ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨ� ੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਡਰੱ ਗ ਹਾਉਸ ਹੈ?

ਿਜਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਅਤੇਜੁਰ ਮ. ਉਚੀਆਂ ਆਵਾਜ�, ਝਗੜੇ ,gunfire , ਰੇਡੀਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ

ਡਰੱ ਗ ਹਾਉਸ, ਿਸਰਫ ਹੋਰਨ� ਨ�ਬਰ ਹੁੱ ਡਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਨਹੀ ਵਾਪਰਦੇ, ਬਲਿਕ

ਰਾਤ ਵੇਲੇ ।ਆਟੋ ਚੋਰੀ , ਡਕੈਤੀ , ਮਾਰਧਾੜ , ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ

ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ਨ�ਬਰ ਹੁੱ ਡਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਡਰੱ ਗ ਹਾਉਸ ਉਹ ਘਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ

ਵੇਸਵਾਜਗਰੀ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਿਵੱ ਚ ਵਧਣਾ।

ਿਕ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰੱ ਗਜ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇ ਿਕ
methamphetamines, ਭੰ ਗ, ਅਤੇ ਕੋਕੀਨ। ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣ� ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਅਤੇ
ਅੱ ਗ ਦੇ ਜ਼ੋਿਖਮ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਡਰੱ ਗ ਹਾਉਸ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਲਈ ਇੱ ਕ ਗੰ ਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹਨ।

ਡਰੱ ਗ ਡੀਲਰ ਉਸ ਿਟਕਾਣੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜੱ ਥੇ ਗੁਆਢੀ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਗੱ ਲ
ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱ ਬ ਤੋ ਦੂਰ ਰਖਦੇ ਨ� । ਇਸ ਕਾਰਣ
ਿਜਹੜੇ ਗੁਆਢੀ ਡਰੱ ਗ ਸੰ ਬੰ ਦੀ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਨ�ਿਟਸ ਕਰਦੇ ਨ� ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਡਰਾਣਾ
ਆਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਡਰੱ ਗ ਡੀਲਰ ਉਨ� ਇਲਾਿਕਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਨ� ਿਜਥੇ ਲੋ ਕ
ਕਿਹੰ ਦੇ ਨ�," ਇੱ ਥੇ ਇਹ ਵਾਪਰ ਨਹੀ ਸਕਦਾ"।
ਆਪਣੇ ਨ� ੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ ੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇਘਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਕਸ ਤਰਾ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ੇਦੇ ਘਰ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਹੇਠ
ਿਲਖੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ੋ
ਅਜੀਬ ਗੰ ਧ . ਮਿਹਕ, ਿਜਸ ਤੋ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ
ਅਮੋਨੀਆ , acetone , ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਅਤੇ ਸੌਲਵ�ਟ।

ਰੋਕਥਾਮ ਹੀ ਡਰੱ ਗ ਹਾਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬੇਹ ਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ!
ਡਰੱ ਗ ਹਾਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨ�ੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱ ਚ ਨ� ਆਵੇ, ਤੁਸੀ ਇਸ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ
ਹੋ । ਤੁਸੀ ਗੁਆਢੀਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਿਲਸ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਿਮਲੌ ਅਤੇ
ਉਹਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ । ਿਜੱ ਦਾ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱ ਚ ਸਮੱ ਿਸਆ ਿਵਕਸਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਤਾੰ ਲਾ-ਇਨਫੋਰਸਮੈਟ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰੋ ।
ਜੇ ਤੁਹ ਾਨੂੰ ਤੁਹ ਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨ� ੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱ ਚ ਡਰੱ ਗ ਦੇ ਹਾਉਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈਤਾ
ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਗੱ ਲਬਾਤ ਇੱ ਕ ਕੁੰ ਜੀ ਹੈ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਿਜਵੇ� ਗੁਆਢੀਆ , ਪੁਲੀਸ ,
ਂ ਨ�ਬਰਹੁੱ ਡ ) , ਲੋ ਕਲ ਕਰਾਇਮ ਸਟਾਪਰਜ਼ ,
ਸਕੈਨ ਯੂਿਨਟ( ਸੇਫਰ ਕੌ ਮਉਿਨਟੀਸ ਐਡ
ਸਰਕਾਰ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ , ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੱ ਗ ਹਾਉਸ ਤ� ਖਿਹੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਿਵੱ ਚ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱ ਲ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ - ਡਰੱ ਗ
ਹਾਉਸ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ-ਜੁੱ ਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇੱ ਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਿਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖੋ ਸ਼ੱਕੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਪਲੇਟ ਨੰਬ, ਕਾਰ ਦੇ ਰੰ ਗ ਅਤੇ ਿਨਰਮਾਤਾ,

ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਿ ਫਕ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ - ਰੁਕਣਾ ,ਦਾਖਲ

ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਆਿਦ ਿਲਖਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਖਾਤਾ

ਹੋਣਾ, ਜਾਣਾ । ਿਦਨ ਰਾਤ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਵਾਹਨ� ਦੇ ਅਕਸਰ ਦੌਰੇ ਦਾ ਿਧਆਨ

ਿਤਆਰ ਕਰੋ।

ਰਖੋ । ਸ਼ੱ ਕੀ ਵਾਹਨਾ ਜ� ਲਾਇਸੰ ਸ ਪਲੇ ਟ ਤੋ ਿਬਨਾ ਵਾਹਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ।ੋ ਘਰ ਜ� ਜਾਇਦਾਦ

ਡਰੱ ਗ ਹਾਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਿਮਤੀ ਨੂੰ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰੋ ਿਜਸ ਤਰ�

ਅੰ ਦਰ ਜ� ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੈਦਲ ਟਰੈਿਫਕ ਨੂੰ ਘੁੰ ਮਦੇ ਦੇਖੋ ।

ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਇਸ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ਪਰਦੇ ਜ drapes ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਚੀਜਾ ਨਾਲ ਿਵੰ ਡੋ ਅਤੇ
Patio ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਢਕਣ� , ਿਵੰ ਡੋ ਅਤੇ ਦਰਵਾਿਜਆਂ ਨੂੰ barricading ਕਰਨ�,
ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਨਕਾਮ ਕਰਨਾ।
ਚਮਕਦਾਰ ਲਾਈਟ� .1000 ਵਾਟ ਹਾਈ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਲੈ ਪ ਅਕਸਰ
methamphetamines ਅਤੇ ਕੈਨਾਿਬਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਿਵੱ ਚ
ਵਰਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ।

ਲਗਾਤਾਰ ਘੂਕ ਇੱ ਕ ਪੱ ਖੇ ਜ� ਇੱ ਕ ਖੰ ਬੇ 'ਤੇ transformer ਵ�ਗ।
ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਜੋ ਮਿਹੰ ਗੀਆਂ ਚੀਜ� ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ
ਜੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹਨਾ ਕੌ ਲ ਮਿਹੰ ਗੀ ਕਾਰ ,
ਸੈ�ਲ ਫੋਨ , ਹਾਉਸ ਮਨ�ਰੰ ਜਨ ਿਸਸਟਮ , ਆਿਦ ਹੋਣ ।

ਿਵਆਪਕ ਸੁਰੱ ਿਖਆ , ਖਾਸ ਤੋ ਿਜਆਦਾ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ । ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਕੰ ਿਡਆਲੀ ਤਾਰ, ਗਾਰਡ ਕੁੱ ਤੇ , ਬਾਹਰ ਿਧਆਨ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਯੰ ਤਰ ਆਿਦ।
ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਸੰ ਭਾਲ . ਬੇਤਰਤੀਬ ਵੇਹੜਾ,

ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਜ� ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਨੀਚਰ ਨਹੀ ।

ਅਸਲਾ ਸ਼ਾ, ਚੀਕ�, ਡਾਕੇ , ਮਾਰਧਾੜ ਆਿਦ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਿਰਪੋਰਟ
ਕਰੋ।
ਸਬਰ ਰੱ ਖੋ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ
'ਤੇ ਡਰੱ ਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਤਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ।
ਡਰੱ ਗ ਹਾਉਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰ ਬਰ:
• ਸੰ ਕਟਕਾਲੀਨ 911 :
• ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਿਲਸ ਸੇਵਾ (403)266-1234
• ਸਕੈਨ ਯੂਿਨਟ ਸੇਫ ਕਿਮਊਨਟੀ ਅਤੇ ਨ�ਬਰਹੁੱ ਡਜ਼ ) : 1(866)960-7226

