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“ਸਿੌਰਟਸ਼ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਰਿ ਆਧੁਰਨਿ ਸਿੌਟਲੈਂਡ ਰਵੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ 
ਰਬਲਿੁਲ ਸਵੀਿਾਰਨ-ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਰਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿੱਢਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ 
ਹਾਂ।”
ਅਲੈਿਸ ਨੀਲ (Alex Neil) MSP, ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਰਟਸ, ਿਰਮਉਰਨਟੀਜ਼ ਐਡਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਰਾਈਟਸ (ਸਮਾਜਿ 
ਰਨਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਰਲਆਂ ਦੇ ਹੱਿਾਂ) ਲਈ ਿੈਰਬਨੇਟ ਸੈਿ੍ੇਟੇਰੀ

ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ ਿੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਸਿੌਰਟਸ਼ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪਰਰਭਾਸ਼ਾ ਹੈ - ਰਿਸੇ ਰਵਅਿਤੀ ਜਾਂ 
ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਦੇ ਰਵਰੁੱ ਧ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਿੋਈ ਅਰਜਹਾ ਅਪਰਾਧ ਜੋ ‘ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਿਣ ਯੋਗ ਸਮਾਜਿ ਸਮੂਹ 
ਦੇ ਵੱਲ ਮੰਦ-ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਵੈਰ ਤੋਂ ਪ੍ੇਰਰਤ ਹੋਵੇ’। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਰਿ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ 
ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰਸ਼ਿਾਰ ਹੋਏ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਰਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਰਦੱਤੀਆਂ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਿਰਿੇ ਰਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ:

•	 ਨਸਲ   
•	 ਧਰਮ    
•	 ਸੈਿਸ ਸਬੰਧੀ ਝੁਿਾਅ  
•	 ਟ੍ਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਛਾਣ    
•	 ਅਸਮਰਥਤਾ 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਰਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉੱਪਰ ਰਦੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਰਿੇ ਰਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਰਪਾ 
ਿਰਿੇ ਪੁਰਲਸ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੋ। ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਲਸ ਨੰੂ ਿਰਹੰਦੇ ਹੋ ਰਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਚਾਰ ਰਵੱਚ ਿੋਈ ਘਟਨਾ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ੇਰਰਤ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਲਸ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਦਰਜ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ ਿਈ ਰੂਪ ਲੈ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਰਜਨ੍ਹ ਾਂ ਰਵੱਚ ਹੇਠਾਂ ਰਦੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹ 
ਇਹਨਾਂ ਤਿ ਹੀ ਸੀਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ:

•	 ਸਰੀਰਿ ਹਮਲਾ
•	 ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਅਪਰਾਰਧਿ ਨੁਿਸਾਨ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਿੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਰਲਖਣਾ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਤੋੜ-ਫੋੜ
•	 ਅਸ਼ਲੀਲ ਿਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰਰਆਂ ਸਮੇਤ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਧਮਿਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਵਹਾਰ
•	 ਔਨਲਾਈਨ ਦੁਰਰਵਹਾਰ ਰਜਵੇਂ ਰਿ ਫੇਸਬੁਿ ਅਤੇ ਟਰਵੱਟਰ ‘ਤੇ ਪੋਸਰਟੰਗਾਂ
•	 ਅਪਮਾਨਜਨਿ ਸਾਰਹਤ, ਰਜਵੇਂ ਰਿ ਰਚੱਠੀਆਂ, ਰਿਤਾਬਚੇ, ਪੋਸਟਰ
•	 ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਦੁਰਰਵਹਾਰ ਜਾਂ ਬੇਇਜ਼ਤੀ
•	 ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰਵਰਗਆਨਿ ਦੁਰਰਵਹਾਰ
•	 ਸਤਾਉਣਾ
•	 ਿਤਲ
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ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਘਟਨਾ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿੀ ਿਰਨਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਘਟਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਰਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ 
ਗੈਰ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਪੁਰਲਸ ਿੋਲ ਰਰਪੋਰਟ ਿਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਦੇ ਹੋ 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸ਼ਿਾਇਤ ਨੰੂ ਦਰਜ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਰਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਰਪੋਰਟ 
ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ:

