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ਜ਼ਾਣ ਿਛ਼ਾਣ 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਇੱਕ ਵਹਰ਼ਾਸਤ ਦੇ ਸਥ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਵਖਆ ਜ਼ਾ ਵਰਹ਼ਾ 

ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਿੰਯੁਕਤ ਰ਼ਾਜ ਦ ੇਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ  

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈ ਸੀ ਈ) ਦੇ ਲ਼ਾਗੂ੍ ਅਤੇ ਹਟ਼ਾਉਣ 

ਆਿਰੇਸਨ (ਈ ਆਰ ਓ) ਦਆੁਰ਼ਾ ਸ਼ਿੰਚ਼ਾਵਲਤ ਜ਼ਾਂ 

ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਅਿੀਨ ਹ।ੈ 

ਭ਼ਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਹੁ਼ਿੰਚ 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਅ਼ਿੰਗ੍ਰੇ ੀ ਨਹੀ ਂਬੋਲਦ ੇਜ਼ਂਾ ਨਹੀ ਂਸਮਝਦੇ, ਜ਼ਂਾ ਅ਼ਿੰਗ੍ਰੇ ੀ 

ਨਹੀ ਂਿੜਹ ਸਕਦ ੇਜ਼ਂਾ ਵਲਖ ਨਹੀ ਂਸਕਦ ੇਤ਼ਂਾ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਅਤੇ 

ਆਈਸੀਈ- ਜ਼ਂਾ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀ-ਸ਼ਿੰਬ਼ਿੰਿੀ ਮ਼ਾਮਵਲਆਂ ਲਈ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਇੱਕ 

ਦਭੁ਼ਾਸੀਆ ਮੁਫਤ ਿਰਦ਼ਾਨ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਿੇਗ਼੍ਾl ਇਸ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 

ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਂਾ ਿੇਸੇਿਰ ਦਭੁ਼ਾਸੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹ਼ਾਡੀ 

ਭ਼ਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦ਼ਾ ਹੈl ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿ਼ਾਈ ਗ੍ਈ ਕੋਈ ਿੀ ਵਲਖਤ 

ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਦ਼ਾ ਿੀ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਭ਼ਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਿ਼ਾਦ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ ਜ਼ਂਾ 

ਦਭੁ਼ਾਸੀਏ ਦਆੁਰ਼ਾ ਤੁਹ਼ਾਡੀ  ੁਬ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ   ੁਬ਼ਾਨੀ ਸਮਝ਼ਾਇਆ 

ਜ਼ਾਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈl ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਇਸ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਜ਼ਂਾ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  

ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਦੀ  ਰਰੂਤ ਹੈ ਤ਼ਂਾ ਆਿਣੀ ਸਥ਼ਾਨ ਵਿਚ ਵਕਸ ੇ

ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਂਾ ਵਕਸੇ ਆਈਸੀਈ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਦੱਸ ੋl 

ਸਥ਼ਾਨ ਤੇ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਆਉਣ਼ਾ 

ਬਹਤੁ ਸ਼ਾਰੇ ਸਥ਼ਾਨ ਇੱਕ ੋਵਜਹ ੇਬੁਵਨਆਦੀ ਕਦਮ਼ਂਾ ਦੀ ਿ਼ਾਲਣ਼ਾ ਕਰਦ ੇਹਨ 

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਥ਼ਾਨ ਤੇ ਿਹੁ਼ਿੰਚਦ਼ਾ ਹੈl ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ ਕਰਣ 

ਦੇ ਕਦਮ਼ਂਾ ਅਤੇ ਿਰਵਕਵਰਆਿ਼ਂਾ ਲਈ ਅਗ੍ਲੇ ਿ਼ਿੰਨੇ ਤ ੇਸੂਚੀ 1 ਿੇਖੋ। 

ਤ ਸੀ ਂਸਾਇਦ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਹ ਲਤ ਤ ੇਰਹੋਗੇ: 

 

• ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਬ਼ਂਾਡ ਿਰਦ਼ਾਨ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ ਜ਼ਂਾ ਵਹਰ਼ਾਸਤ ਵਿਚੋਂ 

ਵਰਹ਼ਾ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ; 

• ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਕੇਸ ਦ਼ਾ ਫੈਸਲ਼ਾ ਕੀਤ਼ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ; 

• ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਦੇਸ ਤੋਂ ਦੇਸ ਵਨਕ਼ਾਲ਼ਾ ਦੇ ਆਦੇਸ ਵਦੱਤ ੇਗ੍ਏ ਹਨ; 

ਜ਼ਂਾ 

• ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਸਥ਼ਾਨ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਵਦੱਤ਼ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ 

ਏਹਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਹ ਜਕਤਾਬਚਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤ ਹਾਡੀ ਜ ੁੰਮੇਵਾਰੀ 

ਹੈ: 

• ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਿਜੋਂ ਤੁਹ਼ਾਡੀਆਂ ਵ ਼ਿੰਮੇਿ਼ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਿਕ਼ਾਰ; 

• ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਲਈ ਉਿਲਬਿ ਿਰੋਗ੍ਰ਼ਾਮ ਅਤ ੇਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ; 

• ਵਨਯਮ ਵਜਨ਼ਾਹ ਦੀ ਿ਼ਾਲਣ਼ਾ ਕਰਨੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈ; 

• ਆਮ ਹ਼ਾਲਤ਼ਂਾ ਲਈ ਿਰਵਕਵਰਆਿ਼ਂਾ; ਅਤ ੇ

• ਸਮੱਵਸਆਿ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਕਿੇਂ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਕ਼ਾਇਤ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  

ਵਕਿੇਂ ਦਰਜ ਕਰ਼ਾਉਣ਼ਾ ਹੈ 

ਇਹ ਵਕਤ਼ਾਬਚ਼ਾ ਵਸਰਫ ਮਹੱਤਿਿੂਰਣ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਸ਼ਿੰਖੇਿ ਵਿਚ ਿਰਦ਼ਾਨ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਥ਼ਾਨ ਵਿਚ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਰਵਹਣ ਨ਼ਾਲ ਜੁੜ ੇਸ਼ਾਰੇ ਅਵਿਕ਼ਾਰ਼ਂਾ ਅਤੇ  ਰਰੂਤ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਸ਼ਾਮਲ 

ਨਹੀ ਂਕਰਦ਼ਾl 

 

 

ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੇ ਸਥ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵਕਤ਼ਾਬਚ਼ਾ ਿੀ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰੋਗੇ੍ ਜੋ ਉਸਦੇ ਸਥ਼ਾਨਕ 

ਵਨਯਮ਼ਂਾ ਬ਼ਾਰੇ ਦੱਸਦ਼ਾ ਹੈl ਇਹ  ਰਰੂੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀ ਂਦੋਿੇਂ ਵਕਤ਼ਾਬਚੇ ਵਿਚਲੇ ਵਨਯਮ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  

ਸਮਝ ੋਅਤੇ ਉਨਹ਼ਂਾ ਦੀ ਿ਼ਾਲਣ਼ਾ ਕਰlੋ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਇਹ ਵਕਤ਼ਾਬਚ਼ਾ ਗੁ੍ਆ ਵਦ਼ਿੰਦ ੇਹ,ੋ ਤ਼ਂਾ ਤੁਸੀ ਂ

ਇਕ ਦਜੂ ੇਵਕਤ਼ਾਬਚ ੇਦੇ ਹੱਕਦ਼ਾਰ ਹੋl ਹਿ਼ਾਲੇ ਲਈ ਕ਼ਾਿੀਆਂ ਕ ਼ਾਨੂਨ ਲ਼ਾਇਬਰੇਰੀ ਅਤੇ 

ਵਰਹ਼ਾਇਸੀ ਇਕ਼ਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਿਲਬਿ ਹੋਣਗ੍ੀਆਂ, ਜ਼ਂਾ ਸਥ਼ਾਨ ਸਟ਼ਾਫ ਤੋਂ ਮ਼ਿੰਗ੍ੀਆਂ 

ਜ਼ਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨl 

ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਇਸ ਵਕਤ਼ਾਬਚੇ ਨੂ਼ਿੰ  ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਦੀ  ਰਰੂਤ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ 

ਸਥ਼ਾਨ ਸਟ਼ਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਂਾ ਵਕਸੇ ਆਈਸੀਈ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਦੱਸlੋ 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਅ਼ਿੰਗ੍ਰੇ ੀ ਿੜਹਦ,ੇ ਵਲਖਦ,ੇਬੋਲਦੇ ਜ਼ਂਾ ਸਮਝਦ ੇਨਹੀ,ਂ ਤ਼ਂਾ                

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਉਸ ਭ਼ਾਸ਼ਾ ਜ਼ਂਾ ਫ਼ਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਮਹੱਤਿਿੂਰਣ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਿਰ਼ਾਿਤ 

ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਹੈ ਵਜਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਤੁਸੀ ਂਸਮਝਦ ੇਹੋ ਜ਼ਂਾ ਕੋਈ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਤੁਹ਼ਾਡੀ 

 ੁਬ਼ਾਨ ਵਿੱਚ  ੁਬ਼ਾਨੀ ਸਮਝ਼ਾਏ l ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇ ਤ਼ਂਾ 

ਵਕਸੇ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਦੱਸlੋ 

ਤੁਹ਼ਾਡੀਆਂ ਵ ਼ਿੰਮੇਿ਼ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਿਕ਼ਾਰ 

ਜਦੋਂ ਵਕ ਆਈ ਸੀ ਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਰੇ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ਼ਾਲ ਮ਼ਾਣ 

ਅਤੇ ਸਵਤਕ਼ਾਰ ਨ਼ਾਲ ਵਿਿਹ਼ਾਰ ਕਰਨ਼ਾ ਅਤੇ ਸਥ਼ਾਨ ਨੂ਼ਿੰ  ਸੁਰੱਵਖਅਤ, 

ਵਹਫ਼ਾਜਤ ਨ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫ ਰੱਖਣ਼ਾ ਹ,ੈ ਤੁਹ਼ਾਡੀਆਂ ਵ ਼ਿੰਮੇਿ਼ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 

ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਿੀ ਹਨl 

ਤੁਹ਼ਾਡੀਆਂ ਵ ਼ਿੰਮੇਿ਼ਾਰੀਆਂ 

ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਮੁੱਖ ਵਜ਼ਿੰਮੇਿ਼ਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਸਥ਼ਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਰੇ ਵਨਯਮ਼ਂਾ ਅਤੇ 

ਵਨਰਦੇਸ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਸੱਖਣ਼ਾ ਅਤੇ ਉਹਨ਼ਂਾ ਦੀ ਿ਼ਾਲਣ਼ਾ ਕਰਨ਼ਾl ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਸਥ਼ਾਨ ਦੇ 

ਵਨਯਮ਼ਂਾ ਦੀ ਿ਼ਾਲਣ਼ਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦ,ੇ ਤ਼ਂਾ ਤੁਸੀ ਂਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੋ 

ਸਕਦ ੇਹlੋ 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਸਟ਼ਾਫ਼, ਹੋਰ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ਼ਂਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਰੀ ਜ਼ਾਇਦ਼ਾਦ ਦ਼ਾ ਿੀ ਸਨਮ਼ਾਨ 

ਕਰਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂ਼ਿੰ  ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਆਸ ਿ਼ਾਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਸ਼ਾਫ 

ਰੱਖਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈl 

ਤ ਸੀ ਂਇਸਦ ੇਲਈ ਵੀ ਜ ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋ: 

• ਸਟ਼ਾਫ ਨ਼ਾਲ ਸਵਹਯੋਗ੍; 

• ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਬਰ਼ਂਾ ਦੇ ਿਦ਼ਂਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ਼ਾ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਮਸਟਰ,   

ਵਮਸ, ਡ਼ਾਕਟਰ, ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਉਨਹ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਆਖਰੀ ਨ਼ਾਮ; 

• ਦਜੂ ੇਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਿਰਤੀ ਵਸਸਟ ਹੋਣ਼ਾ; ਅਤੇ 

• ਕੱਿੜੇ ਿੋਣ ਅਤੇ ਨਹ਼ਾਣ ਦੇ ਸਮੇ ਦ਼ਾ ਿ਼ਾਲਣ ਕਰਨ਼ਾ 

ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਅਵਿਕ਼ਾਰ 

ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਆਪਣੀ ਜਨੱਜੀ ਤੁੰਦਰ ਸਤੀ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਜਸਹਤ 

ਦੇਖਭਾਲ ਨ ੁੰ  ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਜਿਕਾਰ ਹੈ l 

ਸਥ਼ਾਨ 'ਤੇ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ, ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ   ਸ਼ਿੰਤੁਵਲਤ ਿੌਸਵਟਕ ਭੋਜਨ, ਸ਼ਾਫ 

ਕੱਿੜੇ, ਨਹ਼ਾਉਣ ਅਤੇ ਕੱਿੜੇ ਿੋਣ ਦੇ ਵਨਯਮਤ ਅਿਸਰ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਹੈ 

(ਅਤੇ ਅਵਜਹ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਲ਼ਾਈ ਵਦੱਤੀ ਜ਼ਂਾਦੀ ਹੈ)l ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਸਹੀ ਹਿ਼ਾ 

ਦੀ ਆਿ਼ਾ ਜ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹੀਵਟ਼ਿੰਗ੍ ਿ਼ਾਲੇ ਖੇਤਰ਼ਂਾ ਵਿਚ ਰਵਹਣ ਦ਼ਾ ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਹੈ 

ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਿਿ ੇਤ਼ਂਾ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਅਤ ੇਮ਼ਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਤੱਕ 

ਿਹੁ਼ਿੰਚ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰ ੋl 
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ਸ਼ਾਰਣੀ 1. ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀ ਦੀ ਚਰਣ-ਬੱਿ ਿਰਵਕਵਰਆ 

ਕਦਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਿੀ 

1 ਭਰਤੀ ਅਜਿਕਾਰੀ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੱਿੜੇ, ਿੈਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ਾਇਦ਼ਾਦ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੈਂਦ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਸ਼ਾਰੀਆ ਂਚੀ ਼ਂਾ ਦੀ ਇਕ ਰਸੀਦ  ਦੇਂਦ਼ਾ ਹੈl ਇਹ ਸੁਵਨਸਵਚਤ 

ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਤੁਸੀ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਇੱਕ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਿਿਸਵਥਤ ਿ਼ਾਤ਼ਾਿਰਣ ਵਿਚੱ ਕ਼ਿੰਮ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਦੀ ਿਰਵਕਵਰਆ ਦੇ 

ਵਹੱਸੇ ਿਜੋਂ ਇਕੱ ਵਨੱਜੀ ਤਲ਼ਾਸੀ ਲੈਂਦ਼ਾ ਹੈ l 

2 ਨ ਰਬੁੰਦ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਿਿੂਰਣ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੀ  ਸ਼ਾਰੀਆ ਂਚੀ ਼ਂਾ ਦੀ ਰਸੀਦ ਆਿਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ l ਜਦੋਂ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵਰਹ਼ਾਈ ਹੋਿਗੇ੍ੀ ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੀ  

ਸ਼ਾਰੀਆਂ ਚੀ ਼ਂਾ ਿ਼ਾਿਸ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰੋਗ੍ੇ l 

3 ਭਰਤੀ ਅਜਿਕਾਰੀ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਸ਼ਾਰੇ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਅਤੇ ਿਛ਼ਾਣ ਦਸਤ਼ਾਿ ੇ਼ਂਾ ਦੀ ਇਕੱ ਸੂਚੀ ਬਣ਼ਾਉਦਂ਼ਾ ਹ ੈ(ਉਦ਼ਾਹਰਣ ਲਈ ਿ਼ਾਸਿੋਰਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਵਫਕਟੇ), ਵਫਰ ਉਹਨ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  

ਇੱਕ ਆਈਸੀਈ ਅਫਸਰ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਦ਼ਿੰਦ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਫ਼ਾਈਲ ਵਿੱਚ ਿ਼ਾ ਦਿੇੇਗ਼੍ਾ, ਵਜਸਨੂ਼ਿੰ  ਏ-ਫ਼ਾਈਲ ਕਵਹ਼ਿੰਦੇ ਹਨ l 

4   ਨ ਰਬੁੰਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਕਸੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਵਨੱਜੀ ਦਸਤ਼ਾਿ ੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਿ਼ਾਿਸ ਕਰ ਵਦਤੱੇ ਜ਼ਾਣਗ੍ੇ l a   
 

5 ਨ ਰਬੁੰਦ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਏ-ਨ਼ਿੰ ਬਰ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰੋਗ੍ੇ ਜ ੋਸਥ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਦ ੇਦਰੌ਼ਾਨ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਿਛ਼ਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ l ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਿਣ਼ਾ ਏ-ਨ਼ਿੰ ਬਰ 

ਆਿਣੇ ਿਵਰਿ਼ਾਰ ਅਤੇ ਅਟ਼ਾਰਨੀ ਨ਼ਾਲ ਸ਼ਂਾਝ਼ਾ ਕਰਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ ਤ਼ਂਾ ਜ ੋਉਹ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਨਲ਼ਾਈਨ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਲੋਕੇਟਰ ਿਰਣ਼ਾਲੀ ਵਿਚ ਲੱਭ ਸਕਣ l 

6 ਭਰਤੀ ਅਜਿਕਾਰੀ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਦਸੱਦ਼ਾ ਹੈ ਵਕ ਸਥ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਨ਼ਾਲ ਵਕਹੜੀਆਂ ਚੀ ਼ਂਾ ਰੱਖੀਆ ਂਜ਼ਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਤੇ ਵਕਹੜੀਆਂ ਨਹੀ ਂl  ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਦ ੇਫਸੈਲੇ ਸੁਰੱਵਖਆ 

ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦ ੇਕ਼ਾਰਣ਼ਂਾ 'ਤੇ ਅਿ਼ਾਰਤ ਹੁ਼ਿੰਦੇ ਹਨ l 
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ਨ ਰਬੁੰਦ 

ਵਿਸਸੇ ਸਥ਼ਾਨ ਦੀਆ ਂਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਵਦਆ,ਂ ਤੁਸੀ ਂਕੁਝ ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਚੀ ਼ਂਾ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਸਕ਼ਾਰਫ਼ ਅਤੇ ਤਗ੍ਮ,ੇ ਵਿਆਹ ਦ ੇਸਿ਼ਾਰਣ 

ਬੈਂਡ, ਫਟੋੋਆ,ਂ ਨਰਮ-ਕਿਰ ਿ਼ਾਲੀ ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਅਤੇ ਵਨੱਜੀ ਿ਼ਾਠ ਸਮਗੱ੍ਰੀ, ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਦਸਤ਼ਾਿ ੇ ਅਤੇ ਕ਼ਾਗ੍ ਼ਾਤ (ਜ਼ਾਇਦ਼ਾਦ ਦੀਆ ਂਰਸੀਦ਼ਂਾ ਸਮੇਤ) 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆ ਂਚੀ ਼ਂਾ (ਸਹਲੂਤ ਦੀ ਸਥ਼ਾਨਕ ਵਕਤ਼ਾਬਚ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਦਖ਼ਾਈਆ ਂਗ੍ਈਆ)ਂ ਰੱਖਣ ਦ ੇਯੋਗ੍ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋl 

8 ਭਰਤੀ ਅਜਿਕਾਰੀ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਵਬਸਤਰੇ ਦ ੇਕਿੱੜ,ੇ ਵਜਿੇਂ ਵਬਸਤਰ ਦੀਆ ਂਚ਼ਾਦਰ਼ਂਾ, ਇਕ ਵਸਰਹ਼ਾਣ਼ਾ, ਅਤੇ ਇਕ ਕ਼ਿੰਬਲ ਿਰਦ਼ਾਨ ਕਰਦ਼ਾ ਹlੈ 

