰ 
ਪਵੱਿ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਰੈ। 
ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਸਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਜਉਂਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਸਸਟਮਾਂ ਪਵੱਿ ਨੈਵੀਗੇਟ 
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹਰੈ। 

“ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਰਸਆ ਰਕ ਜਦੋਂ ਫੋਸਟਿ ਕੇਅਿ 
ਰਸਸਟਿ ਰਵੱਚ ਪਵ੍ੇਿ ਕਿਨ ਵਾਲੇ, ਰਨਆਂ ਪਣ੍ਾਲੀ 
ਨਾਲ ਿੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ 
ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਾਜ ਭਿ ਰਵੱਚ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ 
ਅਸਿਾਨਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”



ਿੁੱ ਖ ਖੋਜਾਂ

1. Washington Tipline ਬਨਾਿ 911
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਪਸਆ ਪਕ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਗਰੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹਰੈ 
ਤਾਂ ਉਹ Washington Tipline ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿ੍ਾਥਪਮਕਤਾ ਦੇ ਕ੍ਮ ਪਵੱਿ, 
ਨੌਜਵਾਨ Washington Tipline ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਸੰਿਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦੇ ਜਾਣ-ਿਛਾਣ ਦੇ ਪਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹਰੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹਰੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਪਕਸੇ ਉਸ ਪਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹਰੈ ਪਜਸ 'ਤੇ 
ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਿਣੇ ਅਤੇ ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਪਿੰਤਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਜੇਕਰ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਸੁਰੱਪਖਆ ਪਿੰਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹਰੈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਪਸਆ ਪਕ ਉਹ 911 ਨੰੂ 
ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਾਣ-
ਿਛਾਣ ਦਾ ਪਵਅਕਤੀ 
ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 

ਕਰ ਪਰਹਾ ਹਰੈ

56% 55% 54%

40%

23% 23%

29%

34%

41%

51%

62% 63%

ਮਰੈਨੰੂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਕਸੇ 
ਜਾਣ-ਿਛਾਣ ਵਾਲੇ 

ਪਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰੈ

ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੰੂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ 
ਜਾਣ-ਿਛਾਣ ਦੇ 

ਪਕਸੇ ਪਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 
ਬਿਾਉਣ ਦੀ ਕੋਪਿਿ 
ਕਰ ਪਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ

ਮੈਂ ਪਕਸੇ ਉਸ 
ਪਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰਨੀ ਹਰੈ ਪਜਸ ਉੱਤੇ 
ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਾਂ

ਮਰੈਨੰੂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਾਣ-
ਿਛਾਣ ਦੇ ਪਵਅਕਤੀ 
ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰੈ

ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਾਰੇ ਜਾਂ 
ਮੇਰੇ ਜਾਣ-ਿਛਾਣ 
ਦੇ ਪਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ 

ਪਿੰਤਤ ਹਾਂ

Tipline 911

ਪਦ੍ਿਸ਼ਨੀ 2: ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰਟਪਲਾਈਨ ਬਨਾਿ 911 ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਿਦੇ ਹਨ
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2. ਹੋਿ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਿਾ ਸੰਬੋਰਧਤ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੂਿਤਾਂ 
ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਟੀਿਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਿਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਪਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ 
ਹੋਰ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਪਗਆ ਹਰੈ। ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ 
ਜਵਾਬਾਂ ਪਵੱਿ ਦੱਪਸਆ ਪਗਆ ਹਰੈ, ਮਾਨਪਸਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਮਾਪਜਕ ਦਬਾਅ, ਪਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਅਤੇ 
ਹਮਲਾ, ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸਾਹੀ ਿੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 
ਅੰਤ ਪਵੱਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਿਰਾਧਾਂ, LGBTQIA2S+ ਸਮੱਪਸਆਵਾਂ, 
ਦੁਰਪਵਹਾਰ ਅਤੇ ਉਿੇਪਖਆ, ਆਵਾਸ, ਪਬੱਲ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਸੱਪਖਆ ਪਵਕਲਾਂਗਤਾ 
ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰੈਰ-ਅਿਰਾਪਧਕ ਗਤੀਪਵਧੀਆਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸੰਬੰਪਧਤ ਮੁੱਪਦਆਂ ਦੇ ਰੂਿ 
ਪਵੱਿ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹੋਰ ਸੰਸਾਧਨ ਿਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ।

ਰਚੱਤਿ 3: ਬਹੁਤੇ ਸੰਬੰਰਧਤ ਿੁੱ ਦੇ ਰਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਹੋਿ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਿਾ ਸਹੀ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ 
ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਰਗਆ ਹ ੈ

53%

44%

36%

36%

33%

30%

26%

22%

Sexual Abuse and 
Sexual Assault

Physical and Cyber 
Bullying

Drug and Alcohol Use

Medical Emergencies

Potential Mass Violence 
Threats

Personal Safety
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ਮਾਨਪਸਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ (ਪਿਿ੍ਰੈਿਨ, 
ਪਿੰਤਾ, ਆਤਮਹੱਪਤਆ ਦੇ 

ਪਵਿਾਰ ਆਪਦ)

ਸਮਾਜਪਕ ਦਬਾਅ (ਸਕੂਲ ਜਾਂ 
ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ)

ਪਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਅਤੇ ਪਜਨਸੀ 
ਹਮਲਾ 

ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ 
ਧੱਕੇਸਾਹੀ

ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰੱਪਖਆ

ਨਿੇ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਸੰਭਾਵੀ ਸਮੂਪਹਕ ਪਹੰਸਾ ਦੀਆਂ 
ਧਮਕੀਆਂ 

ਮਰੈਿੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ 



3. ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ Washington Tipline ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿਨਗ ੇ
ਇੱਕ ਟਰੇਪਨੰਗ ਿ੍ਾਿਤ ਿੇਿੇਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਿ, ਟਰੈਕਸਟ ਜਾਂ ਵਰੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ 
ਪਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਜਨ੍ਹ ਾਂ ਕਰਕੇ 18 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ 
Washington Tipline ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਪਕ, ਵੱਿੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੱਪਸਆ ਪਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ 
ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਿਹੁੰ ਿ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਓਦੋਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹਰੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਬਾਰੇ 
ਪਿੰਤਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪਵੱਿ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਾਲਗ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਿਹੁੰ ਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। 

ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਿਪਰਵਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ 
ਪਜਨ੍ਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਮਰੈਨੰੂ ਪਿੰਤਾ ਹਰੈ।

40%

40%

40%

40%

42%

41%

39%

39%

38%

38%

35%

33%

47%

44%

45%

43%ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਪਵੱਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ 
ਬਾਲਗ ਤੱਕ ਿਹੁੰ ਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰੇਪਨੰਗ ਿ੍ਾਿਤ ਿੇਿੇਵਰ ਨਾਲ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਿਾਹੁੰ ਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ।

ਜਦੋਂ ਮਰੈਨੰੂ ਪਿੰਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹਰੈ ਿਰ ਮੈਂ ਐਿ, ਟਰੈਕਸਟ 
ਜਾਂ ਵਰੈੱਬਸਾਈਟ (ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ) ਰਾਹੀਂ 

ਦੱਸਣਾ ਿਾਹੁੰ ਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ।

ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿੰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦੇ।

ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਿਪਰਵਾਰ ਉਿਲਬਧ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਿਣੀ ਸਮੱਪਸਆ ਨੰੂ ਪਨੱਜੀ 
ਰੱਖਣਾ ਿਾਹੁੰ ਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਪਰਿੋਰਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹਰੈ।

ਰਚੱਤਿ 4: ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਟਪਲਾਈਨ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਿਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ 

9

18 ਤੋਂ ਘੱਟ 18 ਤੋਂ ਉੱਿਰ
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ਓਿਨ-ਐਪਂਿਿ ਭਾਗ ਪਵੱਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਪਦੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਪਰਵਾਰ 
ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ Washington Tipline ਵਰਗੇ 
ਸੰਸਾਧਨ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। 

"ਇੱਕ ਸਿਾਂ ਜਦੋਂ ਿੈਂ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਿੇਿੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 
ਦੇ ਇੱਕ ਰਵਅਕਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੰੂ ਜਾਨੋ ਿਾਿਨ ਦੀ ਕੋਰਿਿ ਕੀਤੀ ਰਕਉਂਰਕ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ 
ਆਖ਼ਿੀ ਹਫਤੇ ਦੌਿਾਨ ਤਣਾਅ ਰਵੱਚ ਸੀ।"

“ਿੇਿੀ ਿੰਿੀ ਨੰੂ ਰਿਿਗੀ ਦਾ ਦੌਿਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦੌਿੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ 
ਇਹ ਡਿਾਉਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਕਸੇ ਦੇ ਿਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਦੀ ਇਸ ਤਿ੍ਹਾਂ ਦੀ ਿੈਡੀਕਲ 
ਸਰਥਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸਿਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।”

"ਿੇਿਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲਕਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿ ਰਵਖੇ ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਰਕਸੇ ਬਾਲਗ ਦੀ ਿਦਦ ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ ਬਾਹਿ ਰਨਕਲਣ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪੈਿਾਂ 
'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਰਵੱਚ ਕਰਿਨਾਈ ਹੋ ਿਹੀ ਹੈ।"

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਿਣੀ ਸੁਰੱਪਖਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ 
ਵੀ ਪਦੱਤੇ ਪਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ Washington Tipline ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। 

“ਜੇਕਿ ਿੈਨੰੂ ਿਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਪੈਰਨਕ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਰਡਪ੍ੈਰਸਵ ਐਪੀਸੋਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।”

“ਜਦੋਂ ਿੈਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਰਕ ਿੇਿੀ ਰਜੰ਼ਦਗੀ ਰਕਹੜੀ ਰਦਿਾ ਰਵੱਚ ਜਾ ਿਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਿਾਇਦ ਿੈਂ ਹੌਟਲਾਈਨ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ।”

“ਜਦੋਂ ਿੈਂ 17 ਦੀ ਉਿਿ ਰਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਪਿਾਨਜਨਕ 
ਸੰਬੰਧ ਰਵੱਚ ਸੀ।” 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਿੁਰਾਣੀਆਂ ਸਪਥਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪਦੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਿਲਬਧ ਸੰਸਾਧਨ 
ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ Washington Tipline ਨਾਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

“ਜਦੋਂ ਿੇਿੇ ਕੋਲ ਥੈਿੇਪੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।”

“ਰਿਡਲ ਸਕੂਲ ਰਵੱਚ, ਕੱੁਝ ਬੱਰਚਆਂ ਨੇ ਿੈਨੰੂ ਕੁੱ ਟਣ ਦੀ ਧਿਕੀ ਰਦੱਤੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕੁੱ ਝ 
ਨਹੀਂ ਕਿੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਿੇਿੀ ਿੰਿੀ ਨੰੂ ਨਜ਼ਿਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।”

“ਇਹ ਰਨਿਰਚਤ ਤੌਿ 'ਤੇ ਿਦਦਗਾਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਿੇਿੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੁਅਲ 
ਦੁਿਰਵਹਾਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿੈਨੰੂ 911 ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਿਨ ਤੋਂ ਡਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰਕਉਂਰਕ 
ਿੈਂ POC13 ਟਾ੍ਂਸ ਰਵਅਕਤੀ ਸੀ।”

“ਪਰਿਵਾਿ ਦੇ ਇੱਕ ਿੈਂਬਿ ਦਾ ਿਾਨਰਸਕ ਸੰਤੁਲਨ ਰਵਗੜ ਰਗਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਿਦਦ 
ਕਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੰੂ ਬਾਲ ਰਹਿਾਸਤ ਰਵੱਚ ਭੇਜ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਰਕਉਂਰਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕੋਲ 
ਕੋਈ ਹੋਿ ਸੰਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
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4. ਭਿੋਸਾ ਕਾਇਿ ਕਿਨਾ
ਪਕਉਂਪਕ Washington Tipline ਦੀ ਿ੍ਭਾਵਿੀਲਤਾ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹਰੈ 
ਇਸ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਪਵੱਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਿੁੱਪਛਆ ਪਗਆ ਪਕ ਅਪਜਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਕ ਉਹ 
ਿ੍ੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਪਸਆ ਪਕ ਉਹ 
Washington Tipline 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਪਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਗੁਿਤ 
ਰੱਪਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ, ਪਜਸ ਪਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਤਾਵਾਂ 
ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹਰੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੀਜੀਆਂ ਪਧਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਪਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਅਤੇ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਪਵਿਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ 
ਲਈ ਿੁਪਲਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਤੱਤ ਵਜੋਂ ਿਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ। 

ਜਦੋਂ ਇਹ ਿੁੱਪਛਆ ਪਗਆ ਪਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਗੋਿਨੀਯਤਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹਰੈ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 
ਉੱਿਰ ਪਨਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਉੱਤੇ ਿਾਣਨ ਿਾਇਆ ਪਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਕਸ-ਪਕਸ ਦੀ ਿਹੁੰ ਿ ਹਰੈ, ਤੀਜੀਆਂ ਪਧਰਾਂ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ 
ਨਾਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ-ਿਛਾਣ ਦੇ ਪਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ 
ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੇਰਪਵਆਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਪਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪਜ਼ਆਦਾਤਰ ਉੱਤਰਦਾਤਾ 
ਇਹ ਿਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਪਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਕੂਲ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ-ਿਛਾਣ ਦੇ ਪਵਅਕਤੀਆਂ 
(ਿਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਕਨੰੂਨੀ ਅਪਧਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਿਤ ਰੱਪਖਆ ਜਾਵੇ। 

LGBTQIA2S+ ਅਤੇ BIPOC ਨੌਜਵਾਨ ਪਵਸੇਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਿਣੀ ਗੋਿਨੀਯਤਾ ਬਾਰੇ ਪਿੰਤਤ ਹਨ, 
ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਹੇਠਾਂ ਪਟੱਿਣੀਆਂ ਪਵੱਿ ਪਦਖਾਇਆ ਪਗਆ ਹਰੈ। 