•	 ਰਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ (ਤੀਜੀ ਰਧਰ) ਰਰਪੋਰਰਟੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਾਰਧਅਮ ਨਾਲ  
•	 101	‘ਤੇ ਿਾਲ ਿਰਿੇ
•	 ਪੁਰਲਸ ਸਿੌਟਲੈਂਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਔਨਲਾਈਨ ਰਰਪੋਰਰਟੰਗ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮਾਰਧਅਮ 

ਨਾਲ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ – ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ  
ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਰਲਸ ਨੰੂ 999 ‘ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ।

ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਰਿਉਂ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇ?
ਿਈ ਿਾਰਨ ਹਨ ਰਿ ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਿਰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਉਂ ਹੈ। 

•	 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਰਵਅਿਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਬਣਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ  
ਰਮਲ ਸਿਦੀ ਹੈ

•	 ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਰਵਅਿਤੀ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਿਰਨ ਤੋਂ ਰੋਰਿਆ ਜਾ  
ਸਿਦਾ ਹੈ

•	 ਸਾਰੀਆਂ ਰਰਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਅਤੇ ਗਲਾਸਗੋ ਰਵੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ 
ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰਤਆਰ ਿਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਰਮਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 
ਰਿ ਿੀ ਰਿਸੇ ਖਾਸ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਰਵੱਚ ਿੋਈ ਸਮੱਰਸਆ ਹੈ ਜਾਂ ਿੀ ਰਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਰਨਸ਼ਾਨਾ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਮੱਰਸਆ ਨਾਲ ਨਰਜੱਠ ਸਿਦੇ ਹਾਂ। 

•	 ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਥਤੀ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਰਿਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ 
•	 ਤੁਸੀਂ ਮੁੱ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਿਤਾ ਵਧਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰੋਗੇ ਅਤੇ ਰਜਸ ਿਾਰਨ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 

ਰਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਿਦੀ ਹੈ 
•	 ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਰਗ੍ਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼-ਰਸੱਧੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ 
•	 ਤੁਸੀਂ ਭਰਵੱਖ ਰਵੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਰੋਿਣ ਰਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰੋਗੇ 
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ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਰਰਪੋਰਰਟੰਗ (ਤੀਜੀ ਰਧਰ ਨੰੂ ਰਰਪੋਰਰਟੰਗ) ਿੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?

ਿਈ ਲੋਿ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਾਰਨਾਂ ਿਰਿੇ, ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਰਸੱਧਾ ਪੁਰਲਸ ਨੰੂ ਰਰਪੋਰਟ ਿਰਨ ਰਵੱਚ ਰਝਜਿ 
ਮਰਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ, ਰਸੱਧਾ ਪੁਰਲਸ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਿ ਿੀਤੇ ਰਬਨਾਂ, ਰਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਰਰਪੋਰਰਟੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਾਰਧਅਮ ਨਾਲ, ਰਰਪੋਰਟ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹਨ। ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਰਰਪੋਰਰਟੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸ਼ਿਾਇਤ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਿਰਨ ਲਈ ਇੱਿ 
ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਿ ਸਥਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਲਸ ਿੋਲ ਰਰਪੋਰਟ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ 
ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਲਸ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿੰਮ ਿਰਦੀ ਹੈ ਰਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਰਸੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਰਪੋਰਟ ਰਮਲੀ ਹੋਵੇ।

ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਰਰਪੋਰਰਟੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੰੂ ਿਰਹ ਸਿਦੇ ਹੋ ਰਿ ਉਹ ਪੁਰਲਸ ਨੰੂ ਓਨੀ ਘੱਟ ਜਾਂ 
ਰਜ਼ਆਦਾ ਰਨੱਜੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇਣ ਰਜੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੰੂ ਢੁਿਵੀਂ ਰਸਖਲਾਈ ਰਮਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਿੋਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਿੁਝ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਰਰਪੋਰਰਟੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਰਿਤਾਬਚੇ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਦੇਖ 
ਸਿਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਰਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.hatecrimescotland.org ਜਾਂ 
www.scotland.police.uk ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਮੈਂ ਪੁਰਲਸ ਨੰੂ ਔਨਲਾਈਨ ਰਰਪੋਰਟ ਰਿਵੇਂ ਿਰਾਂ?