9 ਨ ਰਬੁੰਦ ਵਬਸਤਰੇ ਦ ੇਜ਼ਾਰੀ ਕਰਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਥ਼ਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਿਰਵਕਵਰਆ ਦੀ ਜ਼ਂਾਚ ਕਰੋ, ਿਰ ਤੁਸੀ ਂਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਫ਼ਤ ੇਵਿਚ ਇਕ ਿ਼ਾਰ 

ਵਬਸਤਰੇ ਦ਼ਾ ਆਦ਼ਾਨ-ਿਰਦ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋl 

10 ਭਰਤੀ ਅਜਿਕਾਰੀ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਵਨੱਜੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਿ਼ਾਲੀਆ ਂਚੀ ਼ਂਾ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸ਼ਾਬਣ, ਦ਼ਿੰਦ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਬੁਰਸ, ਕ਼ਿੰਘੀ, ਆਵਦ ਵਦ਼ਿੰਦ਼ਾ ਹੈl ਲੋੜ ਿੈਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀ ਂਵਕਸੇ ਹ਼ਾਉਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਅਫਸਰ ਤੋਂ  

ਿਿੇਰੇ ਵਨੱਜੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਿ਼ਾਲੀਆ ਂਚੀ ਼ਂਾ ਦੀ ਮ਼ਿੰਗ੍ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋl 

11 ਨ ਰਬੁੰਦ ਤੁਸੀ ਂ ਸਥ਼ਾਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸ਼ਾਰ ਉਵਚਤ ਕਿੜੇ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਹ਼ਾ ਸਕਦੇ ਹੋ l 

12 ਭਰਤੀ ਅਜਿਕਾਰੀ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਿਰਗ੍ੀਕਰਣ ਦ਼ਾ ਿੱਿਰ ਵਨਰਿ਼ਾਰਤ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਿਣ ੇਿਰਗ੍ੀਕਰਣ ਿੱਿਰ ਵਿਚੱ ਹੋਰ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀਆਂ ਨ਼ਾਲ ਇਕੱ ਹ਼ਾਉਵਸ਼ਿੰਗ੍  

ਇਕ਼ਾਈ ਵਿਚੱ ਵਨਰਿ਼ਾਰਤ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ 
b 

13 ਜਸਹਤ ਸੁੰਭਾਲ 

ਅਜਿਕਾਰੀ 

ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤ ੇਮ਼ਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਦਿ਼ਾਈਆ ਂਬ਼ਾਰ ੇਿੁੱਛਦ਼ਾ ਹ ੈl 

14 ਨ ਰਬੁੰਦ   ਆਿਣੇ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭ਼ਾਲ  ਅਵਿਕ਼ਾਰੀਆ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਕਸੇ ਵਸਹਤ ਸਮਵੱਸਆਿ਼ਂਾ, ਅਿ਼ਿੰਗ੍ਤ਼ਾ ਜ਼ਂਾ ਅਿ਼ਾਵਹਜ਼ਂਾ ਲਈ ਵਰਹ਼ਾਇਸ ਦੀ  ਰਰੂਤ, ਤੁਰ਼ਿੰਤ ਵਿਆਨ ਦੇਣ       

ਿ਼ਾਵਲਆਂ ਵਚ਼ਿੰਤ਼ਾਿ਼ਂਾ, ਜ਼ਂਾ ਵਜਹੜੀਆਂ ਦਿ਼ਾਈਆ ਂਤੁਸੀ ਂਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਂਾ ਲੋੜੀਦਂੀਆਂ ਹਨ ਬ਼ਾਰ ੇਦਸੱ ੋl 

15 ਜਸਹਤ ਸੁੰਭਾਲ 

ਅਜਿਕਾਰੀ 

ਇੱਕ ਿਰਿ਼ਾਵਨਤ ਵਸਹਤ ਦਖੇਭ਼ਾਲ  ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ 14 ਵਦਨ਼ਂਾ ਦੇ ਅ਼ਿੰਦਰ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਇੱਕ ਵਿਆਿਕ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਜ਼ਂਾਚ ਕਰੇਗ਼੍ਾ l
c 

a. ਜ ੇਤੁਹ਼ਾਡੀ ਿੇਸੀ ਲਈ ਇਹਨ਼ਂਾ ਦਸਤ਼ਾਿੇ ਼ਂਾ ਦੀਆਂ ਕ਼ਾਿੀਆਂ ਦੀ ਜਰਰੂਤ ਹ,ੈ ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਵਕਸੇ ਆਈਸੀਈ ਅਫਸਰ ਨੂ਼ਿੰ  ਿਵਹਲ਼ਂਾ ਤੋਂ ਿੁੱਛਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹ ੈl 

b  ਇਸ ਵਿਸੇ ਬ਼ਾਰ ੇਿਿਰੇੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲਈ, ਆਿਣੇ ਸਥ਼ਾਨ ਦ ੇਸਥ਼ਾਨਕ ਵਕਤ਼ਾਬਚੇ ਅਤੇ ਿਰਗ੍ੀਕਰਣ ਦ ੇਿੱਿਰ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਿੇਖੋ l 

c ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਸੁਰਵੱਖਅਤ ਅਤੇ ਗੁ੍ਿਤ ਰੱਖੀ ਜ਼ਂਾਦੀ ਹੈ l ਜ ੇਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਇਨਹ਼ਂਾ ਦਸਤ਼ਾਿੇ ਼ਂਾ ਦੀਆਂ ਕ਼ਾਿੀਆਂ ਦੀ  ਰਰੂਤ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਿਰਦ਼ਾਤ਼ਾ, ਆਈ ਸੀ ਈ 

ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ, ਜ਼ਂਾ ਸਥ਼ਾਨ ਦ ੇਸਟ਼ਾਫ ਨੂ਼ਿੰ  ਉਵਚਤ ਬਨੇਤੀ ਫ਼ਾਰਮ ਲਈ ਿੁੱਛਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ l 
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ਜੇ ਤ ਸੀ ਂਇਕ ਅਪੁੰਗ ਜਵਅਕਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਆਪਣੀ 

ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤ ੇਜਰਹਾਇਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ 

ਅਜਿਕਾਰ ਹੈ l 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਇਕ ਅਿ਼ਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਤੁਰਨ, ਬੋਲਣ, ਸ਼ਾਹ ਲੈਣ, 

ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ ਜ਼ਂਾ ਆਿਣੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਤ ਯੋਗ੍ਤ਼ਾ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਡੇ 

ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤ ੇਉਵੱਚਤ ਵਰਹ਼ਾਇਸ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਹੈ ਜੋ 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਦਜੂ ੇਨ ਰਬ਼ਿੰਦ਼ਂਾ ਲਈ ਉਿਲਬਿ ਿਰੋਗ੍ਰ਼ਾਮ਼ਂਾ, ਗ੍ਤੀਵਿਿੀਆਂ ਅਤੇ 

ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਤਕ ਿਹੁ਼ਿੰਚ, ਵਹੱਸ਼ਾ ਲੈਣ ਜ਼ਂਾ ਲ਼ਾਭ ਲੈਣ ਦ਼ਾ ਬਰ਼ਾਬਰ ਦ਼ਾ ਅਵਿਕ਼ਾਰ 

ਵਦ਼ਿੰਦ਼ਾ ਹੈlਸ਼ਿੰਚ਼ਾਰ, ਿੇਖਣ ਜ਼ਂਾ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਲਈ ਮਦਦ ਜ਼ਂਾ 

ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਿਰਦ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਿੀ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਹੈl ਸਥ਼ਾਨ ਨੂ਼ਿੰ  ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਨ਼ਾਲ 

ਸਮਝਣ ਦੀ ਭ਼ਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਨ਼ਾਲ ਗੱ੍ਲਬ਼ਾਤ ਕਰਨ ਦੀ  ਰਰੂਤ ਹੈl ਦੱਸ ੋ

ਵਕ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਵਕਸ ਵਰਹ਼ਾਇਸ ਦੀ  ਰਰੂਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਿਣੀ ਮੁਢਲੀ ਚੋਣ ਨੂ਼ਿੰ  

ਦੱਸlੋ ਸਥ਼ਾਨ ਨੂ਼ਿੰ  ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਅਿ਼ਿੰਗ੍ਤ਼ਾ ਵਰਹ਼ਾਇਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨ਼ਾਲ 

ਨ਼ਾਲ ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਿਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਬ਼ਾਰੇ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਸਥ਼ਾਨ ਨੂ਼ਿੰ  ਉਨਹ਼ਂਾ ਿਰਵਕਵਰਆਿ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਲਈ ਿਹੁ਼ਿੰਚਯੋਗ੍ ਬਣ਼ਾਉਣ਼ਾ 

ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ l 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਸਥ਼ਾਨ ਵਿਚ ਅਿ਼ਿੰਗ਼੍ਂਾ ਦੇ ਰਵਹਣ ਬ਼ਾਰੇ ਕੋਈ ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਜ਼ਂਾ ਰਸਮੀ 

ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ਼ਾਉਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੁ਼ਿੰਦੇ ਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਵਕਤ਼ਾਬਚ਼ਾ ਦੇ ਿ਼ਿੰਨ਼ਾ  

37 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਿ ਿਰਵਕਵਰਆਿ਼ਂਾ ਦੀ ਿ਼ਾਲਣ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋl 

ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਅਜਿਕਾਰ ਹੈ: 

• ਸਥ਼ਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ, ਵਹਫ਼ਾ ਤ ਅਤੇ ਵਿਿਸਥ਼ਾ ਦ਼ਾ ਿਯ਼ਾਨ 

ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ ਆਿਣੇ ਵਿਸਿ਼ਾਸ ਦ਼ਾ ਉਵਚਤ ਅਤੇ ਵਨਆਂ ਸ਼ਿੰਗ੍ਤ 

ਅਵਭਆਸ ਦੇ ਸੀਵਮਤ (ਿਰਤੀਬ਼ਿੰਵਿਤ ਜ਼ਂਾ ਇਨਕ਼ਾਰੀ) ਮੌਕੇl ਜੇ 

ਵਕਸੇ ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਅਵਭਆਸ ਤੇ ਿ਼ਾਬ਼ਿੰਦੀ ਲ਼ਾਉਣੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਂਾ 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕ਼ਾਰ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੋਲ 

ਆਿਣੇ ਸੁਵਹਰਦ ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਵਿਸਿ਼ਾਸ ਦ਼ਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰਨ 

ਲਈ ਵਕਸੇ ਵਿਕਲਿਕ ਢ਼ਿੰਗ੍ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਅਵਿਕ਼ਾਰ 

ਹ ੈਜੋ ਸੁਰੱਵਖਆ, ਵਹਫ਼ਾ ਤ ਅਤੇ ਵਿਿਸਥ਼ਾ ਸ਼ਿੰਬ਼ਿੰਿੀ ਵਚ਼ਿੰਤ਼ਾਿ਼ਂਾ ਿੇਸ 

ਨਹੀ ਂਕਰਦ਼ਾ; 

• ਸਥ਼ਾਨ ਜ਼ਂਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਵਸਵਕਉਵਰਟੀ ਵਿਭ਼ਾਗ੍ (ਡੀ ਐਚ ਐਸ) ਨੂ਼ਿੰ  

ਰਵਹਣ ਦੀਆਂ ਹ਼ਾਲਤ਼ਂਾ ਬ਼ਾਰੇ ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ;ੋ 

• ਆਿਣੀ ਜ਼ਾਤ, ਿਰਮ, ਰ਼ਾਸਟਰੀ ਮੂਲ, ਵਲ਼ਿੰਗ੍, ਵਜਨਸੀ ਰਝੁ਼ਾਨ, ਵਲ਼ਿੰਗ੍ 

ਿਛ਼ਾਣ, ਸਰੀਰਕ ਅਿ਼ਿੰਗ੍ਤ਼ਾ, ਮ਼ਾਨਵਸਕ ਅਿ਼ਾਹਜਤ਼ਾ ਜ਼ਂਾ 

ਰ਼ਾਜਨੀਵਤਕ ਵਿਸਿ਼ਾਸ਼ਂਾ ਸਮੇਤ ਵਕਸੇ ਿੀ ਕ਼ਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਤਕਰ਼ਾ 

ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੋ; 

• ਅਣਗ੍ਵਹਲੀ ਜ਼ਂਾ ਦਰੁਵਿਿਹ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੋ; 

• ਵਕਸੇ ਿੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਰਿੋਰਟ, ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਜ਼ਂਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨ਼ਾ 

ਸਮੇਤ, ਸਥ਼ਾਨਕ ਸਟ਼ਾਫ ਜ਼ਂਾ ਡੀਐਚਐਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਦਓ; ਅਤੇ 

• ਕ ਼ਾਨੂਨ ਲ਼ਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ਼ਂਾ ਅਤੇ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਤਕ ਿਹੁ਼ਿੰਚ 

ਬਣ਼ਾਓl ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਿਰੋਗ੍ਰ਼ਾਮ਼ਂਾ ਅਤੇ ਉਨਹ਼ਂਾ ਦੀਆਂ 

ਿਰਸਤੁਤੀਆਂ, ਵਨਯਮ਼ਂਾ, ਿਰਵਕਵਰਆਿ਼ਂਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਬ਼ਾਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ 

ਲਈ ਆਿਣੀ ਸਥ਼ਾਨ ਦ਼ਾ ਵਕਤ਼ਾਬਚ਼ਾ ਿੇਖੋ l 

ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਕੇਸ 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਿਣੀ ਿਸ਼ਿੰਦ ਦ਼ਾ ਕੋਈ ਿਕੀਲ ਜ਼ਂਾ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਿਰਤੀਵਨਿ ਅਮਰੀਕੀ 

ਸਰਕ਼ਾਰ ਤੇ ਖਰਚ਼ਾ ਿ਼ਾਏ ਵਬਨ਼ਾ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਹੈl ਿਕੀਲ 

ਦੀਆਂ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰਨ਼ਾ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵ ਼ਿੰਮੇਿ਼ਾਰੀ ਹੈl ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂ਼ਿੰ  

ਸਥ਼ਾਨ, ਆਈਸੀਈ, ਅਤੇ ਡੀਐਚਐਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫ਼ਾਰਮ 

ਜੀ -28 ਤੇ ਹਸਤ਼ਾਖਰ ਕਰਨੇ ਚ਼ਾਹੀਦ ੇਹਨ ਵਕ ਉਹ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਿਰਤੀਵਨਿਤ਼ਾ 

ਕਰਨਗੇ੍l 

ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅਿ਼ਾਰ ਤ,ੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਵਕਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਜੱਜ ਅੱਗੇ੍ ਸੁਣਿ਼ਾਈ ਦ਼ਾ 

ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਹ ੋਸਕਦ਼ਾ ਹੈl ਤੁਸੀ ਂਜ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਿਕੀਲ ਜ਼ਂਾ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਿਰਤੀਵਨਿੀ 

ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਜੱਜ ਅੱਗੇ੍ ਿੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵ ਼ਿੰਮੇਿ਼ਾਰ ਹੋl 

ਜੇ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨ ਇਸ ਦੀ ਆਵਗ੍ਆ ਵਦ਼ਿੰਦ਼ਾ ਹ,ੈ ਸ਼ਿੰਯੁਕਤ ਰ਼ਾਜ ਸਰਕ਼ਾਰ ਵਿਕਲਿਕ 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆਂ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਸਵਥਤੀ ਦ਼ਾ ਫੈਸਲ਼ਾ 

ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਜੱਜ ਨੂ਼ਿੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾ 

ਸਕਦ਼ਾ ਹੈl ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵਨਰਿ਼ਾਰਤ ਸੁਣਿ਼ਾਈ ਤੱਕ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਬ਼ਂਾਡ 'ਤੇ ਵਰਹ਼ਾਈ ਦ਼ਾ 

ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਵਦੱਤ਼ਾ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈl ਜੇ ਇ਼ਿੰਜ ਹ,ੈ ਤ਼ਂਾ ਬ਼ਂਾਡ ਦ਼ਾ ਭੁਗ੍ਤ਼ਾਨ ਕਰਨ਼ਾ 

ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵ ਼ਿੰਮੇਿ਼ਾਰੀ ਹੈl 

ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤ ਸੀ ਂਯੋਗਤਾ ਪ ਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੱਖ 

ਵੱਖ ਕਾਨ ੁੰ ਨੀ ਅਿਾਰਾਂ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤ ੇਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਦੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੁੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਿਕਾਰ ਹੈ l 

ਇਨਹ਼ਂਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਤੋਂ ਬ਼ਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂ਼ਿੰ  ਰੱਦ ਕਰਨ਼ਾ, ਹ਼ਾਲ਼ਾਤ ਦ਼ਾ ਸਮ਼ਾਯੋਜਨ, 

ਿਨ਼ਾਹ, ਦੇਸ ਤੋਂ ਬ਼ਾਹਰ ਨੂ਼ਿੰ  ਰੋਕਣ਼ਾ ਜ਼ਂਾ ਤਸੱਦਦ ਅਤੇ ਹੋਰ  ੁਲਮ, ਅਣਮਨੱੁਖੀ 

ਜ਼ਂਾ ਵਨਰ਼ਾਦਰੀ ਦ਼ਾ ਬਰਤ਼ਾਅ ਜ਼ਂਾ ਸ ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਿ ਕਨਿੈਨਸਨ ਅਿੀਨ ਰ਼ਾਹਤ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ l 

ਉਦ਼ਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੇ ਜਦੱੀ ਦੇਸ ਜ਼ਂਾ ਦੇਸ ਵਜੱਥੇ ਤੁਸੀ ਂਆਖਰੀ 

ਸਮੇਂ ਰਵਹ਼ਿੰਦ ੇਸੀ ਵਿੱਚ ਆਿਣੀ ਜ਼ਾਤ, ਿਰਮ, ਕੌਮੀਅਤ, ਰ਼ਾਜਨੀਵਤਕ ਰ਼ਾਇ, ਜ਼ਂਾ 

ਵਕਸੇ ਵਿਸੇਸ ਸਮ਼ਾਵਜਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਵਸਿ ਦ ੇਕ਼ਾਰਨ ਸਤ਼ਾਏ ਗ੍ਏ ਸੀ (ਜ਼ਂਾ 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਡਰ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀ ਂਸਤ਼ਾਏ ਜ਼ਾਓਗੇ੍) ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿੰਯੁਕਤ ਰ਼ਾਜ ਵਿੱਚ 

ਰਵਹਣ ਲਈ ਿਨ਼ਾਹ ਮ਼ਿੰਗ੍ਣ ਦ਼ਾ ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਹ ੈl 

ਕਾਨ ੁੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤ ੇਯੋਗ ਹੋਣ ਤ,ੇ ਆਪਣੀ ਸ ਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ 

ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਸਵੈਇਛੱਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸੁੰਯ ਕਤ ਰਾਜ ਛੱਡਣ ਦਾ 

ਅਜਿਕਾਰ ਹੈl 

ਇਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਸਿੈਇੱਛੁਕ ਰਿ਼ਾਨਗ੍ੀ ਵਕਹ਼ਾ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈl ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮਨ ੂਰ ਹੋ 

ਜ਼ਂਾਦੀ ਹ,ੈ ਤ਼ਂਾ ਤੁਸੀ ਂਸੁਣਿ਼ਾਈ ਿੇਲੇ ਆਿਣ਼ਾ ਕੇਸ ਿੇਸ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਅਵਿਕ਼ਾਰ 