“ਪਲੀਜ਼ ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਪੁਰਲਸ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਲਸ ਹੋਣ ਨਾਲ LGBTQ+,14 BIPOC ਅਤੇ 
ਹਾਿੀਏ 'ਤੇ ਿਰਹਣ ਵਾਲੇ ਹੋਿ ਭਾਈਚਾਿੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਿਤੋਂ ਕਿਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

“LGBTQIA2S+ ਭਾਈਚਾਿੇ ਨੰੂ ਅੱਰਤਆਚਾਿ ਨੰੂ ਿੋਕਣ ਲਈ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।”

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਕ ਕੁੱਝ ਸਪਥਤੀਆਂ ਪਵੱਿ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ 
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰਨਾ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

“ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਰਜਆਂ ਨੰੂ ਖ਼ਤਿੇ ਦੀ ਰਿਪੋਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਿਨਾਿ ਹੋਣਾ 
ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਿਾਂਗੇ।”

“ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿੈਂ ਆਤਿਹੱਰਤਆ ਜਾਂ ਦੂਰਜਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਿਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਰਜਆਂ ਨੰੂ 
ਇਸ ਬਾਿੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ।”

“ਿੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਕ ਵੈੱਲ-ਰਬਇੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਰਕ ਿੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਕ ਜੇਕਿ ਕੋਈ ਖ਼ਤਿੇ ਰਵੱਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਨੰੂਨ ਲਾਗੂਕਿਨ 
ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਪਜੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਿਨੀਯਤਾ ਨੰੂ ਮਹੱਤਵ ਪਦੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਧੇ ਉੱਤਰਦਾਪਤਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਅਤੇ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਪਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਪਵੱਿ ਸਪਹਮ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪਵਿਾਰ 
ਰੱਪਖਆ। ਹਾਲਾਂਪਕ, ਕੁੱਝ ਆਿਣੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਪਧਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਪਵੱਿ 
ਸਪਹਜ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।



5. ਰਟਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿਨਾ
ਪਜ਼ਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ Washington Tipline ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਣੇ ਿਸੰਦੀਦਾ 
ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਿੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਪਵਕਲਿ ਟਰੈਕਸਟ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਵ 
ਿਰੈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਿ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਿ ਦੀਆਂ ਪਵਿੇਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹਰੈ, 
ਤਾਂ ਸਾਦਾਿਣ, ਗੁਮਨਾਮੀ ਅਤੇ ਪਕਸੇ ਨਾਲ ਮੌਪਖਕ ਰੂਿ ਪਵੱਿ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਸਖ਼ਰ ਦੀਆਂ 
ਿ੍ਾਥਪਮਕਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹਰੈ ਪਕ ਿ੍ੋਗਰਾਮ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹਰੈ, ਪਜਸ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਉੱਿਰ 
ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਪਝਆ।
  
ਰਚੱਤਿ 6: ਨੌਜਵਾਨ ਰਟਪਲਾਈਨ ਨੰੂ ਰਕਵੇਂ ਸੰਪਿਕ ਕਿਨਾ ਪਸੰਦ ਕਿਦੇ ਹਨ

ਸੁਰੱਪਖਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪਿੰਤਾ 
ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਵੇਰਵੇ 

ਫ਼ੋਨ 
ਕਾਲ

ਟਰੈਕਸਟ ਮੋਬਾਈਲ 
ਐਿ

ਵਰੈੱਬਸਾਈਟ 
(ਲਾਈਵ ਿਰੈਟ)

ਵਰੈੱਬਸਾਈਟ 
(ਸੰਿਰਕ 
ਫਾਰਮ)

ਈਮੇਲਸੋਿਲ 
ਮੀਿੀਆ 

(ਿ੍ਤੱਖ ਸੰਦੇਿ)

ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਿਤਾ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਸਕੂਲ ਆਪਦ  

ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਮ, ਿਤਾ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, 
ਸਕੂਲ ਆਪਦ 

ਉਿਰੋਕਤ ਪਵੱਿੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਮੈਂ ਪਜਸ ਪਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਪਰਹਾ/
ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ, ਿਤਾ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ 

ਸਕੂਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਕ ਉਹ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ 

ਸੁਰੱਪਖਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪਿੰਤਾ 
ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 

18 ਤੋਂ ਘੱਟ 18 ਤੋਂ ਉੱਿਰ

12

ਰਚੱਤਿ 5: ਨੌਜਵਾਨ ਰਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਰਵੱਚ ਸਰਹਜ ਿਰਹਸੂਸ ਕਿਦੇ ਹਨ

56%

55%

45%

29%

23%

4%

63%

73%

49%
41% 42% 42%

2%

48%

26%

36%
40%

32%
37%

28%
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ਅਖੀਰ ਪਵੱਿ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਪਸਆ ਪਕ ਉਹ Washington Tipline ਨੰੂ ਸੰਿਰਕ 
ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਟਰੇਪਨੰਗ ਿ੍ਾਿਤ ਿੇਿੇਵਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਕਸੇ ਅਪਜਹੇ ਪਵਅਕਤੀ 
ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਿਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਪਜਸ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਭਰਵੱਖੀ ਆਊਟਿੀਚ ਅਤੇ ਿਿੂਲੀਅਤ ਕਾਿਜ 
ਸਰਵੇਖਣ ਪਵੱਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਪਟੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਾਂਪਿੰਗ, ਭਾਿਾ ਿਹੁੰ ਿਯੋਗਤਾ, ਯੂਜ਼ਰ 
ਇੰਟਰਫੇਸ ਪਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕਤਰ 
ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿੇਟਾ ਪਵੱਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ ਘਰੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਿਾਵਾਂ, ਪਸੱਪਖਆ ਸਪਥਤੀ ਅਤੇ ਸੋਿਲ ਮੀਿੀਆ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਾਮਲ ਹਰੈ। AGO Youth Outreach & Engagement Team ਇੱਕਤਰ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਿੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਪਵੱਖੀ ਿਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਪਟੰਗ ਫ਼ਰੈਸਪਲਆਂ ਬਾਰੇ 
ਸੂਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਕ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 
ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹਰੈ ਅਤੇ ਿੂਰੇ ਰਾਜ ਪਵੱਿ ਸਾਪਰਆਂ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਿਹੁੰ ਿ ਪਰਹਾ 
ਹਰੈ। AGO Youth Outreach & Engagement Team ਲਈ ਭਪਵੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਪਵੱਿ 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਿੇਟਾ ਇੱਕਤਰ ਕਰਦੇ ਰਪਹਣ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜਾਂ ਨੰੂ 
ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੋਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ-ਕੇਂਦਪਰਤ ਪਿਜ਼ਾਈਨ (HCD)15 ਮਾਿਲ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਿਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਪ੍ੋਗਿਾਿ ਲਈ AGO ਦਾ ਨਜ਼ਿੀਆ
ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਪਵੱਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਪਦ੍ਿਟੀਕੋਣਾਂ ਨੰੂ ਪਧਆਨ ਪਵੱਿ ਰੱਖਦੇ 
ਹੋਏ, Washington Tipline ਲਈ AGO ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੱਕ ਸਮੁੱਿੇ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਦਾ 
ਪਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹਰੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪਸਸਟਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦੀਆਂ ਪਵਵਹਾਰਕ ਪਸਹਤ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹਰੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਪਖਆ ਅਤੇ 
ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਵਵਹਾਰਕ ਪਸਹਤ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਪਧਤ ਪਜਵੇਂ 
ਪਕ ਪਿਿ੍ਰੈਿਨ, ਪਿੰਤਾ, ਆਤਮ-ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਆਤਮਹੱਪਤਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਪਧਤ ਵੱਖ-

ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਿ੍ਪਤ ਿ੍ਪਤਪਕਪਰਆ ਕਰੇਗਾ। ਆਿਣੇ 
ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਂਦਪਰਤ ਪਦ੍ਿਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, AGO Youth 
Program Team ਜਾਤੀਵਾਦ-ਪਵਰੋਧੀ ਅਤੇ ਟਰੌਮਾ-ਸੂਪਿਤ 
ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਲੈਂਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹਰੈ। ਮਾਰਗਦਰਿਨ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀਆਂ ਿਪਰਭਾਿਾਵਾਂ ਅੰਤਕਾ B ਪਵੱਿ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

Washington Tipline ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ AGO Youth 
Program Team ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 12 ਮਹੀਪਨਆਂ ਦੇ ਕੰਮ 
ਦਾ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਹਰੈ, ਪਜਸ ਪਵੱਿ ਦੇਿ ਭਰ ਪਵੱਿ ਪਟਿਲਾਈਨ 
ਿ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪਵਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੋਧ 
ਅਤੇ ਮੀਪਟੰਗ ਕਰਨਾ ਿਾਮਲ ਹਰੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਪਦਖਾਉਂਦਾ ਹਰੈ 

ਪਕ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪਟਿਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ 
ਪਵਵਹਾਰਕ ਪਸਹਤ ਲੋੜਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਤਮਹੱਪਤਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਪਧਤ ਮੁੱਪਦਆਂ ‘ਤੇ 
ਪਰਿੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹਰੈ,16 ਜੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਪਵੱਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਉਲੇਖ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਿ ਹਰੈ।

“ਸੋਧ ਰਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਜੋ 
ਨੌਜਵਾਨ ਰਟਪਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ 
ਸੰਪਿਕ ਕਿਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ 
ਧਿਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰਵਵਹਾਿਕ 
ਰਸਹਤ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਰਧਤ 
ਿੁੱ ਰਦਆਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਿਟ ਕਿਨ 
ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।”
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ਪਕਉਂਪਕ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟਿਲਾਈਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਪਵੱਿ ਪਹੰਸਾ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਪਰਤ ਹਨ, 
ਇਸ ਲਈ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਜ਼ਆਦਾ K-12 ਪਸਸਟਮ ਉੱਤੇ ਪਨਰਭਰ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਸੰਿੂਰਨ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਪਵਕਪਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਨਾ ਪਸਰਫ਼ ਿਬਪਲਕ 
ਸਕੂਲਾਂ ਪਵੱਿ ਦਾਖ਼ਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ K-12 ਪਸਸਟਮ 
ਨੰੂ ਬਿਾਉਣ ਲਈ, AGO Youth Program Team ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਪਵਕਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪਵੱਿ 
ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਪਖਆ ਅਤੇ ਪਵਵਹਾਰਕ ਪਸਹਤ ਿ੍ਣਾਲੀਆਂ ਨੰੂ ਿਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਰੈ। ਉਦਾਹਰਨ 
ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, 988 Suicide & Crisis Lifeline, ਸਥਾਨਕ ਪਵਵਹਾਰਕ ਪਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, 911, 
ਸਥਾਨਕ ਕਨੰੂਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ Child Protective Services (ਬਾਲ ਸੁਰੱਪਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ) 
Washington Tipline ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਪਵੱਿ ਭੂਪਮਕਾ ਪਨਭਾਉਣਗੀਆਂ।

ਿੂਰੇ ਰਾਜ ਪਵੱਿ ਇੱਕਸਾਰ ਨਤੀਪਜਆਂ ਵਾਲੇ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਨਰਮਾਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਦੇ ਯਤਨ ਪਵੱਿ, AGO Youth Program Team ਆਿਣੀ ਫ਼ਰੈਸਲਾ-ਲਰੈਣ ਦੀ ਿ੍ਪਕਪਰਆ 
ਦਾ ਪਵਿਲੇਿਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ Washington Youth Safety and Well-being Tipline 
ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿ੍ੋਜਰੈਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 
ਪਵੱਿ ਰੇਪਿਅਲ ਇਕੁਇਟੀ (ਇੱਕੋ ਜਾਤ) ਲੈਂਜ਼ ਨੰੂ ਅਿਣਾਉਂਦੀ ਹਰੈ। ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 
ਮੀਪਟੰਗਾਂ ਪਵੱਿ ਿੱਖਿਾਤ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪਵੱਿ ਵਾਧੂ ਿਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਣ 
ਨੰੂ ਲਰੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਵਾਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। AGO Youth Program Team ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਲਗਾਂ, ਖ਼ਾਸ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ BIPOC ਵਜੋਂ ਿਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਿਰੈਣ ਵਾਲੇ ਅਣਇੱਛਤ ਮਾੜੇ ਿ੍ਭਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਜਨੀਪਤਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਰੈ।

AGO Youth Program Team ਦਾ ਟਰੌਮਾ-ਸੂਪਿਤ ਪਦ੍ਿਟੀਕੋਣ ਅਣਇੱਛਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ 
ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਜਨੀਪਤਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹਰੈ। ਇਸ ਪਵੱਿ 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਿ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪਟਿਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ 
ਪਸੱਖਣਾ ਿਾਮਲ ਹਰੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਗਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਪਥਤੀਆਂ 
ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹਰੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 
ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਪਫਰ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਿਹੰੁਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, AGO Youth Program Team ਅਤੇ ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ 
ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੋਪਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਿ੍ਪਕਪਰਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ 
ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਿਾਲਨ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਿਨ 
ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਕ ਨੌਜਵਾਨ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਪਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲੋੜ ਹਰੈ। 

ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਂਦਪਰਤ ਹੋਣ ਲਈ, ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਿੇਟਾ 
ਇੱਕਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, AGO Youth Outreach & Engagement Team ਇਪਤਹਾਸਕ 
ਰੂਿ ਪਵੱਿ ਬਪਹਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਭਾਈਿਾਪਰਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ 
ਮਾਤਰਾ ਪਵੱਿ ਿਹੁੰ ਿ ਕਰਦੀ ਹਰੈ।17 ਇਸ ਪਵੱਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ 
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਫੀਿਬਰੈਕ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰਨਾ ਿਾਮਲ ਹਰੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, AGO Youth 
Outreach & Engagement Team ਿੇਅਰਿ-ਿਾਵਰ ਮਾਿਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ 
ਬੇਨਤੀਆਂ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ HCD ਮਾਿਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਿ੍ਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਹੀ 
ਹਰੈ ਪਜੱਥੇ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਵਕਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਪਵਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਪਵੱਿ 
ਿਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ।

“Washington 
Tipline ਜਾਤੀਵਾਦ 
ਰਵਿੋਧੀ, ਟਿੌਿਾ ਸੂਰਚਤ 
ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਂਦਰਿਤ 
ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਰਿਿ ਕਿਦੀ 
ਹੈ।”
(ਿੰਨਾ 22)
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AGO Youth Program Team 
ਦੀਆਂ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ

AGO Youth Program Team. ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ: Monserrat Jauregui, Erica 
Chang, Clarissa Lacerda, Camille Goldy. 

