ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ
ਅਪਰਾਧ

ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ

(Hate Crime and how
to report it – Punjabi)

ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ

ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਚੁੱ ਪ ਨਾ ਰਹੋ

ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ

“ਸਕੌ ਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ ਵਿੱ ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ
ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੀਕਾਰਨ-ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ
ਹਾਂ।”
ਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਰਾਈਟਸ (ਸਮਾਜਕ
ਅਲੈ ਕਸ ਨੀਲ (Alex Neil) MSP, ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ, ਕਮਿਉਨਿਟੀਜ਼ ਐਡ
ਨਿਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱ ਕਾਂ) ਲਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸੈਕ੍ਰੇਟੇਰੀ

ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਸਕੌ ਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ - ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਜੋ ‘ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਣ ਯੋਗ ਸਮਾਜਕ ਸਮੂਹ
ਦੇ ਵੱ ਲ ਮੰ ਦ-ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਵੈਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੇ’। ਇਹ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ
ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:
•
•
•
•
•

ਨਸਲ
ਧਰਮ
ਸੈਕਸ ਸਬੰ ਧੀ ਝੁਕਾਅ
ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਛਾਣ
ਅਸਮਰਥਤਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ। ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੋ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਪੱ ਖਪਾਤ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ
ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ ਕਈ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹ
ਇਹਨਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾ

ਸੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕੰ ਧਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਅੱ ਗਜ਼ਨੀ, ਤੋੜ-ਫੋੜ
ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ
ਔਨਲਾਈਨ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱ ਟਰ ‘ਤੇ ਪੋਸਟਿੰ ਗਾਂ

ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਾਹਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱ ਠੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਚੇ, ਪੋਸਟਰ
ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਬੇਇਜ਼ਤੀ
ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦੁਰਵਿਹਾਰ

ਸਤਾਉਣਾ
ਕਤਲ

ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

2

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਘਟਨਾ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਘਟਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰ ਨਾ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ
ਗੈਰ-ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•
•
•

ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ (ਤੀਜੀ ਧਿਰ) ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ

101 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ

ਪੁਲਿਸ ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ
ਨਾਲ।

ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ – ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 999 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?
ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ।
•
•
•

•
•
•
•

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ
ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱ ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ
ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਸਮੱ ਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਮੱ ਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱ ਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗੰ ਭੀਰ ਰੂਪ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਮੁੱ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਰਵੱ ਈਏ
ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼-ਸਿੱ ਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ

ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
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ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ (ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ) ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
ਕਈ ਲੋ ਕ, ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਸਿੱ ਧਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਝਿਜਕ
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ, ਸਿੱ ਧਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਥਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਸਿੱ ਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ।
ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਓਨੀ ਘੱ ਟ ਜਾਂ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਿੰ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੋਈ ਵੀ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਕੁਝ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੇ ਅੰ ਤ ‘ਤੇ ਦੇਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.hatecrimescotland.org ਜਾਂ
www.scotland.police.uk ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ?
ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱ ਧੀ
ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਪੋਰਟ ਗੁਮਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ
www.scotland.police.uk ‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ Report Hate Crime (ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ) ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।
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ਗਲਾਸਗੋ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ ਸੈਂਟਰ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡੈਫ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ (ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ)
1st Floor Central Chambers Suite 58 93
Hope St
Glasgow, G2 6LD
0141 2485554
ਏਥਨਿਕ ਮਾਇਨੋਰਿਟਿਜ਼ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ
41 St Vincent Place
Glasgow, G1 2ER
0141 2042888
ਕਵੀਨਜ਼ ਕਰੌਸ ਹਾਉਸਿੰ ਗ
45 Firhill Road
Glasgow, G20 7BE
0141 5897424
ਗਲਾਸਗੋ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨਕਲੂਜਿਵ ਲਿਵਿੰ ਗ
117-127 Brook Street
Glasgow, G40 3AP
0141 5507468
ਮੈਰੀਹਿਲ ਇਨਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ
35 Avenuepark St
Glasgow, G20 8TS
0141 9469106
ਵਿਕਟਿਮ ਸਪੋਰਟ ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ
Abbey House, 2nd Floor
10 Bothwell Street,
Glasgow, G2 6LU
0141 5532415
ਗਲਾਸਗੋ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਲਾਇੰ ਸ ਯੂਨਿਟ
301Templeton Business Centre
Templeton St
Glasgow, G40 1DA
0141 5567103

ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਅਮਿਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਮੈਨਸ਼ ਰਿਸੌਰਸ ਸੈਂਟਰ
0808 8010301
ਅਰਡੇਂਗਲਨ ਹਾਉਸਿੰ ਗ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ
355 Tormusk Rd Castlemilk
Glasgow, G45 0HF
0141 6348016
ਐਲਡਰਪਾਰਕ ਹਾਉਸਿੰ ਗ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ
31 Garmouth Street
Govan
Glasgow, G51 3PR
0141 4402244
ਸਕੌ ਟਿਸ਼ ਰਿਫਊਜੀ ਕਾਉਂਸਿਲ
5 Cadogan Square,
Glasgow, G2 7PH
0141 2489799
ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਹਾਉਸਿੰ ਗ
98 West George Street
Glasgow, G2 1PJ
0141 3532220
ਂ ਰਿਫਊਜ ਸਰਵਿਸ
ਗਲਾਸਗੋ ਅਸਾਈਲਮ ਐਡ
Hamish Allan Centre
180 Centre Street
Glasgow, G5 8EE
0141 2768245
ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਮੈਨਜ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
23 Landressy Street
Bridgeton
Glasgow, G40 1BP
0141 5502267
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ਗੋਵਨਹਿੱ ਲ ਹਾਉਸਿੰ ਗ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ
Samaratin House
79 Coplaw Street
Glasgow, G42 7JG
0141 6363636
ਗ੍ਰੇਟਰ ਪੋਲੋਕ ਇਨਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ
Flat 11, 70 Kennishead Avenue
Glasgow, G46 8RP
0141 6492000
ਵੈਸਟ ਆਫ ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ ਰੇਸ਼ਿਅਲ ਇਕਵੈਲਿਟੀ
ਕਾਉਂਸਿਲ (WSREC)
39 Napiershall St
Glasgow, G20 6EZ
0141 3376626
LGBT ਯੂਥ ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ
3/2, 30 Bell Street
Glasgow, G1 1LG
0141 5527425
ਂ ਕ੍ਰੇਗਟਨ ਇਨਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ
ਗੋਵਨ ਐਡ
Pearce Institute, 840 Govan Rd
Glasgow
0141 445 3718
ਦਿ ਵੈੱਲ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਅਡਵਾਇਸ ਸੈਂਟਰ
42-44 Albert Road
Glasgow, G42 8DN
0141 4244523

ਵੇਵਰਲੀ ਕੇਅਰ ਅਫ੍ਰੀਕਨ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
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
ਵਿਰਜਿਨਿਆ ਗੈਲਰੀ
45 Virginia Street
Glasgow, G1 1TS
0141 5525699
ਡੇਫ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ
100 Norfolk Street
Glasgow, G5 9EJ
enquiries@deafconnections.co.uk
ਸਕੌ ਟਿਸ਼ ਐਥਨਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਾਇਰ ਵੈਲਫੇਅਰ
ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ
71-73 Kingston Street
Glasgow
G5 8BJ
07859 995637

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

@CommSafetyGlasg

Eastgate, 727 London Road, Glasgow G40 3AQ.
ਟੈਲੀਫੋਨ: 0141 276 7400 ਵੈਬ: www.communitysafetyglasgow.org
ਈ-ਮੇਲ: enquiries@communitysafetyglasgow.org
ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਗਲਾਸਗੋ, ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ ਵਿੱ ਚ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟਿਡ ਇੱ ਕ ਲਿਮਿਟੇਡ ਕੰ ਪਨੀ (ਨੰਬਰ 130604) ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਰਜਿਟਰਡ ਚੈਰਿਟੀ (SCO17889) ਹੈ। ਮੈਨੇਜਿੰ ਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ: ਫਿਲ ਵਾਲਕਰ।