ਗੁ੍ਆ ਸਕਦ ੇਹੋl ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਸਿੈਇੱਛਤ ਛੱਡਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੁ਼ਿੰਦ ੇਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਲ਼ਾ ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 

ਵਕਸੇ ਆਈਸੀਈ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਜ਼ਂਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਜੱਜ ਨੂ਼ਿੰ  ਦੱਸ ੋl 

ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਦੇਸ ਤੋਂ ਬ਼ਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਿਰਵਕਵਰਆ ਬ਼ਾਰੇ ਕੋਈ ਿਰਸਨ ਹਨ, ਤ਼ਂਾ 

ਆਿਣੇ ਆਈਸੀਈ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਨ਼ਾਲ ਗੱ੍ਲ ਕਰlੋ ਤੁਸੀ ਂਵਕਸੇ ਿੀ ਿਕੀਲ ਜ਼ਂਾ 

ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਨੁਮ਼ਾਇ਼ਿੰਵਦਆਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਆਈ ਸੀ ਈ ਦਆੁਰ਼ਾ ਵਦਤੀ ਗ੍ਏ ਮੁਫਤ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ 

ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਿਰਦ਼ਾਤ਼ਾਿ਼ਂਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਿੀ ਬੁਲ਼ਾ ਸਕਦ ੇਹੋ l ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ਼ਾਿ਼ਾ, 

ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਸਥ਼ਾਨ ਦੀ ਕ ਼ਾਨੂਨ ਲ਼ਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ 

ਕਰਨ ਿ਼ਾਲੀ ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈl 

ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਲਗ੍ਦ਼ਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀ ਂਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਰ਼ਾਹਤ ਦੇ ਯੋਗ੍ 

ਹ,ੋ ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਵਕਸੇ ਿਕੀਲ ਜ਼ਂਾ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਿਰਤੀਵਨਿੀ ਨ਼ਾਲ ਗੱ੍ਲ ਕਰਨ ਦੀ 

ਕੋਵਸਸ ਕਰਨੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹ ੈl ਅਵਜਹੀ ਰ਼ਾਹਤ ਲਈ ਅਰ ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੇਂ 

ਦੀਆਂ ਿ਼ਾਬ਼ਿੰਦੀਆਂ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਵਨਸਵਚਤ ਕਰ ੋਵਕ 

ਤੁਸੀ ਂਸਮੇਂ ਵਸਰ ਲੋੜੀਦਂੀਆਂ ਅਰ ੀਆਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਭਰਦੇ ਹ ੋਤ ੇਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ ਸੁਰ ੂਕਰਦ ੇ

ਹ ੋਨਹੀ ਂਤ਼ਂਾ ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੇ ਦ਼ਾਅਿੇ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਖੁ਼ਿੰਝ ਸਕਦ ੇ

ਹ ੋl ਰ਼ਾਹਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਸਹੀ ਫ਼ਾਰਮ ਵਤਆਰ ਕਰਨ਼ਾ ਅਤੇ ਜਮਹ਼ਾ 

ਕਰਨ਼ਾ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵ ਼ਿੰਮੇਿ਼ਾਰੀ ਹ ੈl 

 

 

 



10 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ 

 

 

ਪਜਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾ ਂਅਤ ੇਕਾਨ ੁੰ ਨੀ ਪਰਜਤਜਨਿੀਆ ਂ

ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 

ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਦ਼ਾ ਇਹ ਵਹੱਸ਼ਾ ਦੱਸਦ਼ਾ ਹੈ ਵਕ ਸਥ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬ਼ਾਹਰ ਦਵੂਜਆਂ ਨ਼ਾਲ ਫੋਨ ਕ਼ਾਲ਼ਂਾ, 

ਮੁਲ਼ਾਕ਼ਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡ਼ਾਕ ਸਮੇਤ ਗੱ੍ਲਬ਼ਾਤ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਿੇl 

ਮਹੱਤਿਿੂਰਨ! ਜਦੋਂ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਵਹਰ਼ਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਲਆ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਿਵਰਿ਼ਾਰਕ 

ਮੈਂਬਰ, ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਨੁਮ਼ਾਇ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤ਼ਾ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਲੱਭਣ 

ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣl ਉਹ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਨਲ਼ਾਈਨ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਲੋਕੇਟਰ ਿਰਣ਼ਾਲੀ, 

wwwlicelgov/locator 'ਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦ ੇਹਨl ਆਨਲ਼ਾਈਨ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਲੋਕੇਟਰ 

ਿਰਣ਼ਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੀਆ ਢ਼ਿੰਗ੍ ਹ ੈਵਕ 

ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਦੇ ਏ-ਨ਼ਿੰ ਬਰ ਅਤ ੇਜਨਮ ਦੇ ਦਸੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਿੇ 

ਫੋਨ ਕ਼ਾਲ 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਂਿਵਹਲੀ ਂਿ਼ਾਰ ਸਥ਼ਾਨ ਤੇ ਿਹੁ਼ਿੰਚੋਗੇ੍, ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਇਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤਕ ਿਹੁ਼ਿੰਚ 

ਵਦੱਤੀ ਜ਼ਾਏਗ੍ੀ l ਬ਼ਾਅਦ ਵਿਚ, ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੀ ਹ਼ਾਉਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਇਕ਼ਾਈ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕ਼ਾਲ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹੋl ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਿਕੀਲ, ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਿਰਤੀਵਨਿੀ ਜ਼ਂਾ ਅਦ਼ਾਲਤ ਨੂ਼ਿੰ  ਕੀਤੀਆਂ ਕ਼ਾਲ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  

ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਰੀਆਂ ਕ਼ੱਾਲ਼ਂਾ ਦੀ ਵਨਗ੍ਰ਼ਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹੈlਯ਼ਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ

ਸਥ਼ਾਨ ਦੇ ਵਨਯਮ਼ਂਾ ਦੀ ਿ਼ਾਲਣ਼ਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦ,ੇ ਫੋਨ ਉਿਕਰਣ ਦੀ ਦਰੁਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇ

ਹੋ ਜ਼ਂਾ ਗੈ੍ਰਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਗ੍ਤੀਵਿਿੀਆਂ ਲਈ ਕ਼ਾਲ ਕਰਦ ੇਹੋ ਤ਼ਂਾ ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੇ ਫੋਨ ਦੇ 

ਵਿਸੇਸ ਅਵਿਕ਼ਾਰ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਗੁ੍ਆ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜ਼ਂਾ ਇਹ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ l 

ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਸਥ਼ਾਨ 

ਦੇ ਵਨਯਮ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਸੱਖਣ਼ਾ 

ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵ ਼ਿੰਮੇਿ਼ਾਰੀ ਹੈ l 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਈ ਸੀ ਈ ਫੋਨ 

ਿਰਣ਼ਾਲੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕਵਹਣ ਦ਼ਾ ਅਵਿਕ਼ਾਰ 

ਹੈl ਜੇ ਫ਼ੋਨ ਿਰਤਣ ਦੀ 

ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂ਼ਿੰ  

ਅਸਿੀਕ਼ਾਰ ਕਰ ਵਦੱਤ਼ਾ 

ਵਗ੍ਆ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਵਕਸੇ ਿੀ ਆਈ 

ਸੀ ਈ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਦੱਸ ੋਵਕ 

ਤੁਸੀ ਂਫ਼ੋਨ ਵਸਸਟਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 

ਕਰਨ ਲਈ ਵਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ 

ਕਰਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੁ਼ਿੰਦ ੇਹੋ l ਸਥ਼ਾਨ 

ਵਿਚ ਰਵਹ਼ਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਫੋਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਬ਼ਾਰ ੇਿਿੇਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲਈ ਿ਼ਿੰਨ਼ਾ 11 ਤੇ 

ਸ਼ਾਰਣੀ 2 ਿੇਖੋ 

ਟੈਲੀਟ਼ਾਈਿ (ਟੀ ਟੀ ਿ਼ਾਈ) ਮਸੀਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਯੂਨ਼ਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿਚ 

ਵਕਸੇ ਿੀ ਫੋਨ ਨ਼ਿੰ ਬਰ ਨ਼ਾਲ ਸ਼ਿੰਿਰਕ ਕਰਨ ਲਈ: 

• ਸਥ਼ਾਨ ਦੀ ਟੀ ਟੀ ਿ਼ਾਈ ਮਸੀਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਿਵਹਲ਼ਂਾ 711 

ਡ਼ਾਇਲ ਕਰlੋ ਇਹ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਦਰੂ ਸ਼ਿੰਚ਼ਾਰ ਰੀਲੇਅ ਸਰਵਿਸ 

(ਟੀਆਰਐਸ) ਨ਼ਾਲ ਜੋੜਦ਼ਾ ਹੈ l 

• ਇਕ ਿ਼ਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਂਟੀਆਰਐਸ ਆਿਰੇਟਰ ਨ਼ਾਲ ਜੁੜ ਜ਼ਂਾਦ ੇ

ਹੋ, ਟੀਆਰਐਸ ਆਿਰੇਟਰ ਨੂ਼ਿੰ  ਉਹ ਫੋਨ ਨ਼ਿੰ ਬਰ ਦੱਸ ੋਵਜਸ 'ਤੇ 

ਤੁਸੀ ਂਕ਼ਾਲ ਕਰਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੁ਼ਿੰਦ ੇਹੋ l 

• ਟੀਆਰਐਸ ਆਿਰੇਟਰ ਵਫਰ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਉਸ ਨ਼ਿੰ ਬਰ ਨ਼ਾਲ ਜੋੜ 

ਦੇਿੇਗ਼੍ਾ l 

• ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀ ਟੀ ਿ਼ਾਈ ਮਸੀਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸ਼ਿੰਬ਼ਿੰਿੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦ ੇ

ਜ਼ਂਾ ਿਰਸਨ ਹਨ, ਤ਼ਂਾ ਵਕਰਿ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸਥ਼ਾਨ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂ਼ਿੰ  

ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਲਈ ਕਹ ੋl 

 

ਟੈਬਲੇਟ (ਛੋਟ਼ਾ ਕ਼ਿੰਵਿਊਟਰ ) 

ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਸਥ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਰ਼ਾਵਨਕ ਟੈਬਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜੋ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਦੋਸਤ਼ਂਾ, 

ਿਵਰਿ਼ਾਰ ਅਤੇ ਿਕੀਲ਼ਂਾ ਨ਼ਾਲ ਗੱ੍ਲਬ਼ਾਤ ਕਰਨ ਵਦ਼ਿੰਦ ੇਹਨl ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 

ਮੁਫਤ ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਅਤੇ ਮਦਦਗ਼੍ਾਰ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਇਸ ਵਕਤ਼ਾਬ 

ਦੀ ਇੱਕ ਕ਼ੱਾਿੀ, ਸਥ਼ਾਨ ਿੋਸਵਟ਼ਿੰਗ੍ ਅਤੇ ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਅਤੇ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਸਰੋਤ l ਹੋਰ 

ਸਮਗ੍ਰੀ ਵਕਰ਼ਾਏ ਤੇ ਜ਼ਂਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਿਲਬਿ ਹ,ੈ ਵਜਿੇਂ ਮਨੋਰ਼ਿੰਜਨ ਵਫਲਮ਼ਂਾ 

ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗ੍ੀਤ l ਕੁਝ ਸਥ਼ਾਨ਼ਂਾ ਨੇ ਿ਼ਾਿੂ ਕ਼ਾਰਜ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਸਮਰੱਥ ਬਣ਼ਾਇਆ ਹੈ ਵਜਿੇਂ 

ਆਈ ਸੀ ਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟ਼ਾਫ ਨ਼ਾਲ ਸ਼ਿੰਚ਼ਾਰl ਸਥ਼ਾਨ ਦ਼ਾ ਸਥ਼ਾਨਕ 

ਵਕਤ਼ਾਬਚ਼ਾ ਿੇਖ ੋਜ਼ਂਾ ਿੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੂ਼ਿੰ  ਿੁੱਛੋ l 

ਟੇਬਲੇਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸੇਸ ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਹੈ, ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਨਹੀ,ਂ ਅਤੇ ਉਚੱ ਿਰਤੋਂ ਦੇ 

ਅਰਸੇ ਦੌਰ਼ਾਨ ਉਿਲਬਿਤ਼ਾ ਸੀਮਤ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ l ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੀ 

ਵਨਗ੍ਰ਼ਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋ੍ਿਨੀਯਤ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀ ਂਹੈ l 

ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਦਰੁਿਰਤੋਂ ਜ਼ਂਾ ਹੋਰ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਿੱਜੋਂ 

ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਿ਼ਾਬ਼ਿੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਅਵਿਕ਼ਾਰ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਨੁਕਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 

ਸਕਦ਼ਾ ਹ ੈl 

ਮੁਲ਼ਾਕ਼ਾਤ਼ਂਾ 

ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲ਼ਾਕ਼ਾਤੀ ਆ ਸਕਦ ੇਹਨl ਮੁਲ਼ਾਕ਼ਾਤੀਆਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਸਥ਼ਾਨ ਦੀ ਮੁਲ਼ਾਕ਼ਾਤ 

ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਿਰਵਕਵਰਆਿ਼ਂਾ ਦੀ ਿ਼ਾਲਣ਼ਾ ਕਰਨੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈ l ਇਹ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣ਼ਾਉਣ਼ਾ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵ ਼ਿੰਮੇਿ਼ਾਰੀ ਹ ੈਵਕ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਯ਼ਾਤਰੀਆਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਫੇਰੀ ਦੇ ਵਨਯਮ਼ਂਾ ਬ਼ਾਰੇ 

ਿਤ਼ਾ ਹੋਿlੇ ਤੁਸੀ ਂਸਥ਼ਾਨ ਦੇ ਸਥ਼ਾਨਕ ਵਕਤ਼ਾਬਚ ੇਵਿਚ ਨੀਤੀ ਅਤੇ 

ਕ਼ਾਰਜ ਿਰਣ਼ਾਲੀਆਂ ਿ਼ਾਓਗੇ੍ l 

ਮੁਲ਼ਾਕ਼ਾਤੀਆਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਢਕੁਿੇਂ ਕਿੜੇ ਿਵਹਨਣੇ ਚ਼ਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਢ਼ਿੰਗ੍ ਨ਼ਾਲ ਵਿਿਹ਼ਾਰ ਕਰਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ l ਜੇ 

ਤੁਸੀ ਂਜ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਮੁਲ਼ਾਕ਼ਾਤੀ ਵਿਘਨ ਿ਼ਾਉਦੇਂ ਹਨ, ਤ਼ਂਾ ਉਨਹ਼ਂਾ 

ਨੂ਼ਿੰ  ਜ਼ਾਣ਼ਾ ਿਏਗ਼੍ਾ, ਅਤੇ ਸਥ਼ਾਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹ਼ਾਡੀਆਂ 

ਮੁਲ਼ਾਕ਼ਾਤ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦ਼ਾ ਹ ੈl ਮੁਲ਼ਾਕ਼ਾਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ 

ਿੀ ਜੋ ਉਹ ਸਥ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਵਲਆਉਦੇਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ 

ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹlੈ ਉਨਹ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਆਿਣ਼ਾ ਸ਼ਾਮ਼ਾਨ ਲ਼ਾਕਰ 

ਵਿਚ ਜ਼ਂਾ ਆਿਣੀ ਕ਼ਾਰ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਕਹ਼ਾ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ 

ਹੈ l 

ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਵਿ ਟਰ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਲਈ ਚੀ ਼ਂਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਿਰ 

ਇੱਕ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਿਵਹਲ਼ਂਾ ਉਨਹ਼ਂਾ ਦੀ ਜ਼ਂਾਚ ਅਤੇ ਿਰਿ਼ਾਨਗ੍ੀ ਦੇਣੀ 

ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈ l ਆਿਣੇ ਮਵਹਮ਼ਾਨ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਕਹ ੋਵਕ ਉਹ ਆਿਣੇ ਨ਼ਾਲ ਬਹਤੁ ਸ਼ਾਰੇ 

ਿੈਕੇਜ ਜ਼ਂਾ ਹੋਰ ਚੀ ਼ਂਾ ਨ਼ਾ ਵਲਆਉਣ l 

ਜੋ ਿੀ ਤੁਸੀ ਂਵਕਸੇ ਵਿ ਟਰ ਤੋਂ ਸਿੀਕ਼ਾਰਦੇ ਹ ੋਜੋ ਵਕਸੇ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਦਆੁਰ਼ਾ 

ਮਨ ੂਰ ਨਹੀ ਂਕੀਤ਼ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਤੋਂ ਵਲਆ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂ਼ਿੰ  

ਿਰਤੀਬ਼ਿੰਵਿਤ ਿਜੋਂ  ਬਤ ਕਰ ਵਲਆ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹlੈ ਿਰਤੀਬ਼ਿੰਵਿਤ ਚੀ ਼ਂਾ ਰੱਖਣ 

ਲਈ ਤੁਸੀ ਂਿਰਬ਼ਿੰਿਕੀ ਅਤੇ ਅਿਰ਼ਾਵਿਕ  ੁਰਮ਼ਾਨੇ ਦੇ ਅਿੀਨ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋl 

ਮੁਲ਼ਾਕ਼ਾਤੀਆਂ ਸ਼ਿੰਬ਼ਿੰਿੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲਈ, ਸ਼ਾਰਣੀ 3 ਿੇਖ ੋl 

ਡ਼ਾਕ 

ਤੁਸੀ ਂਡ਼ਾਕ ਭੇਜ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ,ੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਥ਼ਾਨ ਦੀ 

ਸੁਰੱਵਖਆ, ਵਹਫ਼ਾ ਤ, ਜ਼ਂਾ ਿਰਬ਼ਿੰਿ ਨੂ਼ਿੰ  ਖ਼ਤਰ਼ਾ ਨ਼ਾ ਹੋਿlੇ ਇਸ ਵਕਤ਼ਾਬਚੇ ਵਿਚ ਅਤੇ 

ਆਿਣੇ ਸਥ਼ਾਨਕ ਵਕਤ਼ਾਬਚੇ ਵਿਚ ਡ਼ਾਕ ਬ਼ਾਰੇ ਵਨਯਮ ਿੜਹ ੋl ਡ਼ਾਕ ਬ਼ਾਰੇ ਵਨਯਮ਼ਂਾ 

ਨੂ਼ਿੰ  ਜ਼ਾਣਨ਼ਾ ਅਤੇ ਿ਼ਾਲਣ਼ਾ ਕਰਨ਼ਾ, ਅਤੇ ਉਨਹ਼ਂਾ ਵਨਯਮ਼ਂਾ ਦੀ ਉ਼ਿੰਨ਼ਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਿਆਵਖਆ 

ਕਰਨ਼ਾ ਜੋ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਨ਼ਾਲ ਿੱਤਰ ਵਿਹ਼ਾਰ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵ ਼ਿੰਮੇਿ਼ਾਰੀ ਹੈ l ਜੇ 

ਇੱਥੇ ਵਿਸਿ਼ਾਸ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਕੋਈ ਕ਼ਾਰਨ ਹ ੈਵਕ ਤੁਸੀ ਂਡ਼ਾਕ ਵਨਯਮ਼ਂਾ ਦੀ ਿ਼ਾਲਣ਼ਾ 

ਨਹੀ ਂਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਡ਼ਾਕ ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਸੀਮਤ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ l ਡ਼ਾਕ 

ਸ਼ਿੰਬ਼ਿੰਿੀ ਿਿੇਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲਈ, ਸ਼ਾਰਣੀ 4 ਿੇਖੋ l 
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ਸ਼ਾਰਣੀ 2 ਫੋਨ ਕ਼ਾਲ ਦੇ ਸ਼ਿੰਬ਼ਿੰਿ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ   