AGO Youth Program Team ਨੇ Washington Tipline ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿ੍ਪਕਪਰਆ 
ਅਗਸਤ 2021 ਪਵੱਿ ਿੁਰੂ ਕੀਤੀ। Camille Goldy, ਨੌਜਵਾਨ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਰੈਨੇਜਰ, 
ਟੀਿਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹਰੈ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹਰੈ। Clarissa Lacerda, 
ਨੌਜਵਾਨ ਨੀਤੀ ਪਵਿਲੇਿਕ, Washington Youth Safety and Well-being 
Tipline ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੀ ਹਰੈ। Monserrat Jauregui, 
ਯੂਥ ਆਊਟਰੀਿ ਲੀਿ ਅਤੇ Erica Chang, ਯੂਥ ਆਊਟਰੀਿ ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ 
ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਿਪਰਵਾਰਾਂ, ਪਸੱਪਖਅਕਾਂ, 
ਪਵਵਹਾਰਕ ਪਸਹਤ ਿ੍ਦਾਪਤਆਂ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਮੇਤ ਭਾਈਿਾਪਰਆਂ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਪਧਤ ਪਵਕਪਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

AGO Youth Outreach & Engagement Work
AGO Youth Outreach & Engagement Team ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ 
ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪਵਆਿੀ ਸਕਰੈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਰੈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 
ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵੰਪਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਦੰਦੇ ਹਨ। ਟੀਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ 
ਿੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਰੱਪਖਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਤ ਪਟਿ 
ਜਵਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਮਲ ਰਹੀ ਹਰੈ। 
ਹੁਣ ਤੱਕ, AGO Youth Outreach & Engagement Team ਨੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ 
ਅਤੇ ਭਾਈਿਾਰਾ-ਅਧਾਪਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਰੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਰਿਾਂ ਅਤੇ ਕਮੀਿਨਾਂ ਤੱਕ, 
600 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹਰੈ ਅਤੇ 
ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ 260 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਮਲ ਿੁੱਕੀ ਹਰੈ।
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AGO Youth Outreach & Engagement Team ਦਾ ਕੰਮ:
•	 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਿਾਪਰਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਰੈ;
•	 Washington Tipline ਦੇ ਪਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਿਾਰਾ 

ਇਨਿੁੱਟ ਇੱਕਤਰ ਕਰਦੀ ਹਰੈ;
•	 ਪਵਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਟੀਪਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਿਾਪਰਆਂ ਦੇ ਪਦ੍ਿਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਿੋਪਲਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਰੈ;
•	 ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਦ੍ਿਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਰੈ; ਅਤੇ
•	 ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹਰੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਲਰੈ 

ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਰੈ।

ਮਾਰਿ 2022 ਤੋਂ ਿੁਰੂ ਕਰਕੇ, AGO Youth Outreach & Engagement Team ਨੇ 
ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਰਿਾਂ, ਕਮੀਿਨਾਂ, ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਗਠਬੰਧਨਾਂ, ਿਪਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਪਟੰਗ 
ਕਰਨੀ ਿੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਿ੍ਿਾਸਨ ਦੇ ਢਾਂਿੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਪਕਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰੈਸਲਾ ਲਰੈਣ ਪਵੱਿ ਿਾਮਲ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹਰੈ, ਉਹ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਪਕਉਂ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਕੀ ਿ੍ਾਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, 
ਬਾਰੇ ਿੁੱਪਛਆ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਮੀਪਟੰਗਾਂ ਤੋਂ ਿ੍ਾਿਤ ਪਗਆਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟੀਮ ਨੇ Washington 
Tipline ਦੇ ਪਵਕਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪਵੱਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 
ਿ੍ਸਤਾਵ ਰੱਪਖਆ ਪਜਸ ਪਵੱਿ HCD ਮਾਿਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਿਾਮਲ ਸੀ।

Washington Youth Safety and Well-being Tipline ਅਡਵਾਇਜ਼ਿੀ 
ਕਿੇਟੀ 
AGO ਪਵਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਪਨਰਦੇਿਾਨੁਸਾਰ Washington Youth Safety and Well-
being Tipline ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੀ ਹਰੈ।18 ਕਮੇਟੀ ਪਵੱਿ 18 
ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਪਸਹਤ, ਪਵਵਹਾਰਕ ਪਸਹਤ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਪਖਆ, ਕਨੰੂਨ ਲਾਗੂਕਰਨ, 
ਸਕੂਲ ਪਿਸਪਟ੍ਕਟ, ਉੱਿ ਪਸੱਪਖਆ, ਕਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਪਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 
ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਪਿਿ ਰੋਸਟਰ ਅੰਤਕਾ C, 
ਿੰਨਾ 13 ਉੱਤੇ ਲੱਪਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਰੈ। 

ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਿ AGO ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹਰੈ ਪਕਉਂਪਕ ਇਹ ਜੋਪਖਮ ਅਤੇ 
ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਰਰੈਫ਼ਰਲ ਅਤੇ ਫੋਲੋ-ਅੱਿ, ਿੇਟਾ ਪਰਟੈਂਿਨ ਅਤੇ Washington Tipline 
(ਅੰਤਕਾ C ਦੇਖੋ) ਲਈ ਗੋਿਨੀਯਤਾ ਲਈ ਿ੍ਪਕਪਰਆਵਾਂ ਪਵਕਪਸਤ ਕਰਦੀ ਹਰੈ। ਪਕਉਂਪਕ 
ਕਮੇਟੀ AGO ਨੰੂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਿ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹਰੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪਨਯਮ ਬਣਾਉਣ 
ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹਰੈ। 

“ਕਿੇਟੀ ਰਵੱਚ 18 ਿੈਂਬਿ ਹਨ, ਜੋ ਰਸਹਤ, ਰਵਵਹਾਿਕ ਰਸਹਤ, 
ਜਨਤਕ ਸੁਿੱਰਖਆ, ਕਨੰੂਨ ਲਾਗੂਕਿਨ, ਸਕੂਲ ਰਡਸਰਟਕ੍ਟ, ਉੱਚ 
ਰਸੱਰਖਆ, ਕਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਿੱਰਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 
ਨੁਿਾਇੰਦਗੀ ਕਿਦੇ ਹਨ।”
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Washington Youth Safety and Well-being Tipline ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 
ਕੰਮ ਹਰੈ:

•	 ਸਰਵੋਤਮ ਟ੍ਾਈਏਜ ਅਪਭਆਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਤਤਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਅਤੇ ਲੁੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਿੱਧਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ;

•	 ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਰੈਫ਼ਰਲ ਲਈ ਜੋਪਖਮ 
ਮੁਲਾਂਕਣ;

•	 ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜੋ Washington Tipline ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੀਆਂ 
ਿਪਰਸਪਥਤੀਆਂ ਦੀ ਿਪਹਿਾਣ ਕਰਦਾ ਹਰੈ ਤਾਂ ਪਕ ਜਦੋਂ ਪਟਿ ਲਈ ਤਤਕਾਲ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿ੍ਪਤਪਕਪਰਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹਰੈ ਤਾਂ ਕਨੰੂਨ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਮਾਨਪਸਕ 
ਪਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਪਹਲੇ ਉੱਤਰਦਾਪਤਆਂ ਨੰੂ ਸਿੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ;

•	 ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਿੋਸਟਸਰੈਕੰਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਕਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, 
ਕਨੰੂਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਰਰੈਫ਼ਰਲ ਅਤੇ ਫੋਲੋ-ਅੱਿ;

•	 ਿੇਟਾ ਪਰਟੈਂਿਨ ਅਤੇ ਪਰਿੋਰਪਟੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ;
•	 ਸੁਝਾਅ ਸਿੁਰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੋਿਨੀਯਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਜੰ਼ਦਗੀ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਆਿਾਤਕਾਲੀਨ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 
ਲੋੜ ਿਰੈਣ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਦੀ ਆਪਗਆ ਦੇਣਾ; ਅਤੇ

•	 Washington Tipline ਿੇਟਾ ਦੀ ਪਵਵਸਪਥਤ ਸਮੀਪਖਆ, ਪਵਿਲੇਿਣ ਅਤੇ 
ਪਰਿੋਰਪਟੰਗ ਪਜਸ ਪਵੱਿ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਿਾਮਲ 
ਹਰੈ ਪਕ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਿੂਰੇ ਰਾਜ ਪਵੱਿ ਇੱਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹਰੈ ਜਾਂ ਨਹੀ, ਿਰ 
ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਪਮਤ ਨਹੀਂ ਹਰੈ।

ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੰੂ ਦੁਿਪਹਰ 1:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 2:30 
ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਮਲਦੀ ਹਰੈ। ਮੀਪਟੰਗ ਏਜੰਿੇ ਅਤੇ ਨੋਟਸ Washington Tipline ਵਰੈੱਬ ਿੰਨੇ ਉੱਿਰ 
ਉਿਲਬਧ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।19 ਮੀਪਟੰਗ ਨੋਟਸ ਦੇ ਸਾਰਾਂਿ ਲਈ ਅੰਤਕਾ D ਦੇਖੋ।
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Washington Youth Safety and Well-being Tipline ਅਡਵਾਇਜ਼ਿੀ 
ਕਿੇਟੀ ਪ੍ੋਗਿੈੱਸ ਰਿਪੋਿਟ
AGO Youth Program Team ਸੋਧ, ਿ੍ਾਫਟ ਦਾ ਸੰਿਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹਰੈ ਅਤੇ Washington 
Tipline ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਪਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਿੇਿਕਿ ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ 
ਨੰੂ ਕਰਦੀ ਹਰੈ। ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਨਯਪਮਤ ਰੂਿ ਪਵੱਿ ਆਿਣੇ ਸੰਬੰਪਧਤ ਹਲਪਕਆਂ ਦੇ 
ਪਦ੍ਿਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਫੀਿਬਰੈਕ ਿ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ AGO Youth Program 
Team ਨੇ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ਪਵਿਕਾਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਉਹ ਹੇਠਾਂ 
ਪਦੱਤੀ ਗਈ ਹਰੈ।

•	 ਰਸਸਟਿ ਇਨਵੈਂਟਿੀ: ਸਥਾਨਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਿੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪਸਸਟਮਾਂ ਦੀ ਅਰੰਪਭਕ 
ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਜੋ Washington Tipline ਰਰੈਫ਼ਰਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਿ੍ਪਕਪਰਆ ਪਵੱਿ 
ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਰੈ। AGO Youth Program Team ਅਤੇ ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ 
ਨੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਪਸਸਟਮਾਂ ਨੰੂ ਪਵਵਹਾਰਕ ਪਸਹਤ, ਪਸੱਪਖਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਪਖਆ ਖੇਤਰਾਂ 
ਪਵੱਿ ਵੰਪਿਆ।

•	 ਤਤਕਾਲ ਲੋੜ ਦੇ ਪੱਧਿ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਿ੍ੇਣੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰਲਕਾ: ਇਸ ਤਾਪਲਕਾ ਪਵੱਿ 
ਤਤਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਜ਼ਰੂਰੀ, ਗਰੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਮੂਹਾਂ 
ਪਵੱਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਝਾਅ ਿ੍ੇਣੀਆਂ ਿਾਮਲ ਹਨ।

•	 ਪਸ੍ਤਾਰਵਤ ਰਟਪਲਾਈਨ ਫਲੋਚਾਿਟ: ਪਟਿ ਿ੍ਪਤਪਕਪਰਆ ਲਈ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿੱਤਰ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ Washington Tipline 
ਨੰੂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੱਧਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਿਾਹੀਦਾ 
ਹਰੈ, ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹਰੈ।

•	 ਸੁਝਾਅ ਿ੍ੇਣੀ ਿਬਦਾਵਲੀ: ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਰੇਕ ਸੁਝਾਅ ਿ੍ੇਣੀ ਲਈ ਸਿਿਟ 
ਿਪਰਭਾਿਾਵਾਂ ਪਦੰਦਾ ਹਰੈ। ਇਹ ਿਪਰਭਾਿਾਵਾਂ ਰਾਜ ਪਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਿ 
ਹਨ। ਸੁਝਾਅ ਿ੍ੇਣੀ ਿਬਦਾਵਲੀ Washington Tipline ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ 
ਮਾਰਗਦਰਿਨ ਕਰੇਗੀ ਪਕਉਂਪਕ ਇਹ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 
ਨੰੂ ਉਿਯੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਪਵਕਾਸ 
ਕਰਨ ਲਈ AGO Youth Program Team ਅਤੇ ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਮਲ ਕੇ 
ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

•	 ਸੁਝਾਅ ਿ੍ੇਣੀ ਫਲੋਚਾਿਟ: ਸੁਝਾਅ ਿ੍ਪਤਪਕਪਰਆ ਿ੍ਪਕਪਰਆ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਪਿੱਤਰ। ਇਸ ਪਵੱਿ ਿਾਰ ਕਦਮ ਿਾਮਲ ਹਨ ਪਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਜਵਾਬ 
ਪਦੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ: 

1. ਸੁਝਾਅ ਿ੍ੇਣੀ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰੋ – ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਘਟਨਾ ਦਾ 
ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਵੇਰਵੇ ਿ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ; 

2. ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੱਧਰ ਪਨਰਧਾਪਰਤ ਕਰੋ – ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਟਾਫ਼ ਸੁਝਾਅ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੱਧਰ ਪਨਰਧਾਪਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਿੁੱਛੇਗਾ; 

3. ਰਰੈਫ਼ਰਲ – ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਿਯੁਕਤ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ 
ਸੰਿਰਕ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਭੇਜੇਗਾ ਜਾਂ ਟ੍ਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗਾ; ਅਤੇ 

4. ਸੁਝਾਅ ਬੰਦ ਕਰੋ – ਸੁਝਾਅ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਦੀ ਪਰਿੋਰਟ ਸਿੁਰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਰੈ20 ਜੋ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹਰੈ ਪਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ 
ਸਪਥਤੀ ਨੰੂ ਪਕਵੇਂ ਸੰਭਾਪਲਆ। 
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ਅਗਲੇ ਕਦਿ
ਰਵਕਿੇਤਾ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ੋਗਿਾਿ ਦੀ ਿੁਿੂਆਤ
ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਿ੍ਾਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਰੈ, AGO ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੁਝਾਅ 
ਿ੍ਾਿਤੀ ਅਤੇ ਟ੍ਾਈਏਜ ਿ੍ਪਕਪਰਆ ਪਵਕਪਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਲਾਉਣ ਲਈ ਪਵਕਰੇਤਾ 
ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿ੍ਪਤਯੋਗੀ ਖਰੀਦ ਿ੍ਪਕਪਰਆ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 
ਕਰੇਗੀ। AGO ਨੇ ਸੰਭਾਪਵਤ ਪਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿਲੇਸ ਦੇ 
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ 14 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੰੂ Request For Information (RFI, 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ) ਦਾ ਸੰਿਾਲਨ ਕੀਤਾ। RFI ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਵਕਪਸਤ ਕੀਤੀ 
ਿ੍ਪਕਪਰਆ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ AGO ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੰੂ Request 
For Proposals (RFP, ਿ੍ਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ) ਦੀ ਿੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਿ੍ਤੀਯੋਗੀ ਖਰੀਦ ਦੇ 
ਨਤੀਪਜਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, AGO ਬਸੰਤ 2023 ਪਵੱਿ ਇੱਕ ਿ੍ਤੱਖ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ 
ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਰੈ। 

Washington Tipline ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AGO Youth 
Program Team ਇਹ ਜਾਂਿ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਨਰੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸੰਿਾਲਨ 
ਕਰੇਗੀ ਪਕ ਿ੍ੋਗਰਾਮ AGO ਦੇ ਟੀਿੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਿ ਹਰੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਪਵੱਿ ਇਸ ਨੰੂ 
ਇੱਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹਰੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਆਿਣੇ ਇੱਛਤ ਨਤੀਜੇ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰ 
ਪਰਹਾ ਹਰੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤਾ ਿੇਟਾ ਲਗਾਤਾਰ 
ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਪਵੱਿ AGO ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

Washington Youth Safety and Well-being Tipline 
ਅਡਵਾਇਜ਼ਿੀ ਕਿੇਟੀ 
2023 ਪਵੱਿ ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਿਣੇ ਯਤਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਪਰਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਰੈ:

•	 ਪਵਵਹਾਰਕ ਪਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਨੰੂਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸੁਝਾਅ 
ਉੱਤਰਦਾਪਤਆਂ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਅਪਭਆਸ ਟੂਲਪਕੱਟ ਦਾ ਪਵਕਾਸ ਕਰਨਾ;

•	 ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਿ੍ਾਿਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਪਦੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਪਖਆ 
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਵਿਲੇਿਣ ਕਰਨਾ;

•	 ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਪਕ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਰਾਜ ਭਰ ਪਵੱਿ ਇੱਕਸਾਰ ਲਾਗੂ 
ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹਰੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ;

•	 ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਹੱਲ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ 
ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਪਵੱਿ ਿਰੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ;

•	 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਉੱਤਰਦਾਪਤਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ 
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਕ ਸੁਝਾਅ ਉੱਤਰ ਉਪਿਤ ਅਤੇ ਅਨੁਿਾਪਤਕ ਹਨ;

•	 ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਿ੍ਿਾਰ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ
•	 ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਪਵੱਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ 

ਦਾ ਸੋਧ ਕਰਨਾ।
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ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਿਿੂਲੀਅਤ
AGO ਇਹ ਕਲਿਨਾ ਕਰਦਾ ਹਰੈ ਪਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ21 AGO Youth 
Program Team ਦੇ ਨਾਲ ਪਮਲ ਕੇ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਵਕਾਸ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੰੂ 
ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਪਵੱਿ ਿੱਲ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨਿੁੱਟ ਲਈ ਇੱਕ ਿ੍ਪਕਪਰਆ ਪਤਆਰ ਕਰੇਗਾ। 

AGO Youth Program Team ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਿੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ 
ਿਾਹੁੰ ਦੀ ਹਰੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਿਣੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਿਾਲਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀ 
ਬਾਰੇ ਸੂਪਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਟਰੇਪਨੰਗ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ 
ਮਾਪਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਪਗਆਨ, ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਿ੍ਾਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਿਣੇ 
ਕੰਮ ਅਤੇ ਜੀਪਵਤ ਪਵਿੇਿੱਗਤਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਿ੍ਾਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੀਿਾ ਇਹ ਹਰੈ ਪਕ ਨੌਜਵਾਨ 
Washington Tipline ਨੰੂ ਉਸ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਪਜਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ 
ਆਿਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਣ। AGO Youth Outreach & Engagement 
Team ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਿੁੱਟ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਪਵੱਿ ਆਿਣੀਆਂ 
ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ AGO ਅਤੇ Washington Youth Safety and Well-
being Tipline ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
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ਅੰਤਕੇ
ਅੰਤਕਾ A – ਵਾਰਿੰਗਟਨ ਕਾਉਂਟੀ ਔਫ ਿੈਰਜ਼ਡੈਂਸ ਵੱਲੋਂ  ਭਾਗੀਦਾਿ
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Washington Tipline ਜਾਤੀਵਾਦ ਪਵਰੋਧੀ, ਟਰੌਮਾ ਸੂਪਿਤ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਂਦਪਰਤ 
ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਪਿਿ ਕਰਦੀ ਹਰੈ। ਹੇਠਾਂ ਿਪਰਭਾਿਾਵਾਂ AGO Youth Program Team ਦੁਆਰਾ 
ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫ਼ਰੈਸਲੇ ਲਰੈਣ ਪਵੱਿ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ 
ਟੀਿੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਐਟਂੀਿੇਰਸਜ਼ਿ
ਐਟਂੀਰੇਪਸਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਮੱਪਸਆਵਾਂ, ਪਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿੋਪਲਸੀਆਂ ਦਾ ਿਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਸੱਪਖਆ ਲਰੈਣ ਅਤੇ ਨਾ ਲਰੈਣ ਿ੍ਤੀ ਪਵਅਕਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹਰੈ ਜੋ ਨਸਲਵਾਦ ਨੰੂ 
ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਮਟਾਉਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਿਣੀ ਿੂਰੀ ਕੋਪਿਿ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਿਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸਲਵਾਦ 
ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨ, ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਪਮਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਨਬੱਧ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸਰੰਿਨਾਵਾਂ, 
ਿੋਪਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਿ੍ਣਾਲੀਆਂ ਪਵੱਿ ਵਪਸਆ ਹੋਇਆ ਹਰੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਕ ਸਾਨੰੂ ਹਰ ਸਮੇਂ 
ਵ੍ਹਾਈਟ ਸੁਿਰਮਰੈਸੀ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੰੂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਪਭਆਸਾਂ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨ 
ਲਈ ਨਸਲਵਾਦ ਪਵਰੋਧੀ ਲੈਂਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹਰੈ।

ਨੌਜਵਾਨ-ਕੇਂਦਰਿਤ
ਸਾਿੇ ਪਵਿਾਰ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਰੁੱਖ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹਰੈ ਪਜਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਗਰਮ 
ਰੂਿ ਪਵੱਿ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਨਯੋਜਨ, ਲਾਗੂਕਰਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਵੱਿ ਭਾਗ ਲਰੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ 
ਉੱਿਰ ਪਧਆਨ ਕੇਂਦਪਰਤ ਕਰਨਾ ਪਕ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਰੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ 
ਿਪਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ, ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਉੱਿਰ 
ਕੰਮ ਕਰਨਾ।

ਟਿੌਿਾ-ਸੂਰਚਤ
ਟਰੌਮਾ ਨੰੂ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਿੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੇਤ ਅਤੇ ਅਿੇਤਨ ਦੋਵੇਂ ਰੂਿ ਪਵੱਿ 
ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਰੈ। Washington Tipline ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ ਟਰੌਮਾ ਿ੍ਪਤ ਸੂਪਿਤ ਰਪਹਣ ਦੀ ਕੋਪਿਿ ਕਰਦਾ ਹਰੈ ਪਕ ਹਰੇਕ ਪਵਅਕਤੀ ਨੇ ਆਿਣੀ 
ਪਜੰ਼ਦਗੀ ਪਵੱਿ ਟਰੌਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਗਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 
ਨੰੂ ਪਫਰ ਤੋਂ ਟਰੌਮਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ। ਟਰੌਮਾ ਦੇ ਲੰਬੇ 
ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਪਹਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਟਰੌਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਪਧਤ 
ਕਪਠਨਾਈ ਅਤੇ ਸਮੱਪਸਆਵਾਂ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਪਵੱਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹਰੈ ਪਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਰੌਮਾ ਿ੍ਤੀ ਸਿੇਤ ਰਪਹ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਅੰਤਕਾ B – ਰਟਪਲਾਈਨ ਦਾ ਜਾਤੀਵਾਦ-ਰਵਿੋਧੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ 
ਟਿੌਿਾ ਸੂਰਚਤ ਟੀਚਾ 



23

ਅੰਤਕਾ C – Washington Youth Safety and Well-being Tipline 
ਅਡਵਾਇਜ਼ਿੀ ਕਿੇਟੀ ਚਾਿਟਿ 

ਰਟਪਲਾਈਨ ਅਡਵਾਇਜ਼ਿੀ ਕਿੇਟੀ 

ਚਾਿਟਿ

I. ਕੰਿ ਦਾ ਅਰਧਕਾਿ, ਉਦੇਿ ਅਤੇ ਦਾਇਿਾ

ਅਪਧਕਾਰ: ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਿਨਾ Engrossed Substitute Senate Bill 5092 
(2021) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰੈ।

ਪਵਧਾਨਸਭਾ ਨੇ 2021 ਦੇ ਪਵਧਾਨਸਭਾ ਸਰੈਿਨ ਪਵੱਿ Office of the Attorney General ਲਈ 
(1) ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ; ਅਤੇ (2) ਰਾਜ ਭਰ ਪਵੱਿ ਪਟਿਲਾਈਨ 
ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਪਵਕਪਸਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਿ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ। ਪਟਿਲਾਈਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ 
ਸੁਰੱਪਖਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਜੋਪਖਮਾਂ ਜਾਂ ਸੰਭਾਪਵਤ ਜੋਪਖਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਪਵੱਿ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਵ 
ਿ੍ਾਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਹਰੈ। ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਲਈ ਉਿਲਬਧ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਪਵਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਿਣੀਆਂ ਪਿੰਤਾਵਾਂ 
ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ ਜੋ ਖੁਦ ਨੰੂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਿਹੁੰ ਿਾਉਣ ਦੇ ਜੋਪਖਮ ਪਵੱਿ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। Tipline Program ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਟਰੌਮਾ ਿ੍ਪਤ ਸਿੇਤ 
ਰਪਹਣ, ਨਸਲਵਾਦ ਪਵਰੋਧੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਸੂਪਿਤ ਰਪਹਣ ਦੀ ਕੋਪਿਿ ਕਰੇਗੀ।

ਉਦੇਿ:  ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਿ Office of the Attorney General ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ 
ਹਰੈ ਪਕਉਂਪਕ ਇਹ ਜੋਪਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਰਰੈਫ਼ਰਲ ਅਤੇ ਫੋਲੋ-ਅੱਿ, ਿੇਟਾ ਪਰਟੈਂਿਨ 
ਅਤੇ Tipline Program ਦੀ ਗੋਿਨੀਯਤਾ ਲਈ ਿ੍ਪਕਪਰਆਵਾਂ ਪਵਕਪਸਤ ਕਰਦਾ ਹਰੈ। 

ਦਾਇਰਾ: ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ Office of the Attorney General ਨੰੂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਿ੍ਦਾਨ 
ਕਰੇਗੀ ਿਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪਨਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹਰੈ। ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 
ਕੰਮ ਹਰੈ: 

•	 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਪਖਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਿ੍ਤੀ ਸਮਾਯੋਪਜਤ ਭਾਈਿਾਰਾ 
ਿ੍ਪਤਪਕਪਰਆਵਾਂ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਅਪਭਆਸਾ ਿ੍ੋਟੋਕਾਲਾਂ ਲਈ ਸੋਧ ਕਰਨਾ, ਸਮੀਪਖਆ 
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਪਕਉਂਪਕ ਉਹ ਪਟਿਲਾਈਨ ਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਸੰਿਰਕ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਿਰ ਇਹ ਇਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਪਮਤ ਨਹੀਂ ਹਰੈ:

o ਪਵਵਹਾਰਕ ਪਸਹਤ, ਪਸੱਪਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ 
ਿਹੁੰ ਿ; 

o ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੋਿਨੀਯਤਾ ਨੰੂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਿੇਿੇਵਰਾਂ ਅਤੇ 
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ਸੇਵਾ ਿ੍ਦਾਪਤਆਂ ਪਵਿਕਾਰ ਿੇਟਾ ਪਰਟੈਂਿਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ;
o ਿ੍ਾਿਤ ਕੀਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋਪਖਮ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਿ੍ਪਕਪਰਆਵਾਂ; 