ਔਨਲਾਈਨ ਰਰਪੋਰਟ ਿਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਲਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਰਧਅਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰਸੱਧੀ 
ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰਰਪੋਰਟ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਰਰਪੋਰਟ ਗੁਮਨਾਮ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਰਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਰਲਸ 
ਦੁਆਰਾ ਿੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਾਰਵਾਈ ਸੀਰਮਤ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਰਰਪੋਰਟ ਿਰਨ ਲਈ  
www.scotland.police.uk ‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ Report Hate Crime (ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ 
ਰਰਪੋਰਟ ਿਰੋ) ‘ਤੇ ਿਰਲਿ ਿਰੋ।
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ਰਬ੍ਰਟਸ਼ ਡੈਫ ਐਸੋਰਸਏਸ਼ਨ (ਸਿੌਟਲੈਂਡ) 
1st	Floor	Central	Chambers	Suite	58	93	
Hope St
Glasgow, G2 6LD 
0141	2485554

ਏਥਰਨਿ ਮਾਇਨੋਰਰਰਟਜ਼ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ
41	St	Vincent	Place	
Glasgow,	G1	2ER	
0141	2042888

ਿਵੀਨਜ਼ ਿਰੌਸ ਹਾਉਰਸੰਗ 
45	Firhill	Road	 
Glasgow,	G20	7BE	
0141	5897424

ਗਲਾਸਗੋ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨਿਲੂਰਜਵ ਰਲਰਵੰਗ
117-127	Brook	Street
Glasgow,	G40	3AP	
0141	5507468

ਮੈਰੀਰਹਲ ਇਨਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਿ
35	Avenuepark	St
Glasgow,	G20	8TS	
0141	9469106

ਰਵਿਰਟਮ ਸਪੋਰਟ ਸਿੌਟਲੈਂਡ
Abbey	House,	2nd	Floor
10	Bothwell	Street,	 
Glasgow, G2 6LU  
0141	5532415

ਗਲਾਸਗੋ ਰਡਸਏਰਬਰਲਟੀਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਯੂਰਨਟ   
301Templeton	Business	Centre
Templeton	St
Glasgow,	G40	1DA
0141	5567103

ਅਰਮਨਾ ਮੁਸਰਲਮ ਰਵਮੈਨਸ਼ ਰਰਸੌਰਸ ਸੈਂਟਰ
0808	8010301

ਅਰਡੇਂਗਲਨ ਹਾਉਰਸੰਗ ਐਸੋਰਸਏਸ਼ਨ  
355	Tormusk	Rd	Castlemilk	
Glasgow,	G45	0HF	
0141	6348016

ਐਲਡਰਪਾਰਿ ਹਾਉਰਸੰਗ ਐਸੋਰਸਏਸ਼ਨ
31	Garmouth	Street
Govan
Glasgow,	G51	3PR	
0141	4402244

ਸਿੌਰਟਸ਼ ਰਰਫਊਜੀ ਿਾਉਂਰਸਲ
5	Cadogan	Square,	
Glasgow,	G2	7PH	
0141	2489799

ਪਾਰਜ਼ਰਟਵ ਐਿਸ਼ਨ ਇਨ ਹਾਉਰਸੰਗ
98	West	George	Street
Glasgow,	G2	1PJ
0141	3532220

ਗਲਾਸਗੋ ਅਸਾਈਲਮ ਐਡਂ ਰਰਫਊਜ ਸਰਰਵਸ
Hamish Allan Centre
180	Centre	Street
Glasgow,	G5	8EE	
0141	2768245

