#LivesNotKnives
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਕੂ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਨੂੰ ਚਾਕੂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਇਹ 12-25 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ?
ਇਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵੀ
ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਕੂ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਲੱਛਣ
•

ਕੀ ਸਕੂਲ/ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਿਆ ਹੈ?

•

ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ?

•

ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ?

•

ਕੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਾਅ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ
ਕਰਦੇ ਹੋ?

•

ਕੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ/ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?

•

ਕੀ ਉਹ ਕਦੇ ਅਚਾਨਕ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

•

ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ?

•

ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੋ ਸਵੈਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ?

•

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁੰਮ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਸੋਈ ਦਾ ਚਾਕੂ ਜਾਂ ਪੇਚਕਸ?
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ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣੂ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਚਾਕੂ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ?
•

ਜਦੋਂ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕੋਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ
ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਉਪਲਬਧ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।

ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ:
•

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

•

ਕਾਨੂੰਨ। ਚਾਕੂ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ
ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

•

ਪੁਲਿਸ। ਉਹ ਰੋਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ
ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਹੈ।

•

ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਾਕੂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

•

ਨਤੀਜਾ। ਚਾਕੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੌ ਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਕੂ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਂ ਵਰਤਣਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਚਾਕੂ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁਦ
ੰ ਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ

ਵਧੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ:
leics.police.uk/KnifeCrime
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