ਅਤੇ
o ਰਰੈਫ਼ਰਲ ਅਤੇ ਫੋਲੋ-ਅੱਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਕ ਸੁਝਾਅ ਿ੍ਾਿਤ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮੇਂ-ਪਸਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਮਲੇਗੀ।

ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਅਪਸਸਟੈਂਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਪਖਆ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵਿਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਕਉਂਪਕ ਏਜੰਸੀ Request for 
Proposals (ਿ੍ਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ) ਦਾ ਪਵਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹਰੈ ਅਤੇ ਪਟਿਲਾਈਨ ਪਵਕਰੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ 
ਿਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹਰੈ। 

ਪਮਆਦ: ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮਹੀਨੇ ਪਵੱਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੀਪਟੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 
ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ Office of the Attorney General ਨੰੂ ਅਰੰਪਭਕ ਨਤੀਪਜਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ 
ਸਿੁਰਦ ਕਰਵਾਏਗੀ।  ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ 31 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੰੂ ਸਮਾਿਤ ਹੋ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਪਕ, ਕੰਮ ਿੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਮੀਪਟੰਗਾਂ ਵੀ ਪਨਰਧਾਪਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 
ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਪਦਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਿਪਹਲਾਂ ਸੂਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Office of the 
Attorney General ਇਹ ਪਨਰਧਾਪਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰੈ ਪਕ ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ 2023 ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮੀਪਟੰਗ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਪਿਤ 
ਕਰੇਗੀ। 

II. ਿੈਂਬਿਰਿਪ
ਸੰਰਿਨਾ:  ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪਵੱਿ 18 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਪਸਹਤ, ਕਨੰੂਨ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਸਕੂਲ 
ਪਿਸਪਟ੍ਕਟ, ਉੱਿ ਪਸੱਪਖਆ, ਕਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਪਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਾਿ ਸੰਬੰਧ ਿਾਜ ਰਵਧਾਨਸਭਾ 
ਦੁਆਿਾ ਰਨਯੁਕਤ

ਸਰਹਤ

Diana 
Cockrell

Washington State Health Care  
Authority (ਵਾਪਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਪਸਹਤ 
ਦੇਖਭਾਲ ਅਥੌਪਰਟੀ)

ਹਾਂ

Kallie Kurtz Washington State Department of 
Health (ਵਾਪਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਪਸਹਤ ਪਵਭਾਗ) ਹਾਂ

Kirk 
Williamson

Benton Franklin Community 
Health Alliance ਨਹੀਂ

Larry 
Wright

UW Forefront Suicide Prevention 
Center ਨਹੀਂ
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Maithri 
Sarangam Seattle Indian Health Board ਨਹੀਂ

ਰਸੱਰਖਆ

Abigail 
Westbrook

Washington State School Direc-
tors’ Association ਨਹੀਂ

Chris 
Weedin

Washington Association of Educa-
tional Service Districts ਹਾਂ

Ella 
DeVerse

Washington Office of Superin-
tendent of Public Instruction 
(ਵਾਪਿੰਗਟਨ ਜਨਤਕ ਪਨਰਦੇਿ ਸੁਿਪਰਨਟੈਂਿੈਂਟ 
ਦਫ਼ਤਰ)

ਹਾਂ

Liz Pray Washington Education Associa-
tion ਨਹੀਂ

Roz 
Thompson

Association of Washington School 
Principals ਨਹੀਂ

Sam Loftin Washington Student Achievement 
Council ਹਾਂ

Tanya Aggar Washington State Parent and 
Teacher Association ਨਹੀਂ

ਕਨੰੂਨ ਲਾਗੂਕਿਨ

Adam 
Wasserman

Washington Emergency Manage-
ment Division (ਵਾਪਿੰਗਟਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਮਰੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਿਵੀਜ਼ਨ)

ਨਹੀਂ

Brian 
George

Washington State Fusion Center 
(ਵਾਪਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਪਫਊਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ) ਨਹੀਂ

Carri 
Gordon 

Washington State Patrol (ਵਾਪਿੰਗਟਨ 
ਸਟੇਟ ਿਰੈਟਰੋਲ) ਹਾਂ

Kevin Fuhr Washington Association of Sher-
riffs & Police Chiefs ਨਹੀਂ

ਨਾਗਰਿਕ ਅਰਧਕਾਿ

Karen Pillar TeamChild ਨਹੀਂ
ਬਾਲ ਸੁਿੱਰਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ

Gavyn Tann
Washington State Department 
of Children, Youth, & Families 
(ਵਾਪਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਬਾਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਿਪਰਵਾਰ 
ਪਵਭਾਗ)

ਨਹੀਂ



26

ਕਿੇਟੀ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕਾਨਟ੍ੈਕਟਿ (ਗੈਿ-ਵੋਰਟੰਗ)

Camille 
Goldy

Office of the Attorney General, 
Policy Division (ਿਾਲਪਸੀ ਿਪਵੀਜ਼ਨ) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

Clarissa 
Lacerda

Office of the Attorney General, 
Policy Unit ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

Erica Chang Office of the Attorney General, 
Policy Unit ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

Monserrat 
Jauregui

Office of the Attorney General, 
Policy Unit ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

Sahar Fathi Office of the Attorney General, 
Policy Unit ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

Linda 
Hoage

Office of the Attorney General, 
Information Services (ਸੂਿਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

Megan 
Osborne Maike & Associates ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

Michelle 
Maike Maike & Associates ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਹਰੈ ਪਕ ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਿਣੀ ਮੈਂਬਰਪਿਿ ਅਤੇ ਸੰਬੰਪਧਤ ਪਹਤਧਾਰਕ 
ਹਲਪਕਆਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਪਦ੍ਿਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਏਗੀ। ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 
ਿ੍ਤੱਖ ਰੂਿ ਪਵੱਿ ਿ੍ੋਜਰੈਕਟ ਦੀਆਂ ਗਤੀਪਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਿ੍ਬੰਪਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਜੰ਼ਮ੍ਹੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, 
ਿਰ ਿ੍ੋਜਰੈਕਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ:

•	 ਮੀਪਟੰਗਾਂ (ਦੂਰਵਰਤੀ) ਪਵੱਿ ਿਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਿਰਿਾ ਪਵੱਿ ਭਾਗ ਲਰੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ 
ਭੂਪਮਕਾ ਪਨਭਾਉਣ ਦੁਆਰਾ:

•	 ਸੂਿਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਪਦਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ  ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਆਦਰ ਸਪਹਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਪਸਰ ਸੂਪਿਤ 
ਕਰਕੇ; 

•	 ਉੱਭਰਦੇ ਮੁੱਪਦਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਹੀ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ 
ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਿੇਿਕਿ ਕਰਕੇ;

•	 ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਪਵਿਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਥਿੂਰਨ ਪਵਿਾਰ ਿ੍ਦਾਨ ਕਰਕੇ;   
•	 ਖੁੱਲ੍ਹੇ  ਪਦਮਾਗ ਨਾਲ ਪਵਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਅਤੇ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਦ੍ਿਟੀਕੋਣਾਂ ਪਵੱਿ ਪਦਲਿਸਿੀ ਰੱਖ ਕੇ;
•	 ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਪਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਪਧਤ ਹਲਪਕਆਂ ਪਵੱਿ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਿ੍ਸਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਹਲਪਕਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕਤਰ ਕਰਕੇ; 

•	 ਇੱਕ ਸਪਹਯੋਗੀ ਸੁਭਾਅ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹਰੈ ਪਕ 
ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਰੈ, ਆਿਣੇ ਆਿ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪਕਸੇ ਵੀ 
ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਵੱਿ ਪਬਹਤਰ ਹਰੈ; 

•	 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਵਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਆਮ ਸਪਹਮਤੀ ਦੀ ਪਦਿਾ ਪਵੱਿ 
ਕੰਮ ਕਰਕੇ; ਅਤੇ



27

•	 ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਿ ਅਤੇ ਆਮ ਪਹਤਾਂ ਨੰੂ ਦਰਿਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਆਖ਼ਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਵੱਿ ਿੰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਕੇ।

ਗਰੈਰ-ਮੈਂਬਰ: ਮੀਪਟੰਗਾਂ ਜਨਤਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪਗਆ 
ਪਦੰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦ ਗਰੈਰ-ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਪਟੱਿਣੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਰੈ। ਪਟੱਿਣੀਆਂ ਨੰੂ 
ਪਵਿਾਰਅਧੀਨ ਪਵਿੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹਰੈ, ਅਸਥਾਈ ਰੂਿ ਪਵੱਿ ਸੀਪਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਪਟੰਗ ਫਰੈਸੀਪਲਏਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪਨਰਧਾਪਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵਘਟਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

III. ਿੀਰਟੰਗ

ਮੀਪਟੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 90 ਪਮੰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹਰੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੀਪਟੰਗ ਪਵੱਿ ਭਾਗ ਲਰੈਣ ਵਾਲੇ 
ਪਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਪਹਮਤੀ ਤੋਂ ਪਬਨਾਂ ਏਜੰਿੇ ਪਵੱਿ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ 
ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਿਨਾਵਾਂ: Office of the Attorney General ਨੋਪਟਸ ਭੇਜੇਗਾ ਪਜਸ ਪਵੱਿ ਮੀਪਟੰਗ ਦੀ ਪਮਤੀ, 
ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਥਾਂ ਿਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏਜੰਿਾ 
ਪਤਆਰ ਕਰੇਗਾ। Office of the Attorney General 2 ਪਦਨ ਿਪਹਲਾਂ ਮੀਪਟੰਗ ਭੇਜਣ ਦੀ 
ਕੋਪਿਿ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਏਜੰਿਾ 24 ਘੰਟੇ ਿਪਹਲਾਂ ਭੇਜੇਗਾ।
ਵੋਪਟੰਗ ਿ੍ਪਕਪਰਆ: Office of the Attorney General ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੀਪਟੰਗਾਂ ਦੀ 
ਸੁਪਵਧਾ ਿ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੇਠਾਂ ਪਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗਾ:

•	 ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਿ੍ਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ।
•	 ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਵਿਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਵਿੇ ਉੱਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਿਰਿਾ।
•	 ਸੰਭਾਪਵਤ ਪਵਕਲਿਾਂ ਦਾ ਪਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਿਾ ਪਵੱਿ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਪਦਆਂ ਅਤੇ 

ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।
•	 ਿਰਿਾ ਦੇ ਪਸੱਟੇ ਪਵੱਿ, ਪਵਿੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਪਧਤ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਪਦਆਂ ‘ਤੇ ਫੀਿਬਰੈਕ ਦੇਣ ਦੀ 

ਆਪਗਆ ਦੇਣਾ।
•	 ਅੰਤਮ ਪਟੱਿਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ।
•	 ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਿ੍ਸਤਾਪਵਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉੱਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ  ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪਕਹਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਪਕਸੇ ਵੀ ਗੁਿਤ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਆਪਗਆ ਨਹੀਂ ਪਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੀਪਟੰਗ ਿਰੈਕੋਰਮ: ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਗਰੁੱਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਮੀਪਟੰਗ ਅਪਭਆਸਾਂ ਦੀ 
ਿਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ: 

1. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੰੂ ਪਮਉਟ ਕਰੋ;
2. ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰੈਮਰੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ; 
3. ਆਿਣੇ ਿਸੰਦੀਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੀਪਟੰਗ ਪਵੱਿ ਤੁਹਾਿੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ 

ਨੰੂ ਿੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮ ਬਦਲੋ ਫੰਕਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ; 
4. ਬਰੈਕਗ੍ਾਊਂਿ ਪਵੱਿ ਪਧਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸੰਭਵ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਘਟਾਓ;
5. ਸਿੀਕਰ ਨੰੂ ਆਿਣਾ ਪਵਿਾਰ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਪਦਓ; ਅਤੇ
6. ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਜ਼ਿ ਹੈਂਿ ਫੰਕਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਮਾਪਜਕ ਅਪਭਆਸ ਸਾਿੀ ਉਤਿਾਦਕਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪਵੱਿ 
ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ:

1. ਬਹੁ ਪਦ੍ਿਟੀਕੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ;
2. ਇੱਕ ਫਲਰੈਕਸੀਬਲ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ  ਪਦਮਾਗ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ;
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3. ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੰੂ ਸੁਣਨਾ; 
4. ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਵਿਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ;
5. ਅਸਪਹਮਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵਾਲ ਿੁੱਛੋ; 
6. ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਪਤਕਾਰ ਕਰੋ; ਅਤੇ
7. ਆਮ-ਸਪਹਮਤੀ ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਿ ਅਤੇ ਆਮ ਪਹੱਤਾਂ ਦੀ ਪਦਿਾ ਪਵੱਿ ਕੰਮ ਕਰੋ। 

ਸਪਥਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ:  ਪਲਖਤੀ ਰੂਿ ਪਵੱਿ ਸਪਥਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ 
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਪਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਪਟੰਗ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਿ੍ਾਿਤ ਹੋਏ ਸਪਥਤੀ 
ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਫਰੈਸੀਪਲਏਟਰ ਦੁਆਰਾ ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਬੰਪਧਤ 
ਿਰਿਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਸਪਥਤੀ ਦੇ ਵੇਰਪਵਆਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਪਜੰ਼ਮ੍ਹੇਵਾਰੀ ਫਰੈਸੀਪਲਏਟਰ ਦੀ ਹਰੈ। ਹਾਲਾਂਪਕ, ਫਰੈਸੀਪਲਏਟਰ ਦੀ ਭੂਪਮਕਾ ਪਵਅਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਸਪਥਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਬਿਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹਰੈ। 

ਸਥਾਨ: ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਪਟੰਗਾਂ ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਰਿੁਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਯੋਪਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ 
ਪਸਹਤ ਸਪਥਤੀਆਂ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਿ ਪਵੱਿ ਮੀਪਟੰਗ ਦੀਆਂ ਆਪਗਆ ਪਦੰਦੀਆਂ ਹਨ, 
ਤਾਂ ਮੀਪਟੰਗਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਵੱਿ ਆਯੋਪਜਤ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਣਗੀਆਂ, ਿਰ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਯੋਪਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਿੀਓ ਅਤੇ ਟਰੈਲੀਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਆਪਗਆ ਵੀ 
ਪਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