ਗਲਾਸਗੋ ਰਵਮੈਨਜ਼ ਲਾਇਬ੍ੇਰੀ
23	Landressy	Street
Bridgeton	 
Glasgow,	G40	1BP
0141	5502267
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ਗਲਾਸਗੋ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਰਰਪੋਰਰਟੰਗ ਸੈਂਟਰ



ਗੋਵਨਰਹੱਲ ਹਾਉਰਸੰਗ ਐਸੋਰਸਏਸ਼ਨ 
Samaratin House
79	Coplaw	Street
Glasgow,	G42	7JG	
0141	6363636

ਗ੍ੇਟਰ ਪੋਲੋਿ ਇਨਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਿ
Flat	11,	70	Kennishead	Avenue
Glasgow,	G46	8RP
0141	6492000

ਵੈਸਟ ਆਫ ਸਿੌਟਲੈਂਡ ਰੇਰਸ਼ਅਲ ਇਿਵੈਰਲਟੀ 
ਿਾਉਂਰਸਲ	(WSREC)	
39 Napiershall St
Glasgow,	G20	6EZ
0141	3376626

LGBT	ਯੂਥ ਸਿੌਟਲੈਂਡ
3/2,	30	Bell	Street
Glasgow,	G1	1LG	
0141	5527425

ਗੋਵਨ ਐਡਂ ਿ੍ੇਗਟਨ ਇਨਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਿ
Pearce	Institute,	840	Govan	Rd
Glasgow
0141	445	3718

ਰਦ ਵੈੱਲ ਮਲਟੀਿਲਚਰਲ ਅਡਵਾਇਸ ਸੈਂਟਰ
42-44	Albert	Road
Glasgow,	G42	8DN
0141	4244523

ਵੇਵਰਲੀ ਿੇਅਰ ਅਫ੍ੀਿਨ ਹੈਲਥ ਪ੍ੋਜੈਿਟ
12	Queen’s	Crescent
Glasgow, G4 9AS
0141	3322520

ਵੀ ਸਟੈਪ ਟੂਗੈਦਰ 
Drumchapel	Community	Centre
320	Kinfauns	Dr
Glasgow,	G15	
07826	255944

DRC ਜੇਨਰੇਸ਼ਨਜ਼ 
102	Kingsway
Glasgow,	G14	9YS	
0141	5843211

ਰਵਰਰਜਰਨਆ ਗੈਲਰੀ
45	Virginia	Street
Glasgow,	G1	1TS
0141	5525699

ਡੇਫ ਿਨੈਿਸ਼ਨਸ
100	Norfolk	Street	 
Glasgow,	G5	9EJ
enquiries@deafconnections.co.uk

ਸਿੌਰਟਸ਼ ਐਥਰਨਿ ਪ੍ਾਈਵੇਟ ਹਾਇਰ ਵੈਲਫੇਅਰ 
ਐਸੋਰਸਏਸ਼ਨ

71-73	Kingston	Street
Glasgow
G5	8BJ	 
07859	995637

ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ ਿੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 6

ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਰਰਪੋਰਰਟੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ 
www.hatecrimescotland.org ‘ਤੇ ਜਾਓ 



CommSafetyGlasgow @CommSafetyGlasg

Eastgate, 727 London Road, Glasgow G40 3AQ. 

ਟੈਲੀਫੋਨ: 0141 276 7400  ਵੈਬ: www.communitysafetyglasgow.org  
ਈ-ਮੇਲ: enquiries@communitysafetyglasgow.org

ਿਰਮਉਰਨਟੀ ਸੇਫਟੀ ਗਲਾਸਗੋ, ਸਿੌਟਲੈਂਡ ਰਵੱਚ ਇਨਿਾਰਪੋਰੇਰਟਡ ਇੱਿ ਰਲਰਮਟੇਡ ਿੰਪਨੀ (ਨੰਬਰ 130604) ਅਤੇ ਇੱਿ ਰਰਜਟਰਡ ਚੈਰਰਟੀ (SCO17889) ਹੈ। ਮੈਨੇਰਜੰਗ ਡਾਇਰੈਿਟਰ: ਰਫਲ ਵਾਲਿਰ।


