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SIU ਕੀ ਹੈ?

SIU ਇੱਕ ਨਾਗਰਰਕ ਏਜੰਸੀ ਹ,ੈ ਜ ੋਪੁਰਲਸ ਤੋਂ ਸੁਤਤੰਰ ਹੈ 

ਅਤੇ ਅਟੰਾਰਰਓ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਖੱ ਹ।ੈ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤੁਲਸ 

ਸਵੇਾ ਨਹੀਂ ਹ ੈਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਟੰਾਤਰਓ ਤਵਚੱ ਤਕਸੇ 

ਪਤੁਲਸ ਸਵੇਾ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦਣੇਾ ਹ।ੈ  

ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਰਲਆ ਂ(ਹੇਠਾ ਂਦੇਖ)ੋ 

ਰਵੱਚ ਪੁਰਲਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ 

ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਜੱਥ ੇਵੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦ ੇਸਬੂਤ ਰਮਲਦ ੇ

ਹਨ, SIU ਕੋਲ ਪੁਰਲਸ ਅਫਸਰਾ ਂਰਖਲਾਫ ਅਪਰਾਧਕ 

ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਰਧਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

1990 ਰਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 

ਤੋਂ, SIU ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੋਕਾ ਂਰਵੱਚ ਪੁਰਲਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ 

ਰਵਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਰਰਹਾ ਹੈ ਰਕ ਪੁਰਲਸ ਦੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

SIU ਤਕਹੜੇ ਮਾਮਤਲਆ ਂਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼  
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

SIU ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾ ਂਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 

ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਜਨ੍ਾ ਂਰਵੱਚ ਉਸ 

ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਕ ਇਸ ਰਵੱਚ ਰਕਸ ੇਅਫਸਰ ਨੇ 

ਅਪਰਾਧਕ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1  ਤਕਸੇ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ

2  ਤਕਸੇ ਤਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣਾ

3  ਤਕਸੇ ਤਵਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣਾ

4  ਤਕਸੇ ਤਵਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਤਜਨਸੀ ਹਮਲਾ



ਸੁਤੰਤਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਾ।ਂ
ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਦਾ ਰਵਸ਼ਵਾਸ।

ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ੋਗਰਾਮ

ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਵੈਂਟਾ ਂਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤੂਤੀਆ ਂਰਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ 

ਨਾਲ, SIU ਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ SIU ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 

ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾ ਂਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਅੰਟਾਰਰਓ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਰਵੱਚ ਇਸਦ ੇ 

ਕੰਮ-ਕਾਜ ਰਵੱਚ ਰਵਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

SIU ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸੰਸਾਧਨ ਕਮੇਟੀ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸੰਸਾਧਨ ਕਮੇਟੀ, ਰਜਸਦੀ 

ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ SIU ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, SIU 

ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ 

ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ।

SIU ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, INUIT, MÉTIS  

ਰਾਬਤਾ ਪ੍ੋਗਰਾਮ

ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, 

ਰਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੱਰਭਆਚਾਰਕ ਸਮਰੱਥਾ-ਰਨਰਮਾਣ 

ਦ ੇਮੌਰਕਆ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਸਟ 

ਨੇਸ਼ਨਜ਼, Inuit, Métis ਰਾਬਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  

ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

SIU ਤਕਨ੍ਾ ਂਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

SIU ਪੂਰੇ ਅੰਟਾਰਰਓ ਰਵੱਚ ਵਾਪਰੀ ਰਕਸ ੇਵੀ ਘਟਨਾ 

ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਟਾਰਰਓ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਂਤਕ ਪੁਰਲਸ ਅਤੇ 

ਸਾਰੀਆ ਂਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਨਗਰੀ ਪੁਰਲਸ ਸੇਵਾਵਾ ਂਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ ਨਾਇਗਰਾ ਪਾਰਕਸ ਪੁਰਲਸ ਅਤੇ ਰਵਧਾਨਕ 

ਸੁਰੱਰਖਆਤਮਕ ਪੁਰਲਸ ਦੇ ਅਰਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਰਵੱਚ 

ਵਾਪਰੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂਦੀ ਵੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪੂਰ ੇਪ੍ਰਾਤਂ ਰਵੱਚ ਲਗਭਗ  
50 ਪੁਰਲਸ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੇ ਨਾਲ 
26,000 ਪੁਰਲਸ ਅਫਸਰਾ ਂਦੀ 
ਨੁਮਾਇਦੰਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਾਂ

SIU ਦੇ ਬਹੱਦ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕਰਤਾ ਫ਼ੋਰੈਂਰਸਕ 

ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕਰਤਾਵਾ ਂਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾ ਂਦੀ 

ਸੁਤੰਤਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਫ਼ੋਰੈਂਤਸਕ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਾ ਂ

ਫ਼ੋਰੈਂਤਸਕ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕਰਤਾ ਭੌਰਤਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ 

ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦਾ ਰਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ 

ਪ੍ਰਰਕਰਰਆ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਖ਼ਾਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਇਕਾਈ

ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ
ਪ੍ਭਾਤਵਤ ਤਵਅਕਤੀ ਪ੍ੋਗਰਾਮ

ਪ੍ਭਾਤਵਤ ਤਵਅਕਤੀ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾ ਂ

ਰਵਅਕਤੀਆ ਂਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ 

ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਜਨ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂ

ਰਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂ‘ਤੇ SIU ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਧੀਨ ਹੋਈਆ ਂ

ਘਟਨਾਵਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਪਆ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਸੰਬੰਧ

ਮੀਡੀਆ ਸੰਬੰਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾ ਂਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਸਰ ਅਤੇ 

ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦ ੇਹਨ।