IV. ਸੰਚਾਿ 

ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਰੈਕਟ੍ਾਪਨਕ ਸੰਿਾਰ ਸੰਬੰਪਧਤ 
ਜਨਤਕ ਪਰਕਾਰਿ ਕਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਪਰਕਾਰਿਾਂ ਲਈ ਪਰਟੈਂਿਨ 
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪਵੱਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਸਥਾਈ ਈਮੇਲ 
ਸੰਿਾਰ Clarissa Lacerda (clarissa.debarroslacerda@atg.wa.gov) ਨੰੂ cc’d ਜਾਂ 
ਫਾਰਵਰਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਿਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਕਉਂਪਕ ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 
‘ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਿ੍ਪਕਰਤੀ ਵਾਲੀ ਹਰੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ “ਫ਼ਰੈਸਲੇ” ਕੰਮਕਾਜੀ 
ਗਰੁੱਿ ਮੀਪਟੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ  ਪਵੱਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਮੀਪਟੰਗ ਪਮੰਟ: ਪਿਛਲੀ ਮੀਪਟੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਪਬੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾਂਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੀਪਟੰਗ ਨੋਟਸ Office 
of the Attorney General ਦੁਆਰਾ ਪਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਵੰਿੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਪਟੰਗ ਨੋਟਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਪਟੰਗ ਪਵੱਿ ਪਵਿਾਰ ਲਈ 
ਿ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਪਟੰਗ ਨੋਟਸ ਪਵੱਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੇਠਾਂ ਪਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ:

i.  ਮੀਪਟੰਗ ਦੀ ਪਮਤੀ, ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਿੀ;
ii.  ਿਰਿਾ ਦੇ ਪਵਪਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾਂਿ; ਅਤੇ 
iii.  ਿ੍ਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ।
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ਅੰਤਕਾ D - ਿੀਰਟੰਗ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਤੇ ਕਿੇਟੀ ਪ੍ੋਗਿੈੱਸ ਰਿਪੋਿਟ 2022

12 ਜਨਵਿੀ

•	 ਵਾਪਿੰਗਟਨ ਪਵੱਿ ਪਟਿਲਾਈਨ ਇਪਤਹਾਸ ਦੀ ਸਮੀਪਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਿ੍ੋਗਰਾਮ 
ਲਈ AGO ਦਾ ਟੀਿਾ ਿ੍ਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਪਗਆ। 

•	 ਪਟਿਲਾਈਨ ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਿਾਰਟਰ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪਤਆਰ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਪਜਸ 
ਪਵੱਿ ਗਰੁੱਿ ਨੰੂ ਿਲਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ 
ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਫੀਿਬਰੈਕ ਿ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਹਾ ਪਗਆ।

•	 Open Public Meetings Act (OPMA, ਓਿਨ ਿਬਪਲਕ ਮੀਪਟੰਗ ਅਪਧਪਨਯਮ) 
ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਰਕਾਰਿ ਕਨੰੂਨਾਂ ਨੰੂ ਿੇਿ ਕੀਤਾ ਪਗਆ।

26 ਜਨਵਿੀ

•	 ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਿਾਰਟਰ ਨੰੂ ਅਿਣਾ ਪਲਆ। 
•	 AGO ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਦੇਿ ਭਰ ਪਵੱਿ ਪਟਿਲਾਈਨ ਦੇ ਪਵਕਾਸ ਦੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇਿ 

ਕੀਤੀ ਪਜਸ ਪਵੱਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਝਾਅ ਿ੍ੇਣੀਆਂ, ਰਰੈਫ਼ਰਲ ਿ੍ਪਕਪਰਆ 
ਅਤੇ ਪਸੱਖੇ ਗਏ ਿਾਠ ਿਾਮਲ ਸਨ।

•	 Department of Health (DOH) ਨੇ ਵਾਪਿੰਗਟਨ ਪਵੱਿ 988 ਦੇ ਪਵਕਾਸ ਬਾਰੇ 
ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਅੱਿਿੇਟ ਪਦੱਤਾ। 

•	 AGO ਟੀਮ ਨੇ ਪਸਸਟਮ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਿੇਿ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਜ 
ਭਰ ਪਵੱਿ ਮੌਜੂਦ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਪਸਸਟਮਾਂ ਦੀ ਸੂਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਕਹਾ ਜੋ ਪਟਿਲਾਈਨ 
ਿ੍ਪਕਪਰਆ ਪਵੱਿ ਸਪਹਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਪਟੰਗ ਸਮੂਹ ਦੀ ਿਰਿਾ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸਮਾਿਤ ਹੋਈ।

9 ਫਿਵਿੀ

•	 AGO Youth Outreach & Engagement Team ਨੇ ਆਿਣੇ ਪਮਿਨ, ਟੀਿੇ ਅਤੇ 
ਕਦਰਾ-ਕੀਮਤਾਂ ਸਮੇਤ ਆਿਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਅੱਿਿੇਟ ਕੀਤਾ। 
ਿ੍ਸਤੁਤੀਕਰਨ ਪਵੱਿ Washington Tipline ਲਈ AGO ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿਾਮਲ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਵੀ ਿਾਮਲ ਸੀ। 

•	 AGO ਸਟਾਫ਼ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਪਟੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਿੀਬੱਧ 
ਕੀਤੇ ਪਸਸਟਮ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦਾ ਸਾਰ ਿ੍ਦਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। 

•	 ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਿ੍ਸਤਾਪਵਤ ਸੁਝਾਅ ਿ੍ੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੱਧਰ ਦੀ ਤਾਪਲਕਾ ਅਤੇ 
ਫਲੋਿਾਰਟ ਦੀ ਿਪਹਲੀ ਸਮੀਪਖਆ ਅਤੇ ਿਰਿਾ ਪਵੱਿ ਿਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।



30

9 ਿਾਿਚ

•	 AGO Youth Outreach & Engagement Team ਨੇ ਪਟਿਲਾਈਨ ਆਊਟਰੀਿ 
ਟੂ-ਿੇਜ਼ਰ (ਅੰਤਕਾ E) ਪਜਸ ਪਵੱਿ Washington Tipline ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਮਲ 
ਹਰੈ, ਇਸਦੇ ਇੱਛਤ ਨਤੀਪਜਆਂ, ਭਾਈਿਾਰਕ ਆਊਟਰੀਿ ਦੇ ਟੀਪਿਆਂ, ਮਾਰਗਦਰਿਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਸਧਾਂਤਾਂ, ਆਊਟਰੀਿ ਦੀ ਸੰਿਾਲਨ ਿ੍ਪਕਪਰਆ ਪਵੱਿ ਕਾਰਜਿੋਪਲਸੀਆਂ 
ਅਤੇ ਭਾਈਿਾਰਾ-ਅਧਾਪਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਿੁੱਟ ਲਰੈਣ ਲਈ ਪਵਪਿਆਂ 
ਸਮੇਤ ਆਿਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਅੱਿਿੇਟ ਕੀਤਾ।  

•	 AGO ਸਟਾਫ਼ ਨੇ Washington Tipline RFI ਿ੍ਪਕਪਰਆ ਦੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ੍ਸਤੁਤ 
ਕੀਤੀ ਅਤੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੀਪਟੰਗ ਤੋਂ ਿ੍ਾਿਤ ਹੋਈ ਫੀਿਬਰੈਕ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 
ਿ੍ਸਤਾਪਵਤ ਸੁਝਾਅ ਿ੍ੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੱਧਰਾਂ ਦੀ ਤਾਪਲਕਾ ਅਤੇ ਫਲੋਿਾਰਟ ਪਵੱਿ 
ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਪਖਆ ਕੀਤੀ। 

•	 ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਬ੍ੇਨਸਟੋਰਮ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਪਵੱਿ ਵੰਪਿਆ ਪਗਆ ਅਤੇ ਇਹ 
ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਪਕ ਸੁਝਾਅ ਿਪਰਪਦ੍ਿਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਗਰੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਪਹਕ ਪਸਸਟਮ ਪਕਵੇਂ ਿ੍ਪਤਪਕਪਰਆ ਕਰਨਗੇ। 

13 ਅਪ੍ੈਲ

•	 AGO Youth Outreach & Engagement Team ਨੇ ਆਿਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਅਤੇ 
ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਿੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਵਕਰੇਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਿ੍ਪਕਪਰਆ ਬਾਰੇ ਅੱਿਿੇਟ ਕੀਤਾ ਪਜਨ੍ਹ ਾਂ ਪਵੱਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ Washington Tipline ਦੇ 
ਸੰਬੰਧ ਪਵੱਿ ਇਨਿੁੱਟ ਿ੍ਾਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

•	 AGO ਸਟਾਫ਼ ਨੇ Washington Tipline ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਪਵਕਰੇਤਾ ਲਈ RFI ਿ੍ਪਕਪਰਆ 
‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਅੱਿਿੇਟ ਕੀਤਾ। 

•	 ਮੀਪਟੰਗ ਪਵੱਿ ਮਾਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰ, ਸੁਝਾਅ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੱਧਰ ਉੱਿ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਥ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵੀ ਿਾਮਲ ਸਨ।

11 ਿਈ

•	 AGO Youth Outreach & Engagement Team ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਮੀਿਨਾਂ ਅਤੇ 
ਬੋਰਿਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਆਿਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ 
ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਅੱਿਿੇਟ ਕੀਤਾ।     

•	 AGO ਸਟਾਫ਼ ਨੇ 13 ਅਿ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੀਪਟੰਗ ਪਵੱਿ ਿ੍ਾਿਤ ਹੋਈ ਫੀਿਬਰੈਕ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ 
ਹੋਏ ਸੁਝਾਅ ਿ੍ੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੱਧਰ ਤਾਪਲਕਾ ਪਵੱਿ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਿ੍ਸਤੁਤ 
ਕੀਤਾ। 

•	 ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਿ੍ੇਣੀ ਿਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਿ੍ੇਣੀ ਫਲੋਿਾਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਿਰਿਾ 
ਪਵੱਿ ਭਾਗ ਪਲਆ।
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8 ਜੂਨ

•	 AGO Youth Outreach & Engagement Team ਨੇ ਆਿਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ 
ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਅੱਿਿੇਟ ਕੀਤਾ ਪਜਸ ਪਵੱਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ 
ਪਵਕਲਪਿਕ ਪਵਿਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਿ੍ਸਤੁਤੀਕਰਨ ਿਾਮਲ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਿਮੂਲੀਅਤ ਲਈ 
ਮਨੁੱਖ ਕੇਂਦਪਰਤ ਪਿਜ਼ਾਈਨ (HCD) ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੰੂ ਿੇਿ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਅਤੇ ਪਵਆਪਖਆ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਕ ਟੀਮ ਪਕਵੇਂ Washington Tipline ਦੇ ਪਵਕਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ‘ਤੇ 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਿੁੱਟ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਾਿਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ 
ਕਰਦੀ ਹਰੈ।  

•	 AGO ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਿ੍ੇਣੀ ਿਬਦਾਵਲੀ ਪਵੱਿ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਿ ਸਾਰ ਪਦੱਤਾ, 11 
ਮਈ ਦੀ ਮੀਪਟੰਗ ਪਵੱਿ ਿਰਿਾ ਕੀਤੀ ਸੁਝਾਅ ਿ੍ਪਕਪਰਆ ਦੀ ਸਮੀਪਖਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਿ੍ਪਕਪਰਆ ਦੇ ਸਮੁੱਿੇ ਪਵਕਾਸ ਦਾ ਸੰਖੇਿ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। 

•	 ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ AGO ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸੂਿਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੂ ਿੋਲ ਨੰੂ ਿੂਰਾ 
ਕੀਤਾ ਪਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਪਟਿ ਫਾਰਮ ਪਵੱਿ ਦੇਖਣਾ ਿਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ22 ਅਤੇ ਆਫ਼ਟਰ ਐਕਿਨ 
ਪਰਿੋਰਟ ਉੱਤੇ ਆਿਣੇ ਪਦ੍ਿਟੀਕੋਣ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ।

13 ਜੁਲਾਈ

•	 AGO Youth Outreach & Engagement Team ਨੇ ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ 
ਆਿਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਅੱਿਿੇਟ ਕੀਤਾ ਪਜਸ ਪਵੱਿ ਿਪਹਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਭਾਈਿਾਪਰਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਤਧਾਰਕਾਂ ਤੱਕ ਿਹੁੰ ਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਤਨ 
ਿਾਮਲ ਸਨ। 

•	 AGO ਸਟਾਫ਼ ਨੇ 8 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਪਟੰਗ ਤੋਂ ਿ੍ਾਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਰਿਾ ਦੀ ਸਮੀਪਖਆ 
ਕੀਤੀ ਪਜਸ ਪਵੱਿ ਿ੍ਸਤਾਪਵਤ ਸੁਝਾਅ ਿ੍ਪਕਪਰਆ, ਿ੍ਸਤਾਪਵਤ ਸੁਝਾਅ ਫਲੋਿਾਰਟ, 
ਸੁਝਾਅ ਫਾਰਮ ਿੋਲ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਿਰਿਾ, ਪਕਪਰਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪਰਿੋਰਟ ਅਤੇ 
ਗੰਭੀਰਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਵਾਲ ਿਾਮਲ ਸਨ।23

•	 ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਰੈਫ਼ਰਲ ਿਾਥਵੇਜ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹਰੇਕ ਸੁਝਾਅ ਿ੍ੇਣੀ 
ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਪਸਫਾਰਿੀ ਿ੍ਾਇਮਰੀ, ਸਰੈਕੰਿਰੀ ਅਤੇ ਟਰਟੀਏਰੀ (ਪਜਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇ) 
ਰਰੈਫ਼ਰਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹਰੈ। 