 ਫੋਨ ਕ਼ਾਲ ਵਕਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਕਰਨ ਲਈ :a ਆਵਗ੍ਆ ਹੈ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਵਟੱਿਣੀਆਂ 

ਆਮ ਆਬ਼ਾਦੀ (ਦੋਸਤ, ਿਵਰਿ਼ਾਰ, ਕ਼ਾਰੋਬ਼ਾਰ) 
ਹ਼ਂਾ ਵਨਰਭਰ 

ਕਰਦ਼ਾ ਹ ੈ

ਸਥ਼ਾਨ ਦੇ ਸਥ਼ਾਨਕ ਵਨਯਮ ਿੇਖlੋ 

ਕੋਈ ਿਕੀਲ ਜ਼ਂਾ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਿਰਤੀਵਨਿ (ਗੈ੍ਰ-ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ  

ਿਕੀਲ ਸਮੇਤ) ਲੱਭੋb    

ਹ਼ਂਾ ਹ਼ਂਾ ਫੋਨ 'ਤ ੇਸਹੀ ਿਹੁ਼ਿੰਚ ਦੀ ਇ ਼ਾ ਤ ਲਈ ਕ਼ਾਲ਼ਂਾ' ਤੇ 20 ਵਮ਼ਿੰਟ ਦੀ ਸਮ਼ਂਾ ਸੀਮ਼ਾ 

ਲਗ਼੍ਾਈ ਜ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹੈl 

ਿਕੀਲ ਜ਼ਂਾ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਿਰਤੀਵਨਿੀ (ਗੈਰ-ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਿਕੀਲ 

ਸਮੇਤ)c 

ਹ਼ਂਾ ਵਨਰਭਰ 

ਕਰਦ਼ਾ ਹ ੈ

ਫੋਨ 'ਤ ੇਸਹੀ ਿਹੁ਼ਿੰਚ ਦੀ ਇ ਼ਾ ਤ ਲਈ ਕ਼ਾਲ਼ਂਾ' ਤੇ 20 ਵਮ਼ਿੰਟ ਦੀ ਸਮ਼ਂਾ ਸੀਮ਼ਾ 

ਲਗ਼੍ਾਈ ਜ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹੈl 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਵਥਤੀਆਂ (ਵਜਿੇਂ, ਿਵਰਿ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੌਤ ਜ਼ਂਾ 

ਵਬਮ਼ਾਰੀ)d
 

ਹ਼ਂਾ ਹ਼ਂਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ਼ਾਲ਼ਂਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹ਼ਾਊਵਸ਼ਿੰਗ੍  ਯੂਵਨਟ ਦੇ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ, 

ਸੁਿਰਿ਼ਾਈ ਰ ਜ਼ਂਾ ਆਈ ਸੀ ਈ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮ਼ਿੰਗੋ੍l 

ਰ਼ਾਜ ਬ਼ਾਲ ਭਲ਼ਾਈ ਦੇ ਵਹੱਸੇਦ਼ਾਰ 

ਹ਼ਂਾ ਵਨਰਭਰ 

ਕਰਦ਼ਾ ਹ ੈ

ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਭਲ਼ਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਸ਼ਿੰਭ਼ਾਲਣ ਿ਼ਾਲੇ ਕੇਸਕਰਤ਼ਾ ਜ਼ਂਾ 

ਿਕੀਲ ਦੀ ਸ਼ਿੰਿਰਕ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਦੀ  ਰਰੂਤ ਹੈ ਤ਼ਂਾ 

ਸਥ਼ਾਨ ਸਟ਼ਾਫ, ਆਿਣੇ ਦੇਸ ਵਨਕ਼ਾਲੇ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਿੁੱਛੋ ਜ਼ਂਾ ਵਹਰ਼ਾਸਤ 

ਵਰਿੋਰਵਟ਼ਿੰਗ੍ ਅਤੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲ਼ਾਈਨ (ਡੀਆਰਆਈਐਲ) ਨੂ਼ਿੰ  ਫ਼ੋਨ ਕਰ ੋl 

ਸ਼ਿੰਯੁਕਤ ਰ਼ਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਦੇਸ ਦ਼ਾ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦਫਤਰ 
ਹ਼ਂਾ ਹ਼ਂਾ ਕੌਂਸਲੇਟ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ਿਕੀਲ ਲੱਭਣ, ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਿਵਰਿ਼ਾਰ ਨ਼ਾਲ 

ਸ਼ਿੰਿਰਕ ਕਰਨ, ਜ਼ਂਾ  ਸਥ਼ਾਨ ਤੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਵਮਲਣ ਲਈl 

ਇ਼ਿੰਸਿੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦ਼ਾ ਡੀਐਚਐਸੱ ਦਫ਼ਤਰ  ਹ਼ਂਾ ਹ਼ਂਾ 1-800-323-8603 ਜ਼ਂਾ 1-844-889-4357 ਟੀ ਟੀ ਿ਼ਾਈ ਮਸੀਨ ਤੋਂ 

ਆਈਸੀਈ  ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀ ਵਰਿੋਰਵਟ਼ਿੰਗ੍ ਅਤੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲ਼ਾਈਨ 

(ਡੀਆਰਆਈਐਲ) 

ਹ਼ਂਾ ਹ਼ਂਾ 1-888-351-4024 ਜ਼ਂਾ ਇੱਕ ਟੀਟੀਿ਼ਾਈ ਮਸੀਨ ਤੋਂ 9116 # ਜ਼ਂਾ 711 

ਿੇਸੇਿਰ ਵ ਼ਿੰਮੇਿ਼ਾਰੀ ਦ਼ਾ  ਆਈਸੀਈ ਦਫਤਰ ਹ਼ਂਾ ਹ਼ਂਾ 1-877-2INTAKE (1-877-246-8253) ਜ਼ਂਾ 711 ਟੀਟੀਿ਼ਾਈ ਮਸੀਨ ਤੋਂ 

ਸ਼ਿੰਯੁਕਤ ਭਰਤੀ ਸੈਂਟਰ (ਜੇਆਈਸੀ) ਹ਼ਂਾ ਹ਼ਂਾ 1-877-2INTAKE (1-877-246-8253) ਜ਼ਂਾ 711 ਟੀਟੀਿ਼ਾਈ ਮਸੀਨ ਤੋਂ 

ਅਦ਼ਾਲਤ਼ਂਾ ਹ਼ਂਾ ਹ਼ਂਾ  

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਅਿੀਲ ਬੋਰਡ 
ਹ਼ਂਾ ਹ਼ਂਾ  

ਮੁਫਤ ਿਕੀਲ ਜ਼ਂਾ ਮੁਫਤ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਸਮੂਹ 

ਹ਼ਂਾ ਹ਼ਂਾ  ਵਜਿੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਸਮੀਵਖਆ ਦੇ ਕ਼ਾਰਜਕ਼ਾਰੀ ਦਫਤਰ ਦਆੁਰ਼ਾ ਮ਼ਾਨਤ਼ਾ ਿਰ਼ਾਿਤ 

ਹੈ b 

ਵਰਫਜੂੀ  ਲਈ ਸ਼ਿੰਯੁਕਤ ਰ਼ਾਸਟਰ ਦੇ ਹ਼ਾਈ ਕਵਮਸਨਰ 

ਹ਼ਂਾ ਹ਼ਂਾ  

ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਦਫਤਰ ਹ਼ਂਾ ਹ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਕੇਸ ਲਈ ਕ਼ਾਗ੍ ਼ਾਤ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਕ਼ਾਲ਼ਂਾ 

 

a ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਫੋਨ ਕ਼ਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਲ ਆਉਦਂੀ ਹੈ, ਵਸਸਟਮ ਸਹੀ ਤਰਹ਼ਂਾ ਕ਼ਿੰਮ ਨਹੀ ਂਕਰ ਵਰਹ਼ਾ, ਜ਼ਂਾ ਇਹ ਸੂਚੀਬੱਿ ਲੋਕ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਮੁਫਤ ਕ਼ਾਲ਼ਂਾ ਦੀ ਆਵਗ੍ਆ ਨਹੀ ਂਵਦ਼ਿੰਦ਼ਾ, ਆਈਸੀਈ  

ਹ਼ਾਊਵਸ਼ਿੰਗ੍  ਯੂਵਨਟ ਦੇ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਮਦਦ ਲਈ ਿੁੱਛੋ l 

b ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਿਕੀਲ਼ਂਾ ਜ਼ਂਾ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਨੁਮ਼ਾਇ਼ਿੰਵਦਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਸਥ਼ਾਿ਼ਂਾ, ਜੋ ਮੁਫਤ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਦੀ ਿੇਸਕਸ ਕਰਦ ੇਹਨ,  ਨੂ਼ਿੰ  ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਿਣੀ ਹ਼ਾਉਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਯੂਵਨਟ ਦੀ  ਮੁਫ਼ਤ 

ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਸ਼ਿੰਿਰਕ ਸੂਚੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਿੇਖੋ l ਇੱਕ ਆਈਸੀਈ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਇਹ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸ਼ਾਲ ਚ਼ਾਰ ਿ਼ਾਰ ਅਿਡੇਟ ਹੁ਼ਿੰਦੀ ਹ ੈl 

c ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਕ਼ਾਲ਼ਂਾ ਦੀ ਵਨਗ੍ਰ਼ਾਨੀ ਨ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਏ ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਿਣੇ ਿਕੀਲ ਜ਼ਂਾ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਿਰਤੀਵਨਿੀ ਦੇ ਫੋਨ ਨ਼ਿੰ ਬਰ਼ਂਾ ਦੀ ਮ਼ਾਨਤ਼ਾ ਿਰ਼ਾਿਤ ਫੋਨ ਨ਼ਿੰ ਬਰ ਫ਼ਾਰਮ 

ਤੇ' ਸੂਚੀ ਬਣ਼ਾਉਣੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈ l 

d ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਿਕੀਲ ਜ਼ਂਾ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਿਰਤੀਵਨਿੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਰਟੁੀਨ ਕ਼ਾਲ਼ਂਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਆਿ਼ਾਤਕ਼ਾਲੀਨ ਕ਼ਾਲ਼ਂਾ ਨਹੀ ਂਮ਼ਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਂਾਦੀਆਂ l 
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 ਸ਼ਾਰਣੀ 3. ਮੁਲ਼ਾਕ਼ਾਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿੰਬ਼ਿੰਿ ਵਿਚ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ a
 

ਿਵਰਿ਼ਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ 

ਮੁਲ਼ਾਕ਼ਾਤ ਦ ੇਵਦਨ ਦੀ ਆਵਗ੍ਆ ਵਨਰਿ਼ਾਰਤ ਸਮ਼ਂਾ ਵਟੱਿਣੀਆਂ: 

ਸਨੀਿ਼ਾਰ, ਐਤਿ਼ਾਰ ਅਤੇ ਛੱੁਟੀਆ ਂ 30 ਵਮ਼ਿੰਟ ਜ਼ਂਾ, ਜ ੇਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਂਾਦੀ ਹ,ੈ 

ਤ਼ਂਾ ਉਨਹ਼ਂਾ ਯ਼ਾਤਰੀਆ ਂਲਈ ਿ਼ਾਿੂ ਸਮ਼ਂਾ, 

ਵਜਨਹ਼ਂਾ ਨੇ ਬਹਤੁ ਦਰੂ ਤੋਂ  ਯ਼ਾਤਰ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹ ੈ

18 ਸ਼ਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਚੇ ਜ ੇਉਨਹ਼ਂਾ ਦ ੇਨ਼ਾਲ ਕਈੋ ਬ਼ਾਲਗ੍ ਮੁਲ਼ਾਕ਼ਾਤੀ 

ਹੁ਼ਿੰਦ਼ਾ ਹੈ ਤ਼ਂਾ ਉਹ ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨl ਸਥ਼ਾਨਕ ਵਕਤ਼ਾਬਚੇ ਦੀ ਜ਼ਂਾਚ ਕਰੋ ਵਕ ਇਹ 

ਿੇਖਣ ਲਈ ਵਕ ਨ਼ਾਬ਼ਾਲਗ਼੍ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਨ਼ਾਲ ਲੈ ਕ ੇਮਲੁ਼ਾਕ਼ਾਤ਼ਂਾ ਦੀ ਆਵਗ੍ਆ ਹੈ ਜ਼ਂਾ 

ਨਹੀ ਂl 

ਿਕੀਲ਼ਂਾ ਅਤੇ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਸਲ਼ਾਹਕ਼ਾਰ ਨ਼ਾਲ ਮੁਲ਼ਾਕ਼ਾਤ 

ਸੋਮਿ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸੁਕੱਰਿ਼ਾਰ ਤਕੱ 8 ਘ਼ਿੰਟ ੇਿਰਤੀ ਵਦਨ (ਘੱਟ ੋਘੱਟ) ਤੁਸੀ ਂਖ਼ਾਣੇ ਦ ੇਸਮੇਂ ਦੌਰ਼ਾਨ ਆਿਣ ੇਿਕੀਲ ਜ਼ਂਾ ਕਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਿਰਤੀਵਨਿੀ ਨ਼ਾਲ ਵਮਲਣ 

ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹ ੋl ਸਥ਼ਾਨਕ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀ ਮੀਵਟ਼ਿੰਗ੍ ਦੌਰ਼ਾਨ ਖ਼ਾਣ ਲਈ ਇਕ 

ਖ਼ਾਣੇ ਦੀ ਟਰੇ ਜ਼ਂਾ ਥੈਲੀ ਭਜੋਨ ਿਰਦ਼ਾਨ ਕਰਨਗ੍ੇ l 

ਸਨੀਿ਼ਾਰ, ਐਤਿ਼ਾਰ ਅਤੇ ਛੱੁਟੀਆ ਂ ਿਰਤੀ ਵਦਨ 4 ਘ਼ਿੰਟ ੇ(ਘੱਟ ੋਘੱਟ) ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਮੀਵਟ਼ਿੰਗ੍ ਨੂ਼ਿੰ  ਰੱਦ ਕਰਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੁ਼ਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ   ਰਰੂ ਕਰਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈl 

ਤੁਸੀ ਂਵਕਸੇ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਜ਼ਂਾ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਨੂ਼ਿੰ  ਇਸਨੂ਼ਿੰ  ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀ ਂ

ਕਵਹ ਸਕਦੇ l 

a   ਮੁਲ਼ਾਕ਼ਾਤ ਸਮੇਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲਈ ਆਿਣੇ 

ਸਥ਼ਾਨ ਦੇ ਸਥ਼ਾਨਕ ਵਨਯਮ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਂਚ ਕਰ ੋl 
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ਸ਼ਾਰਣੀ 4. ਡ਼ਾਕ ਦੇ ਸਬ਼ਿੰਿ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ 
ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਡ਼ਾਕ ਅਤ ੇਵਿਸੇਸ ਿਤਰ ਵਿਹ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹ ੈ

• ਵਨਜੀ ਿਕੀਲ, ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਿਰਤੀਵਨਿ ਅਤੇ ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਿਕੀਲ 

• ਜੱਜ, ਕਚਵਹਰੀਆਂ, ਦਤੂਘਰ਼ਂਾ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ 

• ਅਮਰੀਕੀ ਰ਼ਾਸਟਰਿਤੀ, ਉਿ ਰ਼ਾਸਟਰਿਤੀ, ਜ਼ਂਾ ਕ਼ਂਾਗ੍ਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 

• ਸਯੁ਼ਿੰਕਤ ਰ਼ਾਜ ਦੇ ਵਨਆਂ ਵਿਭ਼ਾਗ੍, ਡੀਐਚਐਸ (ਸਮੇਤ ਆਈਸੀਈ, ਡੀਐਚਐਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇ਼ਿੰਸਿੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਡੀਐਚਐਸ ਦਫ਼ਤਰ  ਵਸਿਲ ਰ਼ਾਈਟਸ ਐਡਂ 

ਵਸਿਲ ਵਲਬਰਟੀ  ਅਤੇ ਆਈਸੀਈ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਕੋਰ) 

• ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਿਰਣ਼ਾਲੀ ਿਰਬ਼ਿੰਿਕ 

• ਵਰਿੋਰਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਊ  ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੁਮ਼ਾਇ਼ਿੰਦੇ 

ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਡ਼ਾਕ ਦੀ ਵਤਆਰੀ 

ਵਲਫ਼ਾਫੇ ਦੇ ਉਿੱਰਲੇ ਖੱਬ ੇਕੋਨੇ ਵਿੱਚ, ਵਲਖੋ: 

     • ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਨ਼ਾਮ 

     • ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਏ-ਨ਼ਿੰ ਬਰ ਜ਼ਂਾ ਆਈਡੀ ਨ਼ਿੰ ਬਰ; ਏ-ਨ਼ਿੰ ਬਰ ਵਿਚ ਵਸਰਫ ਵਿਛਲੇ ਚ਼ਾਰ ਅ਼ਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚ਼ਾਹੀਦ ੇਹਨ (A-XXX-XX0-000) 

     • ਸਥ਼ਾਨ ਦ਼ਾ ਿਤ਼ਾ 

ਵਲਫ਼ਾਫੇ ਦੇ ਵਿਚਕ਼ਾਰ, ਵਲਖੋ: 

     • ਿਰ਼ਾਿਤਕਰਤ਼ਾ ਦ਼ਾ ਨ਼ਾਮ ਅਤੇ ਿਤ਼ਾ 

     • ਵਸਰਲੇਖ ਜ਼ਂਾ ਸ਼ਿੰਸਥ਼ਾ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਿਕੀਲ, ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨ ਦਫਤਰ, ਜ਼ਂਾ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ 

ਵਲਫ਼ਾਫੇ ਉਤੱੇ “ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਡ਼ਾਕ” ਜ਼ਂਾ “ਵਿਸੇਸ ਿੱਤਰ ਵਿਹ਼ਾਰ” ਵਲਖੋ (ਆਿਣੇ ਿਕੀਲ ਜ਼ਂਾ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਨੁਮ਼ਾਇ਼ਿੰਦੇ ਨੂ਼ਿੰ  ਦੱਸ ੋਵਕ ਆਉਣ ਿ਼ਾਲੇ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਿੱਤਰ਼ਂਾ ਤ ੇਇਸ ਤਰਹ਼ਂਾ ਲੇਬਲ ਲਗ਼੍ਾਇਆ 

ਜ਼ਾਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ)। 

ਡ਼ਾਕ ਗ੍ੋਿਨੀਯਤ਼ਾ 

       • ਆਉਣ ਿ਼ਾਲੇ ਅਤ ੇਬ਼ਾਹਰ ਜ਼ਾਣ ਿ਼ਾਲੇ ਸ਼ਾਰੇ ਿੱਤਰ਼ਂਾ ਤੇ ਿਰਤੀਬ਼ਿੰਵਿਤ ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਅਤੇ ਵਲਖਤ ਲਈ ਮੁਆਇਨ਼ਾ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈl 

       • ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਕਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਡ਼ਾਕ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਸਥ਼ਾਨ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀ ਇਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਸ਼ਾਮਹਣੇ ਖੋਲੇਗ਼੍ਾ ਅਤੇ ਿਰਤੀਬ਼ਿੰਿਨ ਦੀ ਜ਼ਂਾਚ ਕਰ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ, ਿਰ ਇਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਨਹੀ ਂਿੜਹ ਸਕਦ਼ਾ l 

       • ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਨਹੀ ਂਚ਼ਾਹੁ਼ਿੰਦ ੇਵਕ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਬ਼ਾਹਰ ਭੇਜੀ ਜ਼ਾਣ ਿ਼ਾਲੀ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਜ਼ਂਾ ਵਿਸੇਸ ਡ਼ਾਕ ਖੋਲੀ ਜ਼ਾਿ ੇਤ਼ਂਾ ਸਥ਼ਾਨ ਦੇ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਡ਼ਾਕ ਦ਼ਾ ਮੁਆਇਨ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ  

         ਆਵਗ੍ਆ ਵਦਓ, ਿਰ ਇਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਨ਼ਾ ਿੜਹ,ੋ ਇਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਹਣੇ ਮੋਹਰ ਲਗ਼੍ਾਓ ਅਤੇ ਸਿੱਸਟ ਤਰੌ 'ਤ ੇਇਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਡ਼ਾਕ ਦੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਲੇਬਲ ਕਰlੋ 

       • ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੀ ਹੋਰ ਡ਼ਾਕ ਆਿਣੇ ਆਿ ਬ਼ਿੰਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋਅਤ ੇਇਸਨੂ਼ਿੰ  ਵਕਸੇ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਿੱਤਰ ਬਕਸੇ ਵਿਚ ਿ਼ਾ ਸਕਦੇ ਹ ੋl 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਭੇਜੀ ਗ੍ਈ ਡ਼ਾਕ 
  ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਭੇਜੀ ਗ੍ਈ ਸ਼ਾਰੀ ਡ਼ਾਕ ਤੇ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਏ-ਨ਼ਿੰ ਬਰ ਜ਼ਂਾ ਆਈਡੀ ਨ਼ਿੰ ਬਰ ਹੋਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ: 

• ਵਲਫ਼ਾਫੇ ਤ ੇਤੁਹ਼ਾਡੇ ਿਤੇ ਦੇ ਵਹੱਸ ੇਿਜੋਂ 

• ਵਲਖਤੀ ਅੱਖਰ਼ਂਾ ਦੇ ਿਵਹਲੇ ਿ਼ਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਏ-ਨ਼ਿੰ ਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚ਼ਾਰ ਅ਼ਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚ਼ਾਹੀਦ ੇਹਨ (A-XXX-XX0-000)l ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਆਉਣ ਿ਼ਾਲੀ ਡ਼ਾਕ 

ਵਿੱਚ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਏ-ਨ਼ਿੰ ਬਰ ਜ਼ਂਾ ਆਈਡੀ ਨ਼ਿੰ ਬਰ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਇਹ ਭੇਜਣ ਿ਼ਾਲੇ ਨੂ਼ਿੰ  ਿ਼ਾਿਸ ਕਰ ਵਦੱਤ਼ਾ ਜ਼ਾਿੇਗ਼੍ਾl ਇਸ ਵਿੱਚ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਡ਼ਾਕ ਅਤੇ ਿੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ l 

  ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਆਉਣ ਿ਼ਾਲੀ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਡ਼ਾਕ ਦੇ ਵਲਫ਼ਾਫੇ ਉਿੱਰ ਇਹ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈ: 

• ਭੇਜਣ ਿ਼ਾਲੇ ਦ਼ਾ ਨ਼ਾਮ ਅਤੇ ਵਸਰਲੇਖ 

• ਸਬਦ "ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਡ਼ਾਕ" ਜ਼ਂਾ "ਵਿਸੇਸ ਡ਼ਾਕ" 

• ਜੇ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਡ਼ਾਕ ਨੂ਼ਿੰ   ਰਰੂਤ ਅਨੁਸ਼ਾਰ ਮ਼ਾਰਕ ਨਹੀ ਂਕੀਤ਼ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਸਥ਼ਾਨ ਇਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਡ਼ਾਕ ਨਹੀ ਂਮ਼ਿੰਨਦੀ 

ਮਹੱਤਿਿੂਰਨ! ਇਹ ਵਨਯਮ ਹਰ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਡ਼ਾਕ ਭੇਜਦ਼ਾ ਹੈ,ਨੂ਼ਿੰ  ਸਮਝ਼ਾਉਣ਼ਾ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵ ਼ਿੰਮੇਿ਼ਾਰੀ ਹੈ l   
 

ਸਥ਼ਾਨ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਡ਼ਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ਜੇ: 

• ਇਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਿਰਤੀਬ਼ਿੰਵਿਤ ਮ਼ਿੰਵਨਆ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ 

• ਇਹ ਵਹ਼ਿੰਸ਼ਾ ਜ਼ਂਾ ਵਿਗ਼੍ਾੜ ਨੂ਼ਿੰ  ਦਰਸ਼ਾਉਦਂ਼ਾ, ਜ਼ਂਾ ਵਹ਼ਿੰਸ਼ਾ ਜ਼ਂਾ ਵਿਗ਼੍ਾੜ ਿੈਦ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦ਼ਾ ਹ ੈ

• ਦੱਸਦ਼ਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਿੇਂ ਬਚਣ਼ਾ ਹੈ, ਹਵਥਆਰ ਜ਼ਂਾ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣ਼ਾਉਣ਼ਾ ਹੈ, ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨ ਨੂ਼ਿੰ  ਤੋੜਨ਼ਾ ਹੈ, ਆਈਸੀਈ ਵਨਯਮ਼ਂਾ ਦੀ ਉਲ਼ਿੰਘਣ਼ਾ ਕਰਨ਼ਾ ਹੈ ਜ਼ਂਾ ਨਸੇ ਜ਼ਂਾ  

• ਸਰ਼ਾਬ ਵਕਿੇਂ ਬਣ਼ਾਉਣ਼ਾ ਹੈ 

• ਸੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸਿਸਟ ਤਸਿੀਰ਼ਂਾ ਜ਼ਂਾ ਿਰਣਨ ਹਨ ਜ਼ਂਾ ਅਸਲੀਲ ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਹ ੈ

• ਿਮਕੀਆਂ, ਜਬਰਨ ਿਸੂਲੀ, ਵਰਸਿਤ, ਅਸਲੀਲਤ਼ਾ ਜ਼ਂਾ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਗ਼੍ਾਲ਼ਂਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ  

• ਕੁਝ ਿੀ ਗੈ੍ਰਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਹੈ ਜ਼ਂਾ ਵਜਸ ਦੀ ਇਜ਼ਾ ਤ ਨਹੀ,ਂ ਕੋਡ ਵਿਚ ਸ਼ਿੰਦੇਸ, ਜ਼ਂਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਸਥ਼ਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਹਫ਼ਾ ਤ ਲਈ ਖਤਰ਼ਾ ਹ ੈ

ਅਗ੍ਲੇ ਿ਼ਿੰਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ 
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ਸ਼ਾਰਣੀ 4. ਡ਼ਾਕ ਦੇ ਸਬ਼ਿੰਿ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ 
 ਿਛ਼ਾਣ ਦਸਤ਼ਾਿੇ  ਅਤ ੇਮੈਗ੍ ੀਨ ਗ਼੍ਾਹਕੀ 

• ਇਹ ਸਥ਼ਾਨ ਡ਼ਾਕ ਦਆੁਰ਼ਾ ਿਰ਼ਾਿਤ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਿਛ਼ਾਣ ਦਸਤ਼ਾਿੇ  ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਆਈਸੀਈ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਭੇਜ ਦੇਿੇਗ਼੍ਾ ਅਤੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਇਸ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ ਬ਼ਾਰੇ ਸੂਚਤ  

ਕਰੇਗ਼੍ਾ l ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੇ ਆਈਸੀਈ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਵਲਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਿਛ਼ਾਣ ਦਸਤ਼ਾਿੇ  ਦੀ ਿਰਮ਼ਾਵਣਤ ਕ਼ੱਾਿੀ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ l 

• ਤੁਸੀ ਂਰਸ਼ਾਵਲਆਂ, ਕੈਟ਼ਾਲ਼ਾਗ਼੍ਂਾ, ਜ਼ਂਾ ਹੋਰ ਿਰਕ਼ਾਸਨ਼ਂਾ ਦੀ ਗ਼੍ਾਹਕੀ ਨਹੀ ਂਲੈ ਸਕਦ,ੇ ਿਰ ਹੋ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਕੋਈ ਵਰਸਤੇਦ਼ਾਰ ਜ਼ਂਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਗ਼੍ਾਹਕੀ ਭੇਜੇ l 

ਡ਼ਾਕ ਸਿੁਰਦਗ੍ੀ 

• ਇਹ ਸਥ਼ਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡ਼ਾਕ ਿਰ਼ਾਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 24 ਘ਼ਿੰਵਟਆਂ ਦੇ ਅ਼ਿੰਦਰ ਡ਼ਾਕ ਦੀ ਿ਼ਿੰਡ ਕਰਦ਼ਾ ਹ,ੈ ਿਰ਼ਿੰਤੂ ਜੇ ਇਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਸੁਰੱਵਖਆ ਕ਼ਾਰਨ਼ਂਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸੇਸ ਿਰਬ਼ਿੰਿਨ ਦੀ 

 ਰਰੂਤ ਿੈਂਦੀ ਹੈ ਤ਼ਂਾ ਇਸ ਵਿਚ ਿਿੇਰੇ ਸਮ਼ਂਾ ਲੱਗ੍ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ (ਉਦ਼ਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, ਸਥ਼ਾਨ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਂਾਚਣ ਲਈ 48 ਘ਼ਿੰਵਟਆਂ ਤਕ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਡ਼ਾਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ 

ਹਨ ਵਕ ਇਹ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਡ਼ਾਕ ਹੈ) l 

• ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਸਥ਼ਾਨ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਡ਼ਾਕ ਆਉਦਂੀ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਇਹ ਭੇਜਣ ਿ਼ਾਲੇ ਨੂ਼ਿੰ  ਿ਼ਾਿਸ ਕਰ ਵਦੱਤੀ ਜ਼ਾਏਗ੍ੀ l 

ਡ਼ਾਕ ਵਿਚ ਿੈਸੇ ਬ਼ਾਰ ੇਵਨਯਮ 

• ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਡ਼ਾਕ ਵਿਚ ਿੈਸੇ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਿੈਸੇ ਿ਼ਾਉਣ ਤੋਂ ਿਵਹਲ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਿੈਸੇ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੇਿੇਗ਼੍ਾ l 

• ਤੁਸੀ ਂਸਥ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬ਼ਾਹਰ ਵਕਸੇ ਨੂ਼ਿੰ  ਿੈਸੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋl ਨਕਦ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਸਫ਼ਾਰਸ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜ਼ਂਾਦੀl ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਮਨੀ ਆਰਡਰ ਖਰੀਦਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੁ਼ਿੰਦੇ ਹੋ ਤ਼ਂਾ ਵਸਫਟ    

ਸੁਿਰਿ਼ਾਈ ਰ ਨ਼ਾਲ ਸ਼ਿੰਿਰਕ ਕਰੋ l 

• ਹਰੇਕ ਸਥ਼ਾਨ ਵਿਚ ਨਕਦ, ਚੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਿੰਡ਼ਂਾ ਬ਼ਾਰੇ ਵਨਯਮ ਵਲਖੇ ਗ੍ਏ ਹਨl ਇਸ ਲਈ ਆਿਣੇ ਸਥ਼ਾਨ ਦੇ ਵਨਯਮ ਿੇਖੋ l ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਸਟ ਨਹੀ ਂਹਨ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ 

ਸਥ਼ਾਨ ਉਨਹ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ l 

ਡ਼ਾਕ ਖਰਚੇ ਲਈ ਭੁਗ੍ਤ਼ਾਨ 

• ਜੇ ਸਥ਼ਾਨ ਇਹ ਵਨਰਿ਼ਾਰਤ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀ ਂਡ਼ਾਕ ਜ਼ਂਾ ਮੇਵਲ਼ਿੰਗ੍ ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਦ਼ਾ ਭੁਗ੍ਤ਼ਾਨ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਸੀ ਂਕੁਝ ਵਕਸਮ਼ਂਾ ਦੀ ਡ਼ਾਕ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਭੇਜ 

ਸਕਦ ੇਹ ੋਵਜਸ ਵਿਚ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਡ਼ਾਕ, ਆਿਣੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂ਼ਿੰ  ਡ਼ਾਕ, ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਅਦ਼ਾਲਤ ਨੂ਼ਿੰ  ਡ਼ਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ l 

• ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਿਣੀ ਵਨੱਜੀ ਡ਼ਾਕ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤ ੇਵਤ਼ਿੰਨ ਜ਼ਂਾ ਿਿੇਰੇ ਵਟਕਟ ਲੱਗੇ੍ ਵਲਫ਼ਾਫੇ ਵਮਲਣਗੇ੍l ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੇ ਹ਼ਾਉਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਯੂਵਨਟ ਦੇ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਕ਼ਾਗ੍ , 

ਿੈਨਵਸਲ ਅਤੇ ਵਲਫ਼ਾਫੇ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹ ੋl 

• ਜੇ ਸਥ਼ਾਨ ਵਨਰਿ਼ਾਰਤ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀ ਂਮੇਵਲ਼ਿੰਗ੍ ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਸੀ ਂਉਨਹ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਮੁਫਤ ਨਹੀ ਂਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ੍ l ਤੁਸੀ ਂਕਵਮਸਰੀ ਤੋਂ 

ਸਿਲ਼ਾਈ ਖਰੀਦ ਸਕਦ ੇਹੋl ਡ਼ਾਕ ਬ਼ਾਰੇ ਵਨਯਮ਼ਂਾ ਲਈ ਆਿਣੇ ਸਥ਼ਾਨ ਦ਼ਾ ਵਕਤ਼ਾਬਚ਼ਾ ਿੇਖੋ l 
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ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਵਨਗ੍ਰ਼ਾਨੀ ਸ਼ਿੰਬ਼ਿੰਿੀ 

ਿਰਸਨ 

ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨ ੁੰ  ਪਤਾ ਚਲੇ ਜਕ ਜਜਸ ਜਵਅਕਤੀ 

ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਬੱਜਚਆ ਂਨ ੁੰ  ਛੱਡ ਕ ੇਆਇਆ ਹਾ ਂਉਹ ਹ ਣ 

ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦਾ ? 

ਵਕਸੇ ਆਈਸੀਈ ਅਫਸਰ ਨੂ਼ਿੰ  ਦੱਸ ੋਜ਼ਂਾ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀ ਵਰਿੋਰਵਟ਼ਿੰਗ੍ ਅਤੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ 

ਲ਼ਾਈਨ (ਡੀ ਆਰ ਆਈ ਐਲੱ) ਨ਼ਾਲ 1-888-351-4024 ਜ਼ਂਾ 9116 # ਤੇ 

ਸ਼ਿੰਿਰਕ ਕਰ ੋl ਆਈ ਸੀ ਈ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਦੇ ਿਰਬ਼ਿੰਿ ਕਰਨ 

ਦ਼ਾ ਮੌਕ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦ਼ਾ ਹ ੈਜ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ 

ਕਰ ਸਕਦ਼ਾ ਹlੈ ਤੁਸੀ ਂਮ਼ਾਵਿਆਂ ਦ਼ਾ ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਦ਼ਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇ੍ਸਨ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰ 

ਸਕਦ ੇਹੋ ਜੋ ਸਥ਼ਾਨ ਕ ਼ਾਨੂਨ ਲ਼ਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਿ਼ਾਇਆ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ । 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇ(ਬੱਜਚਆਂ) ਨ ੁੰ  ਜਕਵੇਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ 

ਸਰਹੱਦ 'ਤ ੇਇਮੀਗਰੇਸਨ ਜਹਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ 

ਸਨ? 

ਵਕਸੇ ਆਈ ਸੀ ਈ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਦੱਸ ੋਜ਼ਂਾ ਇੱਕ ਟੀਟੀਿ਼ਾਈ ਮਸੀਨ ਤੋਂ 1-888-

351-4024 ਜ਼ਂਾ 9116 # ਜ਼ਂਾ 711 ਤੇ ਡੀ ਆਰ ਆਈ ਐਲੱ ਨ਼ਾਲ ਸ਼ਿੰਿਰਕ 

ਕਰ ੋ

ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨ ੁੰ  ਪਤਾ ਚਲੇ ਜਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚ ੇਨ ੁੰ  ਇੱਕ 

ਰਾਜ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਪਰਗੋਰਾਮ ਦ ਆਰਾ ਜਹਰਾਸਤ 

ਜਵੱਚ ਲੈ ਜਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨ ਰਬੁੰਦੀ ਜਵੱਚ ਹਾਂ? 

ਵਕਸੇ ਆਈਸੀਈ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਦੱਸ ੋਜ਼ਂਾ ਡੀ ਆਰ ਆਈ ਐਲੱ ਨ਼ਾਲ ਸ਼ਿੰਿਰਕ 

ਕਰ ੋl ਆਈਸੀਈ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਰ਼ਾਜ ਬ਼ਾਲ ਭਲ਼ਾਈ ਏਜ਼ਿੰਸੀ ਨ਼ਾਲ ਸ਼ਿੰਿਰਕ ਕਰਨ ਅਤ ੇ

ਇਹ ਵਨਰਿ਼ਾਰਤ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਮੌਕ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੋਲ ਆਿਣੇ ਬੱਚ ੇ

ਲਈ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਦੇ ਿਰਬ਼ਿੰਿ ਕਰਨ ਅਤ ੇ/ ਜ਼ਂਾ ਵਕਸੇ ਿੀ ਬ਼ਾਲ ਭਲ਼ਾਈ ਦੀ 

ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ ਵਿਚ ਵਕਿੇਂ ਵਹੱਸ਼ਾ ਲੈਣ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ  ਬ਼ਾਰੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਹੜੇ 

ਵਿਕਲਿ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ l ਆਈਸੀਈ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ 

ਸਮੀਵਖਆ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ, ਖ਼਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਤੁਸੀ ਆਿਣੇ ਬੱਚ ੇਨ਼ਾਲ ਜੁੜੀ ਨਿੀ ਂ

ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਿੇਸ ਕਰਦ ੇਹ ੋl 

ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁੰਯ ਕਤ ਰਾਜ ਜਵੱਚ 

ਸ ਰੱਜਖਆ ਬਾਰੇ ਜਚੁੰਤਤ ਹਾਂ? 

ਤੁਸੀ ਂਸਥ਼ਾਨ ਦੇ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਦੱਸ ਸਕਦ ੇਹੋ ਵਕ ਤੁਸੀ ਂਵਕਸੇ ਰ਼ਾਜ ਬ਼ਾਲ ਭਲ਼ਾਈ 

ਅਥ਼ਾਰਟੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਸ਼ਿੰਭ਼ਾਵਿਤ ਬੱਵਚਆਂ ਨ਼ਾਲ ਹੋਣ ਿ਼ਾਲੇ ਦਰੁਵਿਿਹ਼ਾਰ, ਅਣਗ੍ਵਹਲੀ 

ਜ਼ਂਾ ਵਤਆਗ੍ ਦੀ ਵਰਿੋਰਟ ਕਰਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੁ਼ਿੰਦ ੇਹੋ, ਜ਼ਂਾ ਤੁਸੀ ਂਡੀਆਰਆਈਐਲ ਨੂ਼ਿੰ  

ਕ਼ਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋl 

ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ (ਬੱਜਚਆਂ) ਦੀ 

ਜਹਰਾਸਤ ਦੇ ਸੁੰਬੁੰਿ ਜਵਚ ਜਕਸੇ ਕਾਨ ੁੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਵਚ 

ਸਾਮਲ ਹ ੁੰਦਾ ਹਾਂ? 