10 ਅਗਸਤ

•	 AGO Youth Outreach & Engagement Team ਨੇ ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਆਿਣੇ 
ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਅੱਿਿੇਟ ਕੀਤਾ ਪਜਸ ਪਵੱਿ ਿਪਹਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਵੇਖਣ (ਪਜਸ ਦੀ ਿੁਰੂਆਤ 
ਜੁਲਾਈ ਪਵੱਿ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਪਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਮਲ ਸੀ। 

•	 AGO ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਪਵਕਰੇਤਾ ਲਈ RFP ਪਵਕਾਸ ਿ੍ਪਕਪਰਆ ਬਾਰੇ ਅੱਿਿੇਟ ਕੀਤਾ। 
•	 ਮੀਪਟੰਗ ਪਵੱਿ 13 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਪਟੰਗ ਪਵੱਿ ਹੋਈ ਿਰਿਾ ਦੀ ਸਮੀਪਖਆ, ਰਰੈਫ਼ਰਲ 

ਿਾਥਵੇਜ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਿ੍ਾਿਤ ਨਤੀਪਜਆਂ ਦਾ ਿ੍ਸਤੁਤੀਕਰਨ ਅਤ ੇWashington Tipline 
ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਸੰਭਾਪਵਤ ਟਰੇਪਨੰਗ ਦੀ ਅਰੰਪਭਕ ਿਰਿਾ ਿਾਮਲ ਸੀ।  
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14 ਸਤੰਬਿ

•	 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਪਟੰਗ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਪਦੱਤਾ ਪਗਆ। AGO Youth Program Team ਕਾਲ 
ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਟਰੇਪਨੰਗ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਿਰਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਵਅਕਤੀਗਤ 
ਰੂਿ ਪਵੱਿ ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਮਲੀ। 

12 ਅਕਤੂਬਿ

•	 Vida Agency (Vida) ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਿ੍ਾਿਤ ਹੋਏ ਨਤੀਜੇ ਿੇਿ ਕੀਤੇ। 
•	 AGO ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਪਟਿਲਾਈਨ ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਿ੍ਗਤੀ ਪਰਿੋਰਟ ਿੇਿ ਕੀਤੀ 

ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਰੈ ਕੇ ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਪਮਆਦ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਿ੍ਪਕਪਰਆ 
ਅਤੇ ਿ੍ਗਤੀ ਨੰੂ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹਰੈ। ਪਰਿੋਰਟ ਨੰੂ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟਰ, Maike & Associates, 
LLC ਦੁਆਰਾ ਿੂਰਾ ਕੀਤਾ ਪਗਆ। ਿ੍ਸਤੁਤੀਕਰਨ ਪਵੱਿ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਟਿਲਾਈਨ ਦੇ 
ਢਾਂਿੇ ਨੰੂ ਪਵਕਪਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਿਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 
ਤੋਂ ਲਰੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਪਹੱਸੇ ਦੇ ਰੂਿ ਪਵੱਿ ਸਵਾਲਾਂ, ਪਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਿਰਿਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਪਗਆ।

•	 AGO ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਪਵਕਰੇਤਾ ਲਈ RFP ਪਵਕਾਸ ਿ੍ਪਕਪਰਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਿਿੇਟ 
ਕੀਤਾ। 

9 ਨਵੰਬਿ

•	 AGO Youth Outreach & Engagement Team ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਪਨਆਂ ਪਵੱਿ 
ਸੰਿਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਪਖਆ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਕਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ 
ਪਵੱਿ ਿਹੁੰ ਿਣ ਪਵੱਿ ਮੁਿਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹਰੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਆਿਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ 
ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਅੱਿਿੇਟ ਕੀਤਾ।  

•	 AGO ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਪਵੱਿ ਹੋਈ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਟਰੇਪਨੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 
ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੰਖੇਿ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਿ੍ਸਤੁਤੀਕਰਨ ਪਵੱਿ ਟਰੇਪਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਪਹਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਕਸਮਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਿ੍ਾਿਤ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਵਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਗਆਨ ਿਾਮਲ 
ਹੋਵੇਗਾ।

•	 ਮੀਪਟੰਗ ਪਵੱਿ ਿੇਟਾ ਇੱਕਤਰੀਕਰਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਫ਼ਲਤਾ 
ਪਕਵੇਂ ਪਦਖਦੀ ਹਰੈ ਬਾਰੇ ਿਰਿਾ ਵੀ ਿਾਮਲ ਸੀ। 
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ਅੰਤਕਾ E – ਰਟਪਲਾਈਨ ਆਊਟਿੀਚ ਟੂ-ਪੇਜ਼ਿ

ਭੂਰਿਕਾ
2022 ਯੂਥ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਿਂ ਵਰੈੱਲ-ਪਬਇੰਗ24 ਸਟੇਟਵਾਈਿ ਪਰਿੋਰਪਟੰਗ ਟੂਲ ਵਰਕਗਰੁੱਿ ਵੱਲੋ 
ਪਰਿੋਰਟ ਦੇ ਿ੍ਕਾਿਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਿ੍ਾਵਧਾਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ,25 Office of the Attorney 
General ਨੰੂ ਇੱਕ ਰਾਜਪਵਆਿੀ ਯੂਥ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਤੇ ਵਰੈੱਲ-ਪਬਇੰਗ ਪਟਿਲਾਈਨ ਪਵਕਪਸਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹਰੈ ਜੋ ਪਦਨ ਪਵੱਿ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਪਵੱਿ 7 ਪਦਨ ਿਹੁੰ ਿਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। Washington State 
Tipline ਰਾਹੀਂ ਿਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (0-25 ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ) ਨੰੂ ਉਿਯੁਕਤ ਸੰਸਾਧਨ 
ਿ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਿਯੁਕਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਿ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਪਿਿ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। AGO ਿ੍ਪਤਯੋਗੀ ਖਰੀਦ ਿ੍ਪਕਪਰਆ ਰਾਹੀਂ ਪਵਕਰੇਤਾ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰੇਗਾ। 
ਿ੍ਮਾਪਣਤ ਪਵਕਰੇਤਾ AGO ਦੀ ਪਨਗਰਾਨੀ ਪਵੱਿ Washington Tipline ਿਲਾਏਗਾ। 

ਇੱਛਤ ਨਤੀਜੇ
ਅਸੀਂ ਕਲਿਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਕ Washington Tipline ਦੁਖਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹੰਸਾ ਨੰੂ ਰੋਕਣ 
ਪਵੱਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਪਖਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਿੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ 
ਤਰੀਕੇ ਿ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ:
•	 ਪਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤ ਪਦਨ, ਸਾਲ ਪਵੱਿ 365 ਪਦਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਪਖਆ 

ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਪਖਮਾਂ ਜਾਂ ਸੰਭਾਪਵਤ ਜੋਪਖਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਪਧਤ ਸੁਝਾਅ ਿ੍ਾਿਤ 
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿ੍ਪਤਪਕਪਰਆ ਕਰੇਗਾ; 

•	 ਟਰੈਕਸਟ, ਐਿ, ਵਰੈੱਬ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਮਾਪਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਿਹੁੰ ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਉਿਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ;

•	 ਇੱਕ ਪਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਪਖਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਪਰਿੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ਪਰਿੋਰਟਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਖੁਦ ਨੰੂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਿਹੁੰ ਿਾਉਣ ਦੇ ਜੋਪਖਮ ਪਵੱਿ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ

•	 ਇਹ ਟਰੌਮਾ ਿ੍ਪਤ ਸਿੇਤ ਰਪਹਣ, ਨਸਲਵਾਦ ਪਵਰੋਧੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਂਦਪਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਈਚਾਿਾ ਆਊਟਿੀਚ ਲਈ ਟੀਚੇ
•	 ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ;
•	 Washington Tipline ਦੇ ਪਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਿਾਰਾ ਇਨਿੁੱਟ 

ਇੱਕਤਰ ਕਰਨਾ;
•	 ਪਵਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਟੀਪਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਿਾਪਰਆਂ ਦੇ ਪਦ੍ਿਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਿੋਪਲਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ;
•	 ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਦ੍ਿਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ; ਅਤੇ
•	 ਿ੍ਭਾਪਵਤ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਅਤੇ Black, Indigenous and People of Color (BIPOC) 

ਭਾਈਿਾਪਰਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉੱਿਾ ਿੁੱਕਣਾ।

ਸਾਡੀ ਪਰ੍ਕਰਿਆ ਰਵੱਚ ਿਾਿਗਦਿਿਕ ਰਸਧਾਂਤ ਅਤੇ ਕਾਿਜਪੋਰਲਸੀਆਂ
•	 ਭਾਈਿਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਪਿੰਤਾਵਾਂ, ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੰੂ ਆਵਾਜ਼ 

ਦੇਣ ਪਵੱਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ;
•	 BIPOC ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਵਕਲਾਂਗ ਅਤੇ ਪਵਵਹਾਰਕ ਪਸਹਤ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ 

ਪਵਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਭਾਈਿਾਪਰਆਂ ਨੰੂ ਅਸਮਾਨ ਰੂਿ ਪਵੱਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹਰੈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਨੰੂ ਿਾਮਲ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ,

•	 ਫੋਲੋ-ਅੱਿ ਵਾਰਤਾਲਾਿਾਂ ਪਵੱਿ ਿਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਭਾਈਿਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ।



34

ਇਨਪੁੱ ਟ ਲਈ ਰਵਿੇ (ਗੈਿ-ਰਵਸਰਤ੍ਤ ਸੂਚੀ)
1) ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ Washington Tipline ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 

ਕਾਰਜਿੋਪਲਸੀਆਂ।
2) ਵੰਪਿਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਪਤਹਾਸਕ ਰੂਿ ਪਵੱਿ ਪਿਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਇਮ 

ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਜਿੋਪਲਸੀਆਂ।
3) ਹੇਠਾਂ ਪਦੱਤੇ ਿਬਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝ: “ਸੁਰੱਪਖਆ,” “ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਥਾਂ,” “ਨੁਕਸਾਨ,” “ਸਵਰੈ-

ਨੁਕਸਾਨ,” “ਧਮਕੀ,” “ਜੋਪਖਮ,” ਅਤੇ “ਵਾਰਮ ਹੈਂਿਆਫ਼।”
4) ਇਕਸਾਰਤਾ, ਿੱਖਿਾਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਪਵਰੋਧ ਦੇ ਪਵਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੱਤਧਾਰਕ ਟਰੇਪਨੰਗ ਲਈ 

ਕਾਰਜਿੋਪਲਸੀਆਂ।

ਿਾਿਗਦਿਿਕ ਸਵਾਲ (ਗੈਿ-ਰਵਸਰਤ੍ਤ ਸੂਚੀ)
ਅਸੀਂ Washington Tipline ਦਾ ਪਵਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਿਪਹਲੇ ਿੜਾਅ ਪਵੱਿ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿੀ 
ਰਾਏ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰਨਾ ਿਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ:
1) ਤੁਹਾਿੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹਰੈ?
2) ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ/ਭਾਈਿਾਪਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕਵੇਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ?
3) ਕੀ ਤੁਹਾਿਾ ਸੰਗਠਨ ਹੋਰ ਭਾਿਾਵਾਂ ਪਵੱਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਿੇਿਕਿ ਕਰਦਾ ਹਰੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਿਾਵਾਂ ਪਵੱਿ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਰੈ?
4) ਪਟਿਲਾਈਨ ਿੋਪਲਸੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਟੀਿੇ ਕੀ ਹਨ? ਿ੍ਪਕਪਰਆ ਦੇ ਪਵਕਾਸ, ਅੰਤਮ ਨਤੀਜੇ 

ਅਤੇ ਿੋਪਲਸੀਆਂ ਦੇ ਪਸੱਪਟਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਕੀ ਪਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ?
5) ਪਟਿਲਾਈਨ ਿੋਪਲਸੀਆਂ ਪਕਵੇਂ ਭਾਈਿਾਰੇ ਪਵੱਿ ਹਰੇਕ ਪਵਅਕਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ 

ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਨ ਪਵੱਿ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?
6) ਸਾਿੀਆਂ ਿੋਪਲਸੀਆਂ ਪਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸਲਵਾਦ-ਪਵਰੋਧੀ, ਇਕਸਾਰਤਾ, ਿਮੂਲੀਅਤ, 

ਸੁਰੱਪਖਆ ਅਤੇ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਪਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?
7) ਤੁਹਾਿੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪਵੱਿ ਸਾਨੰੂ ਹੋਰ ਪਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹਰੈ?

ਭਾਈਚਾਿੇ ਤੋਂ ਪਾ੍ਪਤ ਇਨਪੁੱ ਟ ਨੰੂ ਿਾਿਲ ਕਿਨਾ
ਅਸੀਂ ਪਕਵੇਂ ਤੁਹਾਿੇ ਇਨਿੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ:

•	 ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਿ੍ੇਣੀ ਭਾਿਾਂ ‘ਤੇ ਫੀਿਬਰੈਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ;
•	 ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਇਨਿੁੱਟ ਦੀ ਪਰਿੋਰਟ ਕਰਨਾ;
•	 ਨਸਲਵਾਦ-ਪਵਰੋਧੀ, ਟਰੌਮਾ ਸੂਪਿਤ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਿ੍ਪਤ ਸਿੇਤ ਰਪਹਣ ਵਾਲੇ ਲੈਂਜ਼ 

ਦੇ ਅਨੁਰੂਿ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 
'ਤੇ ਸੂਪਿਤ ਸਰਵੋਤਮ ਅਪਭਆਸ ਟੂਲਪਕੱਟ ਦਾ ਪਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ;

•	 ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਕਟ ਿ੍ਪਤਪਕਪਰਆ ਪਸਸਟਮਾਂ ਲਈ ਇਨਿੁੱਟ ਦਾ ਸੰਿਾਰ ਕਰਨਾ;
•	 ਪਨਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਿ੍ਪਕਪਰਆ ਨੰੂ ਸੂਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ 

ਿ੍ਪਤਪਕਪਰਆ 'ਤੇ ਿੇਟਾ ਇੱਕਤਰ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ
•	 ਪਨਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪਹੱਤਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ 

ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। 
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Well-being Tipline ਵਜੋਂ ਸੰਦਰਪਭਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ। ਹਾਲਾਂਪਕ, ਇਹ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅੰਤਮ 
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਰੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਫੀਿਬਰੈਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਦਪਲਆ 
ਜਾਵੇਗਾ।
3: ਵਾਪਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ Bob Ferguson ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ। (ਜੁਲਾਈ, 2021). 
Youth Safety and Well-being Statewide Reporting Tool Work Group. https://ag-
portal-s3bucket.s3.amazonaws.com/uploadedfiles/2020%20Tip%20Line%20
Report.pdf 

4: ESSB 5092 – 67th Legislature (2021-2022): Making 2021-2023 fiscal biennium 
operating appropriations. https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/
Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5092-S.PL.pdf?q=20220824093727

5: ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਮਰੈਿ ਉਸ ਿ੍ਪਕਪਰਆ ਦਾ ਪਦ੍ਿ ਹਰੈ ਪਜਸ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪਟਿਲਾਈਨ ਨਾਲ 
ਸੰਿਰਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਿਣੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪਵੱਿ ਿਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹਰੈ 
ਪਕ ਨੌਜਾਨ ਕਦੋਂ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਪਕਵੇਂ ਸੰਿਰਕ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ 
ਪਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਿਾਹੁਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
6: 82% ਸਰਵੇਖਣ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਸੁਰੱਪਖਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਪਦੱਤੀ ਿਪਰਭਾਿਾ ਨਾਲ 
ਸਪਹਮਤ ਹੋਏ: ਸੁਰੱਪਖਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਿੀ ਸੁਰੱਪਖਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੀ ਪਜੰ਼ਦਗੀ 
ਦੀ ਸੰਤੁਿਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਿੀ ਭਾਵਨਾ ਹਰੈ। ਇਸ ਪਵੱਿ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪਵੱਿ ਪਫੱਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ (ਪਜਵੇਂ 
ਪਕ ਸੁੱਪਖਆ ਅਤੇ ਖੁਿੀ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ) ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 
ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਿੇ ਸਮਾਪਜਕ ਰਵੱਈਏ (ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਆਿਣੀਆਂ ਬੁਪਨਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਿੂਰਾ 
ਕਰਨਾ) ਿਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
7: Association of State and Territorial Health Officials ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਬਿਿਨ ਦੇ 
ਮਾੜੇ ਅਨੁਭਵ (ACEs) ਘਰੇਲੂ ਸਦਮੇ (ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਪਜਨਸੀ ਦੁਰਪਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, 
ਿਰਾਬ ਿੀਣ ਜਾਂ ਮਾਨਪਸਕ ਸਮੱਪਸਆ ਵਾਲੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਪਹਣਾ) ਅਤੇ ਭਾਈਿਾਰਕ 
ਿ੍ਪਤਕੂਲਤਾਵਾਂ (ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਅੰਤਰ-ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਭੇਦਭਾਵ, ਭਾਈਿਾਰਕ ਪਹੰਸਾ ਦਾ ਗਵਾਹ) ਹੁੰ ਦੀਆਂ 
ਹਨ ਪਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ।" https://www.astho.
org/globalassets/report/policy-considerations-for-preventing-aces.pdf 

8: Healthy Youth Survey and Youth Suicide Facts. (ਪਮਤੀ ਨਹੀਂ). Washington State 
Department of Health. https://doh.wa.gov/you-and-your-family/injury-and-vi-
olence-prevention/suicide-prevention/youth-suicide-prevention/youth-sui-
cide-faqs 

9: Substance Abuse and Mental Health Services Administration (ਨਿਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 
ਅਤੇ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਿ੍ਬੰਧਨ)। (ਪਮਤੀ ਨਹੀਂ). Double Jeopardy: COVID-19 
and Behavioral Health Disparities for Black and Latino Communities in the U.S. 
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/covid19-behavioral-health-dispar-
ities-black-latino-communities.pdf 
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10: Ford, D. C., Ports, K. A., & Guinn, A. S. (2018). 23 ਰਾਜਾਂ ਪਵੱਿ 2011-2014 
ਪਵਵਹਾਰਕ ਜੋਪਖਮ ਕਾਰਕ ਪਨਗਰਾਨੀ ਪਸਸਟਮ ਤੋਂ ਬਿਿਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਨੁਭਵਨਾਂ ਦੀ 
ਪਵਆਿਕਤਾ। JAMA Pediatrics, 172(11), 1038. https://doi.org/10.1001/jamapedi-
atrics.2018.2537 

11: 14% ਦੀ ਿਛਾਣ ਬਾਇਸਰੈਕਿੁਅਲ ਵਜੋਂ, 10% ਦੀ ਿਛਾਣ ਸਮਪਲੰਗੀ ਜਾਂ ਲਰੈਸਪਬਅਨ ਵਜੋਂ, 
7% ਦੀ ਿਛਾਣ ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਪਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਵਜੋਂ, ਅਤੇ 3% ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਵੀਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
12: Office of the Superintendent of Public Instruction (ਜਨਤਕ ਪਨਰਦੇਿ 
ਸੁਿਰੀਟੈਂਿੈਂਟ ਦਫ਼ਤਰ), ਪਸਹਤ ਪਵਭਾਗ, ਅਤੇ ਪਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਥੌਪਰਟੀ (2022). ਪਸਹਤਮੰਦ 
ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਵੇਖਣ 2021 [ਿੇਟਾਸਰੈੱਟ]. https://www.askhys.net/FactSheets

13: POC ਦਾ ਿੂਰਾ ਰੂਿ Person of Color (ਗੋਰਾ ਆਦਮੀ) ਹਰੈ।
14: LGBTQ+ ਦਾ ਿੂਰਾ ਰੂਿ Lasbian, Gay, Bisexual, and Transgender (ਲਰੈਸਪਬਅਨ, 
ਸਮਪਲੰਗੀ, ਬਾਇਸਰੈਕਿੁਅਲ ਅਤੇ ਟ੍ਾਂਸਜੈਂਿਰ) ਹਰੈ। 
15: ਮਨੁੱਖ-ਕੇਂਦਪਰਤ ਪਿਜ਼ਾਈਨ ਇੱਕ ਪਸਧਾਂਤਕ ਮਾਿਲ ਹਰੈ ਜੋ ਿ੍ਪਕਪਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਸਸਟਮਾਂ ਨੰੂ 
ਹੋਰ ਉਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲ ਪਵਕਪਸਤ ਕਰਦਾ ਹਰੈ। ਇਹ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਭਾਈਿਾਪਰਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੰੂ 
ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਵਕਲਿਾਂ ਦਾ ਪਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਧਆਨ ਕੇਂਦਪਰਤ ਕਰਦਾ ਹਰੈ।
16: ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਪਦੱਤੀਆਂ ਪਰਿੋਰਟਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖੋ:

•	 Safe2Tell Colorado: https://coag.gov/app/uploads/2021/12/Safe-
2Tell_Annual_Report_2020-2021.pdf 

•	 Safe Schools Maryland: https://schoolsafety.maryland.gov/Docu-
ments/Reports-Docs/School%20Safety%20Annual%20Report-2021.
pdf 

•	 OK2SAY Michigan: https://www.michigan.gov/documents/ok-
2say/2020_AnnualReport_MSP_ADA_ver13_724455_7.pdf 

•	 Safe2Say Something Pennsylvania: https://www.safe2saypa.org/
wp-content/uploads/2021/08/2020-2021-Annual-Report-FINAL.pdf 

•	 SafeUT Utah: https://safeut.org/sites/g/files/zrelqx271/files/media/
documents/2021/2021%20SafeUT%20Annual%20Report%20-%20
Optimized.pdf 

•	 Safe2Tell Wyoming: https://www.safe2tellwy.org/_files/ug-
d/91152c_37d1ee65236c44d29d28b8f421b5e6ac.pdf 

•	 Safe Oregon: https://2a92d64405.nxcli.net/wp-content/up-
loads/2021/11/SafeOregonAnnualReport20202021.pdf 

•	 SafeVoice Nevada: https://www.leg.state.nv.us/App/InterimCommit-
tee/REL/Document/16089 

17: ਿ੍ਮਾਪਣਤ ਨੌਜਵਾਨ ਿ੍ੇਣੀਆਂ: BIPOC, ਪਵਕਲਾਂਗ, ਿਪਹਲਾਂ ਕਰੈਦ ਪਵੱਿ (ਪਨਆਂ ਿ੍ਣਾਲੀ ਦੇ 
ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ), ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ, ਬੇਘਰ, ਅਿ੍ਵਾਸੀ, LEP, LGBTQIA2S+, ਘੱਟ-ਆਮਦਨ 
ਵਾਲੇ, ਫ਼ੌਜੀ, ਪਨਊਰੋ-ਿਾਇਵਰਜੈਂਟ, ਪਰਪਫਊਜ਼ੀ (ਅਸਲੀਜ਼), ਿੇਂਿੂ, ਿਪਹਰੀ ਅਤੇ ਿੇਂਿੂ ਪਵਦੇਿੀ 
ਭਾਈਿਾਰੇ, ਸੰਘੀ ਰੂਿ ਪਵੱਿ ਮਾਨਤਾ ਿ੍ਾਿਤ ਕਬੀਲੇ, ਅਤੇ ਪਕਿੋਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ।
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18: ESSB 5092 – 67th Legislature (2021-2022): Making 2021-2023 fiscal biennium 
operating appropriations. https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/
Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5092-S.PL.pdf?q=20220824093727

19: ਪਟਿਲਾਈਨ ਅਿਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ (TAC). (2021). Washington State Office of the 
Attorney General. https://www.atg.wa.gov/Tipline-Advisory-Committee 

20: ਆਫ਼ਟਰ ਐਕਿਨ ਪਰਿੋਰਟ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਰੈ ਪਜਸ ਨੰੂ ਸੁਝਾਅ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ 
ਲਈ ਭਰਦੇ ਹਨ ਪਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਪਟਿਲਾਈਨ ਦੇ ਮਾਪਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਕਵੇਂ ਿ੍ਾਿਤ ਕੀਤੇ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ 
ਨਪਜੱਪਠਆ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ:

•	 Safe2Tell Wyoming: https://www.p3tips.com/DispoForm.aspx-
?ID=334

•	 OK2SAY: https://www.michigan.gov/ok2say/panel-square-images/
outcome/ok2say-outcome-report

21: ਸਪਹ-ਪਿਜ਼ਾਈਨ ਪਵਕਾਸ ਿ੍ਪਕਪਰਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਮਲ ਕੇ ਪਨਰਮਾਣ 
ਕਰਨ ਦੀ ਪਕਪਰਆ ਹਰੈ ਤਾਂ ਪਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਕ ਨਾ ਪਸਰਫ਼ ਪਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਲਾਗੂਕਰਨ, ਬਲਪਕ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਉਿਯੁਕਤ ਹਨ। ਇਹ ਿ੍ਪਕਪਰਆ ਨੰੂ ਨਕਾਰੇ ਪਬਨਾਂ ਸਾਂਝੀ 
ਿਕਤੀ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੋਧ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਦ੍ਿਟੀਕੋਣਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੰੂ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਰੈ।
22: “ਸੁਝਾਅ ਫਾਰਮ” ਜਾਂ “ਵਰੈੱਬ ਫਾਰਮ” ਪਟਿਲਾਈਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਝਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਭਪਰਆ ਜਾਣ 
ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਪਟਿਸਟਰਸ ਹਰੈ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ:

•	 Safe2Tell Colorado: https://www.p3campus.com/tipform.aspx-
?ID=789 

•	 Safe Oregon: https://app.safeoregon.com/ 

•	 OK2SAY Michigan: https://ok2say.state.mi.us/

•	 FortifyFL: https://getfortifyfl.com/Tip.html 

•	 SafeUT: https://safeut.med.utah.edu/tip 

23: ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤ ੇWashington School-based Threat Assessment (ਵਾਪਿੰਗਟਨ 
ਸਕੂਲ-ਅਧਾਪਰਤ ਜੋਪਖਮ) ਮੁਲਾਂਕਣ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਪਵੱਿ ਇਹ ਿਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਟਿਲਾਈਨ 
ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਪਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋਪਖਮ ਪਵੱਿ ਜਾਂ ਦੂਪਜਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 
ਹਨ। 
24: ਵਾਪਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ Bob Ferguson ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ। (ਜੁਲਾਈ, 2021). 
Youth Safety and Well-being Statewide Reporting Tool Work Group. https://ag-
portal-s3bucket.s3.amazonaws.com/uploadedfiles/2020%20Tip%20Line%20
Report.pdf 

25: ESSB 5092 – 67th Legislature (2021-2022): Making 2021-2023 fiscal 
biennium operating appropriations. https://lawfilesext.leg.wa.gov/bien-
nium/2021-22/Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5092-S.PL.pd-
f?q=20220824093727 

https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5092-S.PL.pdf?q=20220824093727
https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5092-S.PL.pdf?q=20220824093727
https://www.atg.wa.gov/Tipline-Advisory-Committee
https://www.p3tips.com/DispoForm.aspx?ID=334
https://www.p3tips.com/DispoForm.aspx?ID=334
https://www.michigan.gov/ok2say/panel-square-images/outcome/ok2say-outcome-report
https://www.michigan.gov/ok2say/panel-square-images/outcome/ok2say-outcome-report
https://www.p3campus.com/tipform.aspx?ID=789
https://www.p3campus.com/tipform.aspx?ID=789
https://app.safeoregon.com/
https://ok2say.state.mi.us/
https://getfortifyfl.com/Tip.html
https://safeut.med.utah.edu/tip
https://agportal-s3bucket.s3.amazonaws.com/uploadedfiles/2020%20Tip%20Line%20Report.pdf
https://agportal-s3bucket.s3.amazonaws.com/uploadedfiles/2020%20Tip%20Line%20Report.pdf
https://agportal-s3bucket.s3.amazonaws.com/uploadedfiles/2020%20Tip%20Line%20Report.pdf
https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5092-S.PL.pdf?q=20220824093727
https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5092-S.PL.pdf?q=20220824093727
https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5092-S.PL.pdf?q=20220824093727
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