ਰ਼ਾਜ ਬ਼ਾਲ ਭਲ਼ਾਈ ਿਰਵਕਵਰਆਿ਼ਾਂ: ਜੇ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰ਼ਾਜ 

ਬ਼ਾਲ ਭਲ਼ਾਈ ਸ਼ਿੰਸਥ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ਼ਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਈਸੀਈ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਸ਼ਿੰਸਥ਼ਾ ਅਤੇ / ਜ਼ਂਾ 

ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਬ਼ਾਲ ਭਲ਼ਾਈ ਿਕੀਲ ਨੂ਼ਿੰ  ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਨ਼ਾਬ਼ਾਲਗ੍ ਬੱਚ ੇ(ਬੱਵਚਆਂ) ਬ਼ਾਰੇ 

ਸ਼ਿੰਿਰਕ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਮੌਕ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬ਼ਾਲ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਦੀ 

ਵਨਗ੍ਰ਼ਾਨੀ ਅਿੀਨ ਹਨ l ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਕੇਸ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀ ਦ਼ਾ ਿਤ਼ਾ ਲਗ਼੍ਾਉਣ ਵਿਚ 

ਮਦਦ ਦੀ  ਰਰੂਤ ਹੁ਼ਿੰਦੀ ਹੈ ਤ਼ਂਾ ਵਕਸੇ ਆਈ ਸੀ ਈ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਦੱਸ ੋਜ਼ਂਾ 

ਡੀਆਰਆਈਐਲ ਨ਼ਾਲ ਸ਼ਿੰਿਰਕ ਕਰlੋ ਬ਼ਾਲ ਭਲ਼ਾਈ ਸ਼ਿੰਸਥ਼ਾ ਅਤੇ / ਜ਼ਂਾ 

ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਬ਼ਾਲ ਭਲ਼ਾਈ ਿਕੀਲ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਦੱਸ ਦੇਿੇਗ਼੍ਾ ਵਕ ਤੁਸੀ ਂਦੇਖਭ਼ਾਲ ਦੇ ਿਰਬ਼ਿੰਿ 

ਕਰਨ, ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਵਿਚ ਵਹੱਸ਼ਾ ਲੈਣ, ਅਦ਼ਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸੁਣਿ਼ਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵਹੱਸ਼ਾ 

ਲੈਣ ਜ਼ਂਾ ਸ਼ਿੰਿਰਕ ਜ਼ਂਾ ਿੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਲਈ ਹੋਰ ਵਕਹੜੇ ਕਦਮ 

ਚੁੱਕ ਸਕਦ ੇਹੋ l ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਿਣੇ ਆਈਸੀਈ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਇਹ ਿੀ ਦੱਸ ਦੇਣ਼ਾ 

ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹ ੈਵਕ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਰ਼ਾਜ ਬ਼ਾਲ ਭਲ਼ਾਈ ਕੇਸ ਲਈ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ 

 ਰਰੂਤ ਹ ੈl 

ਿਵਰਿ਼ਾਰਕ ਕਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ: ਜੇ ਕਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਅਤੇ 

ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਬੱਚ ੇਦੇ ਦਜੂੇ ਮ਼ਾਿੇ (ਬੱਵਚਆਂ) ਜ਼ਂਾ ਿਵਰਿ਼ਾਰ 

ਦੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ) ਵਿਚਕ਼ਾਰ ਹੋਿੇ, ਤ਼ਂਾ ਆਈਸੀਈ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਿਣੇ 

ਿਕੀਲ ਜ਼ਂਾ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਿਰਤੀਵਨਿੀ (ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ) ਨ਼ਾਲ ਸ਼ਿੰਿਰਕ ਕਰਨ 

ਦ਼ਾ, ਅਦ਼ਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਿ਼ਾਈ ਵਿਚ ਵਹੱਸ਼ਾ ਲੈਣ, ਅਦ਼ਾਲਤ ਕੋਲ 

ਦਸਤ਼ਾਿੇ  ਦ਼ਾਇਰ ਕਰਨ, ਜ਼ਂਾ ਕੇਸ ਨ਼ਾਲ ਜੁੜ ੇਹੋਰ ਮ਼ਾਮਵਲਆਂ ਵਿਚ 

ਵਹੱਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦ਼ਾ ਮੌਕ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦ਼ਾ ਹ ੈl 

ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਜਾਂ 

ਪਜਰਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਬਾਰੇ ਪਰਸਨ ਹਨ? 

ਆਿਣੇ ਿਕੀਲ ਜ਼ਂਾ ਕੇਸ ਿਰਕਰ ਨ਼ਾਲ ਗੱ੍ਲ ਕਰ ੋl ਤੁਸੀ ਂ“ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਜ਼ਂਾ 

ਦੇਸ ਵਨਕ਼ਾਲ਼ਾ” : “ਮੇਰੇ ਬੱਵਚਆਂ ਬ਼ਾਰੇ ਕੀ “? ਟਲੂਵਕੱਟ ਜੋ ਅ਼ਿੰਗ੍ਰੇ ੀ ਅਤੇ 

ਸਿੈਵਨਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰੇ ਕ ਼ਾਨੂਨ ਲ਼ਾਇਬਰੇਰੀ ਕ਼ਿੰਵਿਊਟਰ ਤੇ ਉਿਲਬਿ ਹੈ, 

ਬ਼ਾਰੇ ਿੀ ਦੇਖ ਸਕਦ ੇਹੋ l ਟਲੂਵਕੱਟ ਦੇ ਿਰੂਕ ਵਿੱਚ ਿੱਖ ਿੱਖ ਰ਼ਾਜ 

ਏਜ਼ਿੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਲਈ ਰ਼ਾਜ-ਦਰ-ਰ਼ਾਜ ਸ਼ਿੰਿਰਕ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਿੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈl 

ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਸਰੋਤ 

ਸਮੂਹ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਿੇਸਕ਼ਾਰੀ 

ਕੁਝ ਸਥ਼ਾਨ਼ਂਾ ਤੇ, ਕਵਮਊਨਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਸ਼ਿੰਯੁਕਤ ਰ਼ਾਜ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨ 

ਅਤੇ ਿਰਵਕਵਰਆਿ਼ਂਾ ਬ਼ਾਰੇ ਸਮੂਹ ਿੇਸਕ਼ਾਰੀਆਂ ਵਦ਼ਿੰਦ ੇਹਨ l ਇਹ ਿੇਸਕ਼ਾਰੀਆਂ 

ਸਥ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਈ ਦੇ ਸ਼ਾਰੇ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਿਲਬਿ 

ਹਨ l ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਸਥ਼ਾਨ ਆਮ ਿਰਤੋਂ ਿ਼ਾਲੇ ਖੇਤਰ਼ਂਾ ਵਿੱਚ ਿਰਸਤੁਤੀਆਂ ਬ਼ਾਰੇ 

ਐਲ਼ਾਨ ਿਰਕ਼ਾਸਤ ਕਰੇਗ੍ੀ l ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਵਕਸੇ ਘੋਸਣ਼ਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਿੜਹ ਜ਼ਂਾ ਸਮਝ ਨਹੀ ਂ

ਸਕਦ,ੇ ਤ਼ਂਾ ਉਸ ਭ਼ਾਸ਼ਾ ਜ਼ਂਾ ਫ਼ਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਮ਼ਿੰਗੋ੍ ਵਜਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਤੁਸੀ ਂ

ਸਮਝ ਸਕਦ ੇਹੋ l ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਲ਼ਾਇਬਰੇਰੀ ਕ਼ਿੰਵਿਊਟਰ਼ਂਾ ਤੇ ਕਈ ਭ਼ਾਸ਼ਾਿ਼ਂਾ ਵਿਚ 

ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਵਦਸ਼ਾਵਨਰਦੇਸ ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਿੀ ਉਿਲੱਬਿ ਕਰਿ਼ਾਈ ਜ਼ਂਾਦੀ ਹੈ l  

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਿਰਬ਼ਿੰਿਕੀ ਜ਼ਂਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਿਖਰੇਿੇਂ ਵਿਚ ਹ ੋਅਤ ੇਿੇਸਕ਼ਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਾਣ਼ਾ 

ਚ਼ਾਹੁ਼ਿੰਦ ੇਹ,ੋ ਤ਼ਂਾ ਸਥ਼ਾਨ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਜ਼ਾਣ ਦ਼ਾ ਿਰਬ਼ਿੰਿ ਕਰੇਗ਼੍ਾ, ਜੇ: 

• ਸੁਰੱਵਖਆ ਿਰਬ਼ਿੰਿ ਕੀਤ ੇਜ਼ਾ ਸਕਦ ੇਹਨ; 

• ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗ੍ੀ ਨ਼ਾਲ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨੂ਼ਿੰ  ਕੋਈ ਖਤਰ਼ਾ ਨਹੀ ਂ

ਹੋਿੇਗ਼੍ਾ; ਅਤੇ 

• ਿੇਸਕ਼ਾਰ ਸੁਰੱਵਖਆ ਿਰਬ਼ਿੰਿ਼ਂਾ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹlੈ 

ਨੋਟ: ਸ਼ਾਰੇ ਸਥ਼ਾਨ਼ਂਾ 'ਤੇ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਅਵਿਕ਼ਾਰ਼ਂਾ ਦੀ ਿੇਸਕ਼ਾਰੀ ਨਹੀ ਂਹੁ਼ਿੰਦੀ 

ਵਕਉਵਂਕ ਸ਼ਾਰੇ ਭ਼ਾਈਚ਼ਾਰੇ ਉਨਹ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਿੇਸ ਨਹੀ ਂਕਰਦlੇ ਆਈਸੀਈ 

ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀ ਸਥ਼ਾਨ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀ ਨ਼ਾਲ ਸ਼ਿੰਿਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜ਼ਂਾ 

ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਿੇਸਕ਼ਾਰੀਆਂ ਬ਼ਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਾਣਨ ਲਈ ਡੀਆਰਆਈਐਲੱ ਨੂ਼ਿੰ  

ਕ਼ਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜ਼ਂਾ ਆਿਣੇ ਅਵਿਕ਼ਾਰ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਜ਼ਾਣਨ ਦੇ 

ਵਦਸ਼ਾਵਨਰਦੇਸ ਲਈ ਿੀਡੀਓ ਸਕਰੀਵਨ਼ਿੰ ਗ੍ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ l 
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ਸਰਨ਼ਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨ਼ਾਈਵਟਡ ਨੇਸਨ  ਕਵਮਸਨਰ 

(ਯੂ.ਐਨੱ.ਐਚੱ.ਸੀ.ਆਰ.) ਹੌਟਲ਼ਾਈਨ  

ਯੂ.ਐਨ.ਐਚੱ.ਸੀ.ਆਰ. ਸੋਮਿ਼ਾਰ, ਬੁੱਿਿ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸੱੁਕਰਿ਼ਾਰ ਨੂ਼ਿੰ  ਦਿੁਵਹਰ 2 ਤੋਂ 5 

ਿਜ ੇਈ ਐਸ ਟੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਟੌਲ ਮੁਕਤ ਸੁਰੱਵਖਆ ਹ਼ਾਟਲ਼ਾਈਨ ਨੂ਼ਿੰ  ਟੈਲੀਫੋਵਨਕ 

ਵਿਆਵਖਆ ਦੇ ਨ਼ਾਲ ਉਿਲਬਿ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈl ਸੁਰੱਵਖਆ ਹ਼ਾਟਲ਼ਾਈਨ ਸਥ਼ਾਨ 

ਵਿੱਚੋਂ # 566 ਤੇ ਡ਼ਾਇਲ ਕਰਕੇ ਿਹੁ਼ਿੰਚਯੋਗ੍ ਹੈ l 

ਤੁਸੀ ਂਯੂ ਐਨ ਐਚ ਸੀ ਆਰ ਨੂ਼ਿੰ  ਿੀ ਵਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

UNHCR 

1800 Massachusetts Avel NW Suite 500 

Washington, D.C. 20036 

ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨ ਲ਼ਾਇਬਰੇਰੀ 

ਆਈ ਸੀ ਈ ਦੇ ਸ਼ਾਰੇ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀਆ ਂਨੂ਼ਿੰ  ਵਸਰਫ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਦਸਤ਼ਾਿੇ ਼ਂਾ ਦੀ ਨਕਲ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਤਆਰ ਸਥ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਿ਼ਾਵਨਤ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਸਮਗ੍ਰੀ ਅਤੇ 

ਦਫਤਰ ਦੇ ਉਿਕਰਣ਼ਂਾ (ਵਜਿੇਂ ਕ਼ਾਿੀ ਮਸੀਨ, ਟ਼ਾਈਿਰ਼ਾਇਟਰ, ਅਤੇ 

ਕ਼ਿੰਵਿਊਟਰ) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥ਼ਾਨ ਦੀ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨ ਲ਼ਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 

ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਹੈl ਇਹ ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਅਤੇ ਉਿਕਰਣ ਵਨੱਜੀ ਸ਼ਿੰਚ਼ਾਰ ਲਈ 

ਨਹੀ ਂਹਨl ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਵਨੱਜੀ ਿੱਤਰ ਵਲਖਣ ਦੀ  ਰਰੂਤ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਆਿਣੇ 

ਹ਼ਾਉਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਇਕ਼ਾਈ ਦੇ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਕ਼ਾਗ੍ , ਿੈਨਵਸਲ ਅਤੇ ਵਲਫ਼਼ਾਵਫ਼ਆਂ 

ਲਈ ਿੁੱਛੋ l 

ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੇ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਸ਼ਿੰਚ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕ਼ਾਿੀਆਂ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋl ਕੁਝ 

ਸਥ਼ਾਨ਼ਂਾ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੀਆਂ ਵਸਕ਼ਾਇਤ਼ਂਾ, ਤਕਲੀਫ਼਼ਂਾ ਅਤੇ ਸਥ਼ਾਨ਼ਂਾ ਦੀਆਂ 

ਹ਼ਾਲ਼ਾਤ਼ਂਾ ਬ਼ਾਰੇ ਵਚੱਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕ਼ਾਿੀਆਂ, ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਡ਼ਾਕ, ਵਬਮ਼ਾਰ ਕ਼ਾਲ 

ਬੇਨਤੀਆਂ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਫੈਸਵਲਆਂ, ਵਿਸੇਸ  ਰਰੂਤ਼ਂਾ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ, ਫੋਟੋਆਂ, 

ਅਖਬ਼ਾਰ਼ਂਾ ਦੇ ਲੇਖ, ਜ਼ਂਾ ਹੋਰ ਦਸਤ਼ਾਿੇ  ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ੍ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜੋ 

ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਕੇਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਿੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਢਕੁਿੇਂ ਹਨl 

ਕਾਨ ੁੰ ਨ ਲਾਇਬਰਰੇੀ ਦਾ ਕੀ ਸਮਾਂ ਹੈ? 

ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨ ਲ਼ਾਇਬਰੇਰੀ ਦ਼ਾ ਸਮ਼ਂਾ ਸ਼ਾਰੀਆਂ ਹ਼ਾਉਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਇਕ਼ਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ l 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਿਣੇ ਕੇਸ 'ਤ ੇਕ਼ਿੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ' ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਿ਼ਿੰਜ (5) ਘ਼ਿੰਟੇ 

ਦੀ ਆਵਗ੍ਆ ਹੈ l 

ਜੇ ਮੈਨ ੁੰ  ਕਾਨ ੁੰ ਨ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਜਵਚ ਵਿੇਰੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 

ਕੀ ਹੋਇਗਾ? 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਇੱਕ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀ ਬੇਨਤੀ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂ਼ਿੰ  ਿੂਰ਼ਾ ਕਰਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਸਨੂ਼ਿੰ  ਸਥ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਜਮਹ਼ਾ ਕਰਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ l ਦੱਸ ੋਵਕ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਿਿੇਰੇ ਸਮ਼ਂਾ 

ਵਕਉ ਂਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ l ਜੇ ਇਹ ਕਰਨ਼ਾ ਸ਼ਿੰਭਿ ਹੋਇਗ਼੍ਾ ਤ਼ਂਾ ਸਥ਼ਾਨ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਿਿੇਰੇ 

ਸਮ਼ਂਾ ਦੇ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ l ਉਨਹ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਤਰਜੀਹ ਵਦੱਤੀ ਜ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਜਨਹ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  

ਅਦ਼ਾਲਤੀ ਤਰੀਕ ਕ਼ਾਰਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਿ਼ਾਬ਼ਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਂਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ  ਰਰੂੀ ਕ਼ਾਰਜ 

ਜ਼ਂਾ ਵਿਸੇਸ ਸਵਥਤੀ ਹੈ l 

ਮੈਨ ੁੰ  ਲੋੜ੍ੀਦਂੀ ਕਾਨ ੁੰ ਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਕਵੇਂ ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨ ਲ਼ਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚ ਵਕਤ਼ਾਬ਼ਂਾ ਅਤੇ ਿਰਕ਼ਾਸਨ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਜ਼ਂਾ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ 

ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨ ਲ਼ਾਇਬਰੇਰੀ ਕ਼ਿੰਵਿਊਟਰ਼ਂਾ ਉਤੱੇ ਅਿਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ l 

ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨ ਲ਼ਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚ ਜ਼ਂਾ ਕ਼ਿੰਵਿਊਟਰ਼ਂਾ ਵਿਚ ਸਿੈ-ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਹੈ ਜੋ 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਵਦਖ਼ਾਉਦਂੀ ਹ ੈਵਕ ਵਕਿੇਂ: 

• ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ; 

• ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਦਸਤ਼ਾਿੇ  ਵਤਆਰ ਕਰਨ਼ਾ ਹੈ; ਅਤੇ 

• ਕ਼ਿੰਵਿਊਟਰ ਤੇ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਸਮਗ੍ਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ l 

ਜੇ ਮੈਨ ੁੰ  ਉਸ ਕਾਨ ੁੰ ਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ  ਰ ਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨ ੁੰ ਨ 

ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਜਵਚ ਉਪਲਬਿ ਨਹੀ ਂਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨ ੁੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ? 

• ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਇੱਕ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਬੇਨਤੀ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂ਼ਿੰ  ਭਰਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਸਥ਼ਾਨ ਜ਼ਂਾ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨ ਲ਼ਾਇਬਰੇਰੀ ਿਰਬ਼ਿੰਿਕ ਕੋਲ ਜਮਹ਼ਾ 

ਕਰਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ l 

• ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮਨ ੂਰ ਨਹੀ ਂਹੁ਼ਿੰਦੀ ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਵਲਖਤੀ 

ਸੂਚਨ਼ਾ ਵਮਲੇਗ੍ੀ l 

ਕੀ ਕਾਨ ੁੰ ਨ ਲਾਇਬਰਰੇੀ ਤਕ ਪਹ ੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਸ਼ਾਰੇ ਆਈ ਸੀ ਈ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ, ਵਰਹ਼ਾਇਸ ਜ਼ਂਾ ਿਰਗ੍ੀਕਰਣ ਦੀ ਿਰਿ਼ਾਹ ਕੀਤੇ 

ਵਬਨ਼ਂਾ, ਵਨਯਮਤ ਅਿ਼ਾਰ ਤੇ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨ ਦੀ ਲ਼ਾਇਬਰੇਰੀ ਤਕ ਿਹੁ਼ਿੰਚ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰਨ ਦੇ 

ਹੱਕਦ਼ਾਰ ਹਨ l ਹ਼ਾਲ਼ਂਾਵਕ, ਜੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੇ ਕ਼ਾਰਨ਼ਂਾ ਜ਼ਂਾ ਹੋਰ ਹ਼ਾਲਤ਼ਂਾ ਕਰਕੇ 

ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨ ਦੀ ਲ਼ਾਇਬਰੇਰੀ ਤਕ ਿਹੁ਼ਿੰਚ ਨੂ਼ਿੰ  ਸੀਮਤ ਜ਼ਂਾ ਰੋਵਕਆ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ ਤ਼ਂਾ 

ਿੀ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤ ੇਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਿਰਦ਼ਾਨ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ l 

ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮੈਨ ੁੰ  ਕਾਨ ੁੰ ਨ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਵੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ? 

ਆਿਣੇ ਸਥ਼ਾਨ ਦੇ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਿੁੱਛੋ ਵਕ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ : 

• ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; 

• ਿਰੋਗ੍ਰ਼ਾਮ਼ਂਾ ਤਕ ਿਹੁ਼ਿੰਚਣ ਵਿਚ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਦੀ  ਰਰੂਤ ਹੈ; 

• ਉਿਕਰਣ਼ਂਾ ਨ਼ਾਲ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; 

• ਅ਼ਿੰਗ੍ਰੇ ੀ ਚ਼ਿੰਗ੍ੀ ਤਰਹ਼ਂਾ ਬੋਲਣੀ ਜ਼ਾ ਿੜਨੀ ਨਹੀ ਂਆਉਦਂੀ; ਜ਼ਂਾ 

• ਅਿ਼ਿੰਗ੍ਤ਼ਾ ਹੈ l 

ਤੁਸੀ ਂਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਨੂ਼ਿੰ  ਆਿਣੀ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਦਸਤ਼ਾਿੇ  ਵਤਆਰ 

ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਿਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦ ੇਹੋ l ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਨੂ਼ਿੰ  

ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗ੍ਆ ਵਦੱਤੀ ਜ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਵਖਆ ਜੋਖਮ 

ਜ਼ਂਾ ਹੋਰ ਕ਼ਾਰਣ ਨਹੀ ਂਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਂਉਸ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਜ਼ਂਾ ਕੀਮਤ 

ਬਦਲੇ ਵਕੱਸੇ ਚੀ  ਦ਼ਾ ਭੁਗ੍ਤ਼ਾਨ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ ਹ ੋl ਆਿਣੇ ਸਥ਼ਾਨ ਦੇ ਿਰਬ਼ਿੰਿਕ ਨੂ਼ਿੰ  

ਵਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਜਮਹ਼ਂਾ ਕਰੋ l 
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ਨੋਟ: ਸਥ਼ਾਨ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨ ਲ਼ਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 

ਵਿੱਚ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਲਈ ਭੁਗ੍ਤ਼ਾਨ ਨਹੀ ਂਕਰੇਗ਼੍ਾ l 

ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨ ਲ਼ਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਵਨਯਮ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਜ਼ਾਣਨ਼ਾ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਉਤੱੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦ਼ਾ 

ਹੈ l ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ   ਸਥ਼ਾਨ ਦ਼ਾ ਸਥ਼ਾਨਕ ਵਕਤ਼ਾਬਚ਼ਾ ਿੀ ਿੜਤ਼ਾਲਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ 

ਹੈ l ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਇਨਹ਼ਂਾ ਵਨਯਮ਼ਂਾ ਦੀ ਉਲ਼ਿੰਘਣ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਸੀ ਂ

ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ' ਅਤ ੇਆਿਣੇ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨ ਲ਼ਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਅਵਿਕ਼ਾਰ 

ਗੁ੍ਆ ਸਕਦੇ ਹ ੋl 

ਿਰਗ੍ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਹ਼ਾਇਸ 

ਿਰਗ੍ੀਕਰਨ ਿੱਿਰ 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਂਸਥ਼ਾਨ 'ਤ ੇਿਹੁ਼ਿੰਚਦ ੇਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਇੱਕ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਤੁਹ਼ਾਡੇ 

ਿਰਗ੍ੀਕਰਣ ਿੱਿਰ ਦ਼ਾ ਫੈਸਲ਼ਾ ਕਰੇਗ਼੍ਾ ਅਤੇ ਜੋ ਉਵਚਤ ਹੋਿੇਗ਼੍ਾ, ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ   

ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਿਰਗ੍ੀਕਰਣ ਿੱਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨ਼ਾਲ ਇੱਕ 

ਹ਼ਾਉਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਇਕ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਿੇਗ਼੍ਾl ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਵਰਕ਼ਾਰਡ਼ਂਾ 

ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ 'ਤ ੇਗੌ੍ਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਿਰਗ੍ੀਕਰਣ ਦ਼ਾ ਫੈਸਲ਼ਾ 

ਕਰੇਗ਼੍ਾ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇਗ਼੍ਾ: 

• ਅਿਰ਼ਾਵਿਕ ਦੋਸ ਅਤੇ ਆਰੋਿ 

• ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਇਵਤਹ਼ਾਸ; 

• ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਰਕ਼ਾਰਡ; 

• ਮੌਜੂਦ਼ਾ ਿਰਗ੍ੀਕਰਣ ਦ਼ਾ ਿੱਿਰ; ਅਤ ੇ

• ਹੋਰ ਸਬ਼ਿੰਿਤ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ 

ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਮਨੈ ੁੰ  ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੇਰੇ 

ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਪੱਿਰ ਸਹੀ ਨਹੀ ਂਹੈ ? 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਿਣੇ ਿਰਗ੍ੀਕਰਣ ਿੱਿਰ ਅਤੇ ਵਰਹ਼ਾਇਸੀ ਿਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ 

ਅਿੀਲ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਹੈl ਅਵਜਹ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਿਣੇ 

ਸਥ਼ਾਨ ਦੀ ਸਥ਼ਾਨਕ ਵਕਤ਼ਾਬਚ ੇਵਿੱਚ ਅਿੀਲ ਿਰਵਕਵਰਆਿ਼ਂਾ ਦੀ ਿ਼ਾਲਣ਼ਾ 

ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਿੀਲ ਦ਼ਾਇਰ ਕਰਨੀ ਿਏਗ੍ੀ l 

ਸਥਾਨ ਜਕੁੰਨੀ ਵਾਰ ਨ ਰਬੁੰਦਾ ਂਦੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਪੱਿਰਾਂ 

ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

ਿਵਹਲੇ ਿਰਗ੍ੀਕਰਣ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ 90 ਵਦਨ਼ਂਾ ਦੇ ਵਿਚ ਿਰਗ੍ੀਕਰਣ ਦੇ 

ਿੱਿਰ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਜ਼ਂਾਦੀ ਹੈ l ਉਸਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ, ਉਹਨ਼ਂਾ ਦੀ ਤ਼ਾ ਼ਾ 

ਸਮੀਵਖਆ ਤੋਂ ਲਗ੍ਭਗ੍ ਹਰ 90 ਤੋਂ 120 ਵਦਨ਼ਂਾ ਬ਼ਾਅਦ ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ 

ਜ਼ਂਾਦੀ ਹੈ l ਿਰਗ੍ੀਕਰਣ ਿੱਿਰ਼ਂਾ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਏਗ੍ੀ ਇਸ 

ਦੀ ਵਿਸਵਤਰਤ ਸਮ਼ਾਸੂਚੀ ਲਈ ਆਿਣੇ ਸਥ਼ਾਨ ਦ਼ਾ ਸਥ਼ਾਨਕ ਵਕਤ਼ਾਬਚ਼ਾ 

ਿੇਖੋ l ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਿੱਖਰੇਿੇਂ ਵਿਚ ਰੱਵਖਆ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕ਼ਂਾ 

ਵਿਚ ਿ਼ਾਿਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਿਵਹਲ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਿਰਗ੍ੀਕਰਣ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ 

ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਏਗ੍ੀ l 

ਕੀ ਸਥਾਨ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਤ ੇਮਰੇੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੇ 

ਪੱਿਰ ਨ ੁੰ  ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਹ਼ਂਾ, ਇਹ ਸਥ਼ਾਨ ਵਕਸ ੇਿੀ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਵਖਆ ਕ਼ਾਰਨ਼ਂਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਂਾ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ

ਵਨਯਮ਼ਂਾ ਦੀ ਿ਼ਾਲਣ਼ਾ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਹੈ ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਿਰਗ੍ੀਕਰਣ ਿੱਿਰ ਅਤੇ 

ਵਰਹ਼ਾਇਸੀ ਿਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂ਼ਿੰ  ਬਦਲ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ l 

ਵਿਸੇਸ ਿਰਬ਼ਿੰਿਨ ਇਕ਼ਾਈ ਹ਼ਾਊਵਸ਼ਿੰਗ੍ 

ਕਈ ਿ਼ਾਰ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀਆਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਿੱਖਰੇ, ਸਿੈਸਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਵਨਟ 

(ਐਸ.ਐਮ.ਯੂ.) ਵਰਹ਼ਾਇਸ਼ਂਾ ਵਿਚ ਰੱਵਖਆ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈl ਇਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਅਕਸਰ ਿੱਖਰੇਿੇਂ  

ਿਜੋਂ ਜ਼ਾਵਣਆ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈl ਇੱਕ ਐਸ ਐਮ ਯੂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀ ਂਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗ੍ਤ 

ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਰਵਹ਼ਿੰਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰੂl ਇਹ ਉਦੋਂ ਿ਼ਾਿਰਦ਼ਾ ਹੈ 

ਜੇ ਸਖਤ ਵਨਗ੍ਰ਼ਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿ ੇਅਤੇ/ਜ਼ਂਾ ਸੁਰੱਵਖਆ, ਵਹਫ਼ਾ ਤ ਜ਼ਾ ਹੋਰ 

ਕ਼ਾਰਨ਼ਂਾ ਦੇ ਅਿ਼ਾਰ ਤੇ l ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਿੱਖਰਿੇੇਂ ਵਿਚ ਰੱਵਖਆ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਡੇ 

ਆਮ ਲੋਕ਼ਂਾ ਵਿਚ ਿ਼ਾਿਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਿਵਹਲ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਿਰਗ੍ੀਕਰਣ ਦੀ 

ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਏਗ੍ੀ l 

ਇੱਥੇ ਦੋ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਹਨ: 

ਿਰਬ਼ਿੰਿਕੀ ਿਖਰਿੇ਼ਾ ਂ

ਿਰਬ਼ਿੰਿਕੀ ਿਖਰੇਿ਼ਂਾ ਗੈ੍ਰ-ਸ ਼ਾਿੀ ਹੈ l ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਿਰਬ਼ਿੰਿਕੀ ਿੱਖਰੇਿੇਂ ਵਿੱਚ 

ਰੱਵਖਆ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ਜੇ 

• ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵਨਗ੍ਰ਼ਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ ਰਹੀ ਹ ੈਜ਼ਂਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ 

ਉਲ਼ਿੰਘਣ਼ਾਿ਼ਂਾ ਦੀ ਸੁਣਿ਼ਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ; 

• ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਤਬ਼ਾਦਲ਼ਾ ਜ਼ਂਾ ਵਰਹ਼ਾਈ 24 ਘ਼ਿੰਵਟਆਂ ਦੇ ਅ਼ਿੰਦਰ ਜ਼ਾਰੀ 

ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਣੀ ਤੈਅ ਹੈ; 

• ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੀ  ਰਰੂਤ ਹੈ ਅਤ ੇਘੱਟ ਿ਼ਾਬ਼ਿੰਦੀਆਂ ਿ਼ਾਲੇ 

ਮ਼ਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਢ਼ਿੰਗ੍ ਨ਼ਾਲ ਨਹੀ ਂਰੱਵਖਆ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ 

(ਇਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਸਥ਼ਾਨ ਜ਼ਂਾ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀ ਦਆੁਰ਼ਾ ਅਰ਼ਿੰਭ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾ 

ਸਕਦ਼ਾ ਹ)ੈ; ਜ਼ਂਾ 

• ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਅਤੇ / ਜ਼ਂਾ ਮ਼ਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸ਼ਿੰਬ਼ਿੰਿੀ ਕ਼ਾਰਨ਼ਂਾ, 

ਭੱੁਖ ਹੜਤ਼ਾਲ ਜ਼ਂਾ ਖੁਦਕੁਸੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕ਼ਾਰਨ ਸਖਤ ਵਨਗ੍ਰ਼ਾਨੀ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ l 

ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਿਖਰੇਿ਼ਾ ਂ

ਇਹ ਸਥ਼ਾਨ ਵਕਸ ੇਿੀ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਜਸਦ਼ਾ ਵਿਿਹ਼ਾਰ ਸਥ਼ਾਨ 

ਦੇ ਵਨਯਮ਼ਂਾ ਦੀ ਿ਼ਾਲਣ਼ਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦ਼ਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ l ਵਜਸ 

ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਿੱਖਰੇਿੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥ਼ਾਈ ਵਨਯੁਕਤੀ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈl 

ਵਕਸੇ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਸਰਫ ਸ਼ਿੰਸਥ਼ਾਗ੍ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਿੈਨਲ ਜ਼ਂਾ ਉਸ ਦੇ 

ਬਰ਼ਾਬਰ ਦੇ ਹਕੁਮ ਅਨੁਸ਼ਾਰ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਅਤੇ 

ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਕੀਤ ੇਜ਼ਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨ਼ਾਹੀ ਿ਼ਾਲ਼ਾ ਕ਼ਿੰਮ ਕਰਦ ੇਿ਼ਾਇਆ 

ਵਗ੍ਆ ਹ,ੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਿੱਖਰੇਿੇਂ ਵਿੱਚ ਰੱਵਖਆ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ । 

ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਬੁੰਿਕੀ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਜਵੱਚ ਹਾ ਂਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਹ ਣ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੁੰ  

ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਹ਼ਂਾ l ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੋਲ ਿਵਹਲ਼ਂਾ ਿ਼ਂਾਗ੍ ਹੀ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਲਈ ਿਹੁ਼ਿੰਚ ਹੋਿੇਗ੍ੀ l 

ਹ਼ਾਲ਼ਂਾਵਕ, ਉਿਲਬਿ ਸਰੋਤ਼ਂਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਕ਼ਾਰਨ਼ਂਾ ਦੇ ਅਿ਼ਾਰ ਤੇ ਤੁਹ਼ਾਡੀ 

ਿਹੁ਼ਿੰਚ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ l 

ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਤੱਕ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਿਹੁ਼ਿੰਚ ਕੁਝ ਮ਼ਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱਚ ਿਿੇਰ ੇ

ਸੀਮਤ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ: 

 

• ਇਸਨ਼ਾਨ ਦੀ ਜਗ਼੍ਾਹ  

• ਮਨੋਰ਼ਿੰਜਨ; 

• ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨ ਲ਼ਾਇਬਰੇਰੀ; 

 

 

 

 



18 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ 

 

 

• ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਸਮੂਹ਼ਂਾ ਦਆੁਰ਼ਾ ਿੇਸਕ਼ਾਰੀਆਂ; 

• ਆਮ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕ਼ੱਾਲ਼ਂਾ; 

• ਆਮ ਮੁਲ਼ਾਕ਼ਾਤ; 

• ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਮ਼ਾਰਗ੍ ਦਰਸਨ; ਅਤੇ 

• ਵਨੱਜੀ ਚੀ ਼ਂਾ ਅਤੇ ਸਮੱਗ੍ਰੀ (ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ, ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਅਤੇ ਵਨੱਜੀ 

ਿੜਹਨ ਿ਼ਾਲੀ ਸਮਗ੍ਰੀ ਸਮੇਤ) l 

 

ਹ਼ਾਲ਼ਂਾਵਕ, ਤੁਸੀ ਂਅਜੇ ਿੀ ਇ਼ਿੰਨ਼ਾ ਤੱਕ ਿਹੁ਼ਿੰਚ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰੋਗੇ੍: 

 

• ਡ਼ਾਕ; 

• ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕ਼ੱਾਲ਼ਂਾ; 

• ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਮੁਲ਼ਾਕ਼ਾਤ; ਅਤੇ 

• ਵਸਹਤ ਸ਼ਿੰਭ਼ਾਲ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ l 

ਪਰਬੁੰਿਕੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਜਕੁੰਨਾ ਜਚਰ ਰਜਹ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਇਹ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈl ਸੁਰੱਵਖਆ ਸੁਿਰਿ਼ਾਈ ਰ ਇਹ 

ਫੈਸਲ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਰੇ ਿਰਬ਼ਿੰਿਕੀ ਿੱਖਰੇਿੇਂ ਿ਼ਾਲੇ ਮ਼ਾਮਵਲਆਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ 

ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਉਸ ਜਗ੍ਹ਼ਾ ਵਿਚ ਰਵਹਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ ਜ਼ਂਾ ਨਹੀlਂ 

 

ਸਮੀਵਖਆ ਕ਼ਾਰਜਕਰਮ ਹੇਠ ਵਦੱਤ ੇਅਨੁਸ਼ਾਰ ਹੈ: 

 

• ਸੁਰੱਵਖਆ ਵਨਗ੍ਰ਼ਾਨ ਦਆੁਰ਼ਾ ਿਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ 72 ਘ਼ਿੰਵਟਆਂ ਦੇ 

ਅ਼ਿੰਦਰ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਿਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ; 

• ਸੁਰੱਵਖਆ ਵਨਗ੍ਰ਼ਾਨ ਦਆੁਰ਼ਾ ਿਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਸੱਤ (7) ਵਦਨ਼ਂਾ 

ਬ਼ਾਅਦ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਿਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ; ਅਤ ੇ

• ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਦਜੂੀ ਸਮੀਵਖਆ ਦੇ ਬ਼ਾਅਦ ,ਿਵਹਲੇ 30 ਵਦਨ਼ਂਾ ਲਈ 

ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਿਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਹਫਤ਼ਾਿ਼ਾਰੀ ਸਮੀਵਖਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 

ਬ਼ਾਅਦ ਹਰ 10 ਵਦਨ਼ਂਾ ਬ਼ਾਅਦ l 

ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਬੁੰਿਕੀ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਜਵਚ ਰਜਹਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਜਹਮਤ 

ਨਹੀ ਂਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਗਾ ? 

ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਿ ਅਿੀਲ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਹੈ। 

ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਜਕਵੇਂ ਕਰਾਂ ? 

ਿਰਸ਼ਾਸਕੀ ਿੱਖਰੇਿੇਂ ਦੇ ਲਗ਼੍ਾਤ਼ਾਰ 7 ਵਦਨ਼ਂਾ ਬ਼ਾਅਦ, ਤੁਸੀ ਂਕੀਤੀ ਗ੍ਈ 

ਵਕਸੇ ਸਮੀਵਖਆ ਦੇ ਫੈਸਵਲਆਂ ਵਿਰੁੱਿ ਸਥ਼ਾਨ ਿਰਬ਼ਿੰਿਕ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਲਖ ਕੇ 

ਅਿੀਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋl ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਿਣੀ ਅਿੀਲ ਵਲਖਣ ਵਿੱਚ 

ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਦੀ  ਰਰੂਤ ਹ ੈਤ਼ਂਾ ਵਕੱਸੇ ਸਥ਼ਾਨ ਦੇ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀ ਜ਼ਂਾ 

ਦਭੁ਼ਾਸੀਏ ਲਈ ਿੁੱਛੋ l ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਅਿੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ, ਸਥ਼ਾਨ ਦ਼ਾ 

ਿਰਬ਼ਿੰਿਕ ਹਰ 30 ਵਦਨ਼ਂਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੇਗ਼੍ਾ l 

ਕੀ ਮੈਨ ੁੰ  ਅਜ ੇਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਮਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ 

ਮੈਨ ੁੰ  ਅਨ ਸਾਸਨੀ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਜਵੱਚ ਰੱਜਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਹ਼ਂਾ, ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਅਜੇ ਿੀ ਮੇਲ, ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕ਼ੱਾਲ਼ਂਾ, ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ 

ਮੁਲ਼ਾਕ਼ਾਤ਼ਂਾ, ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਤੱਕ ਿਹੁ਼ਿੰਚ ਦੀ ਉਸ ੇਹੱਦ 

ਤਕ ਿਰ਼ਾਿਤ ਹੋਏਗ੍ੀ l ਹ਼ਾਲ਼ਂਾਵਕ, ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਉਲ਼ਿੰਘਣ਼ਾ, ਸੁਰੱਵਖਆ ਕ਼ਾਰਨ਼ਂਾ 

ਅਤੇ ਸਥ਼ਾਨ 'ਤ ੇਉਿਲਬਿ ਸਰੋਤ਼ਂਾ ਦੇ ਅਿ਼ਾਰ ਤੇ, ਤੁਸੀ ਂਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ 

ਕੁਝ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਦੀ  ਸੀਮਤ ਸੇਿ਼ਾ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ l 

• ਇਸਨ਼ਾਨ ਦੀ ਜਗ਼੍ਾਹ  

• ਮਨੋਰ਼ਿੰਜਨ; 

• ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨ ਲ਼ਾਇਬਰੇਰੀ; 

• ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਸਮੂਹ਼ਂਾ ਦਆੁਰ਼ਾ ਿੇਸਕ਼ਾਰੀਆਂ; 

• ਆਮ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕ਼ੱਾਲ਼ਂਾ; 

• ਆਮ ਮੁਲ਼ਾਕ਼ਾਤ; 

• ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਮ਼ਾਰਗ੍ ਦਰਸਨ; ਅਤੇ 

• ਵਨੱਜੀ ਸ਼ਿੰਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗ੍ਰੀ (ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ, ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਅਤੇ ਵਨੱਜੀ 

ਿੜਹਨ ਿ਼ਾਲੀ ਸਮਗ੍ਰੀ ਸਮੇਤ) l 

ਕੀ ਸਥਾਨ ਅਨ ਸਾਸਨੀ ਵੱਖਰਵੇੇਂ ਜਵੱਚ ਮੇਰੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ 

ਸਮੀਜਖਆ ਕਰੇਗਾ? 

ਇਹ ਸੁਵਨਸਵਚਤ ਕਰਣ ਲਈ ਵਕ ਤੁਸੀ ਂਸ਼ਾਰੇ ਵਨਯਮ਼ਂਾ ਦੀ ਿ਼ਾਲਣ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ,ੋ 

ਸਹੀ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਮ ਜਨਤ਼ਾ ਵਿੱਚ ਿ਼ਾਿਸ ਭੇਜਣ 

ਬ਼ਾਰੇ ਵਿਚ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਹਰ ਸੱਤ (7) ਵਦਨ਼ਂਾ ਵਿੱਚ ਸਮੀਵਖਆ 

ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਏਗ੍ੀ l 

ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਵਖਆ ਵਨਗ੍ਰ਼ਾਨ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਜਗ਼੍ਾਹ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਉਹ 

ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਇ਼ਿੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਗੇ੍ ਅਤੇ ਉਸ ਇ਼ਿੰਟਰਵਿਊ ਦ਼ਾ ਇੱਕ ਵਲਖਤੀ ਵਰਕ਼ਾਰਡ 

ਵਤਆਰ ਕਰਨਗੇ੍ l ਇੱਕ ਿ਼ਾਰੀ ਸਮੀਵਖਆ ਤੋਂ ਬ਼ਾਦ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਜਗ਼੍ਾਹ ਬ਼ਾਰੇ ਲਏ 

ਗ੍ਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ, ਸੁਰੱਵਖਆ ਵਨਗ੍ਰ਼ਾਨ ਸਥ਼ਾਨ ਿਰਬ਼ਿੰਿਕ ਨੂ਼ਿੰ  ਮਨ ੂਰੀ ਜ਼ਂਾ 

ਅਸਿੀਕ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਲਖਤੀ ਫੈਸਲ਼ਾ ਭੇਜਦ਼ਾ ਹੈ l ਅ਼ਿੰਤਮ ਵਲਖਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ 

ਇੱਕ ਕ਼ਾਿੀ ਤਦ ਤਕ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਨਹੀ ਂਵਦੱਤੀ ਜ਼ਾਏਗ੍ੀ ਜਦ ਤਕ ਕੋਈ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦ਼ਾ 

ਮਸਲ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਸਥ਼ਾਨ ਨੂ਼ਿੰ  ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਇਹ ਕ਼ਾਿੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦ਼ਾ ਹੈ l ਿਿੇਰੇ ਵਿਸਵਤਰਤ 

ਸਮੀਵਖਆ ਕ਼ਾਰਜਕਰਮ ਲਈ ਆਿਣੇ ਸਥ਼ਾਨ ਦ਼ਾ ਸਥ਼ਾਨਕ ਵਕਤ਼ਾਬਚ਼ਾ ਿੇਖੋ l 

ਭੋਜਨ, ਜਕਜਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਭੋਜਨ 

ਇਹ ਸਥ਼ਾਨ ਹਰ ਰੋ  ਵਤ਼ਿੰਨ (3) ਿ਼ਾਰ ਭੋਜਨ ਵਦ਼ਿੰਦੀ ਹੈl ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਹਰੇਕ ਖ਼ਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ 

ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਆਵਗ੍ਆ ਹlੈ ਭੋਜਨ ਿੌਸਵਟਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿੰਤੁਵਲਤ ਹੁ਼ਿੰਦ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ 

ਖੁਰ਼ਾਕ ਮ਼ਾਹਰ ਦਆੁਰ਼ਾ ਮਨ ੂਰ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਫ਼, ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਜਗ੍ਹ਼ਾ 

ਵਿੱਚ ਸੇਿ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਂਾਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੈਿਵਕਨ ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਿਰਤ਼ਾਏ ਜ਼ਂਾਦ ੇਹਨ, ਜੋ 

ਹਰੇਕ ਖ਼ਾਣੇ ਦੇ ਅ਼ਿੰਤ ਵਿੱਚ ਿ਼ਾਿਸ ਦੇਣੇ ਹੁ਼ਿੰਦ ੇਹਨl ਖ਼ਾਣ਼ਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਾਣੇ ਿ਼ਾਲੀ  

ਜਗ਼੍ਾਹ ਤ,ੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਹ਼ਾਉਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਇਕ਼ਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਖ਼ਾਣ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਂਾ 

ਇੱਕ ਵਿਸੇਸ ਹ਼ਾਉਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਇਕ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਵਦੱਤ਼ਾ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ l 
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ਜਵਅੁੰਜਨ ਸ ਚੀ ਜਵੱਚ ਕੀ ਹੈ? 

ਸਥ਼ਾਨ ਇੱਕ ਿਰਮ਼ਾਵਣਕ ਵਿਅ਼ਿੰਜਨ ਸੂਚੀ ਿੇਸ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ l ਵਿਅ਼ਿੰਜਨ ਸੂਚੀ ਅਤੇ 

ਖ਼ਾਣੇ ਦ਼ਾ ਸਮ਼ਂਾ ਹ਼ਾਉਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਸੂਚਨ਼ਾ ਿੱਟ ਤੇ ਿੇਖੇ ਜ਼ਾ ਸਕਦ ੇਹਨ l ਆਿਣੇ ਸਥ਼ਾਨ 

ਦ਼ਾ ਸਥ਼ਾਨਕ ਵਕਤ਼ਾਬਚ਼ਾ ਿੇਖ ੋl 

ਕੀ ਖਾਣੇ ਜਵਚ ਸ ਰ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ? 

ਵ ਆਦ਼ਾਤਰ ਸਥ਼ਾਨ਼ਂਾ ਤ ੇਸੂਰ ਦ਼ਾ ਮ਼ਾਸ ਨਹੀ ਂਵਦਤ਼ਾ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ, ਿਰ ਵਨਸਚਤ ਹੋਣ 

ਲਈ ਵਦਨ ਉਸ ਵਦਨ ਦੀ ਵਿਅ਼ਿੰਜਨ ਸੂਚੀ ਿੇਖੋ l 

ਕੀ ਹੋਇਗਾ ਜੇ ਮੈਨ ੁੰ  ਇਕੱ ਖਾਸ ਖ ਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਕ਼ਾਰਨ਼ਂਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸੇਸ ਖੁਰ਼ਾਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਿ਼ਾਦਰੀ 

ਜ਼ਂਾ ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂ਼ਿੰ  ਸੂਵਚਤ ਕਰ ੋਵਕ ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਵਿਸਿ਼ਾਸ਼ਂਾ 

ਕਰਕੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਇੱਕ ਆਮ ਖੁਰ਼ਾਕ ਦੀ  ਰਰੂਤ ਹੈl ਿ਼ਾਦਰੀ ਜ਼ਂਾ ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ 

ਦ਼ਾ ਿਰਬ਼ਿੰਿਕ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਇਸ ਬ਼ਾਰੇ ਿਰਸਨ ਿੁੱਛ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਇਕ ਖ਼ਾਸ 

ਖ਼ਾਣੇ ਦੀ ਵਕਉ ਂ ਰਰੂਤ ਹ ੈਅਤੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਵਕਸੇ ਬੇਨਤੀ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂ਼ਿੰ  ਭਰਨ ਅਤ ੇ

ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ l ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਇਹ ਿੀ 

ਦੱਸੇਗ਼੍ਾ ਵਕ ਉਸ ਸਥ਼ਾਨ 'ਤੇ ਵਕਹੜੇ ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਖ਼ਾਣ ਿੀਣ ਦੇ ਵਿਕਲਿ 

ਉਿਲਬਿ ਹਨ l 

ਜੇ ਕਰ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਕ਼ਾਰਨ਼ਂਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸੇਸ ਖੁਰ਼ਾਕ ਦੀ  ਰਰੂਤ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ 

ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਨੂ਼ਿੰ  ਆਿਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦ਼ਾ ਮੁਲ਼ਂਾਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹ ੋl ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ   

ਵਕਸੇ ਵਿਸੇਸ ਖੁਰ਼ਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਿਵਹਲ਼ਂਾ (ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਜ਼ਂਾ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਕ਼ਾਰਨ਼ਂਾ ਕਰਕੇ) 

ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਿਰਿ਼ਾਨਗ੍ੀ ਵਮਲਣੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈ l 

ਮਹੱਤਿਿੂਰਨ! ਇਹ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਇੱਕ 

ਖ਼਼ਾਸ ਖੁਰ਼ਾਕ ਦੀ  ਰਰੂਤ ਹੋਿ ੇਤ਼ਂਾ ਉਸਦੀ ਮ਼ਿੰਗ੍ ਕਰ ੋl 

ਜੇ ਮੈਨ ੁੰ  ਅਨ ਸਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨ ੁੰ  ਵੱਖਰਾ ਭੋਜਨ 

ਜਮਲੇਗਾ? 

ਨਹੀ,ਂ ਖ਼ਾਣ਼ਾ ਆਮ ਆਬ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖ਼ਾਣੇ ਦੇ ਕ਼ਾਰਜਕਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਰ ਅਤੇ 

ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਉਹੀ ਇੱਕ ੋਵਿਅ਼ਿੰਜਨ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਵਦੱਤ਼ਾ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ l 

ਕਵਮਸਰੀ ਜ਼ਂਾ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਿ਼ਾਲੀਆਂ ਮਸੀਨ਼ਂਾ 

ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਸਥ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਹੋ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਇੱਕ ਕਵਮਸਰੀ ਜ਼ਂਾ ਵਿਕਰੇਤ਼ਾ 

ਮਸੀਨ ਵਕਹ਼ਾ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ l ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਸਥ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਿ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਕੁਝ ਨਹੀ ਂ

ਖਰੀਦਣ਼ਾ ਿਏਗ਼੍ਾ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਨਹੀ ਂਚ਼ਾਹੁ਼ਿੰਦlੇ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਸਟੋਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੁ਼ਿੰਦ ੇਹੋ, 

ਤ਼ਂਾ ਿਵਹਲ਼ਂਾ ਆਿਣੇ ਸਥ਼ਾਨ ਦ਼ਾ ਸਥ਼ਾਨਕ ਵਕਤ਼ਾਬਚ਼ਾ ਿੇਖੋ l 

ਕੀ ਮੈਨ ੁੰ  ਕਜਮਸਰੀ ਤੋਂ ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਮ ਲ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ 

ਪਏਗਾ? 

ਨਹੀ ਂl ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਸਥ਼ਾਨ ਨੂ਼ਿੰ  ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਲ਼ਾ ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ਼ਾਇਲਟ ਦ਼ਾ ਮੂਲ ਸਮ਼ਾਨ ਅਤ ੇ

ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਉਤਿ਼ਾਦ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸ਼ਾਬਣ, ਸੈਂਿੂ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਿੈਡ ਅਤੇ ਟੁੱਥਿੇਸਟ ਦੇਣਗੇ੍ l 

ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕ ਝ ਚੀ ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ 

ਸਪ ਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ ਂਮੈਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਹਟਾ ਜਦਤੱਾ 

ਜਗਆ? 

ਸਥ਼ਾਨ ਨੂ਼ਿੰ  ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਚੀ ਼ਂਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਂਾ ਿੈਸੇ ਿ਼ਾਿਸੀ ਦੇਣ ਦੀ  ਰਰੂਤ ਨਹੀ ਂਹੈ ਜੇ 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਤਬਦੀਲ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹ ੈਜ਼ਂਾ ਦੇਸ ਵਨਕ਼ਾਲ਼ਾ ਵਦੱਤ਼ਾ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ l ਿਰ ਸਥ਼ਾਨ 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਜ਼ਾਣ ਤੋਂ ਿਵਹਲ਼ਂਾ ਿੈਸ ੇਿ਼ਾਿਸੀ ਦੇ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ l ਆਿਣੇ ਸਥ਼ਾਨ ਦ਼ਾ ਸਥ਼ਾਨਕ 

ਵਕਤ਼ਾਬਚ਼ਾ ਿੇਖ ੋl 

ਮਨੋਰ਼ਿੰਜਨ 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਹਰ ਰੋ  ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ (1) ਘ਼ਿੰਟ਼ਾ ਅ਼ਿੰਦਰ ਜ਼ਂਾ ਬ਼ਾਹਰੀ ਮਨੋਰ਼ਿੰਜਨ ਦੀ 

ਆਵਗ੍ਆ ਹੋਿੇਗ੍ੀl ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਸਥ਼ਾਨ ਦ਼ਾ ਬ਼ਾਹਰੀ ਮਨੋਰ਼ਿੰਜਨ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੇ 

ਮੌਸਮ ਆਵਗ੍ਆ ਹੋਿ ੇਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਵਦਨ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ (1) ਘ਼ਿੰਟ਼ਾ, ਹਫ਼ਤ ੇ

ਵਿਚ ਿ਼ਿੰਜ (5) ਵਦਨ ਇਸ ਤਕ ਿਹੁ਼ਿੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗ੍ਆ ਵਮਲੇਗ੍ੀ l ਕੁਝ 

ਸਥ਼ਾਨ਼ਂਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਿਿੇਰੇ ਬ਼ਾਹਰੀ ਮਨੋਰ਼ਿੰਜਨ ਦੀ ਆਵਗ੍ਆ ਵਦੱਤੀ ਜ਼ਾ ਸਕਦੀ 

ਹੈl ਿਿੇਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲਈ ਆਿਣੇ ਸਥ਼ਾਨ ਦ਼ਾ ਸਥ਼ਾਨਕ ਵਕਤ਼ਾਬਚ਼ਾ ਿੇਖੋ l 

ਮਨੋਰੁੰਜਨ ਦੀਆਂ ਜਕਹੜ੍ੀਆਂ ਜਕਜਰਆਵਾਂ ਉਪਲਬਿ ਹੋ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?  

ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਸਥ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿ ਨ, ਵਫਲਮ਼ਂਾ, ਖੇਡ਼ਂਾ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਉਿਕਰਣ 

ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ l 

ਜੇ ਬਾਹਰੀ ਮਨੋਰੁੰਜਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪਲਬਿ ਨਹੀ ਂ

ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨ ੁੰ  ਵਿੇਰੇ ਅੁੰਦਰ ਨੀ ਮਨੋਰੁੰਜਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਜਮਲੇਗਾ? 

ਨਹੀ ਂl 

 

ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਥਾਨ ਜਵੱਚ ਬਾਹਰਲੀ ਮਨੋਰੁੰਜਨ ਨਹੀ ਂਹੈ ਤਾਂ ਕੀ 

ਹੋਇਗਾ ? 

ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਸਥ਼ਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬ਼ਾਹਰ ਦ਼ਾ ਮਨੋਰ਼ਿੰਜਨ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਸੀ ਂਕੁਝ 

ਮਹੀਵਨਆਂ ਬ਼ਾਅਦ ਬ਼ਾਹਰੀ ਮਨੋਰ਼ਿੰਜਨ ਿ਼ਾਲੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਸਥ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੈਇੱਛਤ 

ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ੍ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹੋ (ਆਿਣੇ ਆਈਸੀਈ 

ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਿੁੱਛੋ) l 

ਿਰਮ 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਿਣੀ ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਆਸਥ਼ਾ ਦ਼ਾ 

ਅਵਭਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਮਲਣਗੇ੍ l ਇਹ 

ਅਿਸਰ ਵਸਰਫ ਤ਼ਂਾ ਹੀ ਸੀਵਮਤ ਹੋਣਗੇ੍ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ

ਜ਼ਂਾ ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਅਵਭਆਸ ਜ਼ਂਾ ਚੀ ਼ਂਾ ਸਥ਼ਾਨ ਦੀ 

ਸੁਰੱਵਖਆ, ਵਹਫ਼ਾ ਤ ਜ਼ਂਾ ਿਰਬ਼ਿੰਿ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ 

ਦਸਤ਼ਾਿੇ ੀ ਖ਼ਤਰ਼ਾ ਿੇਸ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਜ਼ਂਾ ਜੇ 

ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਅਵਭਆਸ ਸਥ਼ਾਨ ਵਿਚ ਿਰਬ਼ਿੰਿ ਨੂ਼ਿੰ  

ਵਿਗ਼੍ਾੜਦ਼ਾ ਹ ੈl ਸ਼ਾਰੇ ਸਥ਼ਾਨ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਲ਼ਾ ਮੀ 

ਤੌਰ ਤੇ ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਅਤੇ ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਨੇਤ਼ਾਿ਼ਂਾ ਤੱਕ ਿਹੁ਼ਿੰਚ ਦੇ ਸਕਦ ੇ

ਹਨ l 

ਸਥ਼ਾਨ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਦੇਿੇਗ਼੍ਾ ਵਕ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਸਥ਼ਾਨ ਵਿਚ 

ਿ਼ਾਦਰੀ ਜ਼ਂਾ ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਿਰਬ਼ਿੰਿਕ ਨ਼ਾਲ ਵਕਿੇਂ ਸ਼ਿੰਿਰਕ ਕਰਨ਼ਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਇਸ ਬ਼ਾਰੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਦੇਿੇਗ਼੍ਾ: 
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• ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਿਰ਼ਾਰਥਨ਼ਾ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ; 

• ਵਿਸੇਸ ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਭੋਜਨ; 

• ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਛੱੁਟੀਆਂ ਜ਼ਂਾ ਿਵਿੱਤਰ ਵਦਹ਼ਾੜੇ ਨੂ਼ਿੰ  ਿਰਭ਼ਾਿਸ਼ਾਲੀ ਢ਼ਿੰਗ੍ 

ਨ਼ਾਲ ਮਨ਼ਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹ਼ਾਡੀਆਂ ਿ਼ਾਰਵਮਕ  ਰਰੂਤ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਿੂਰ਼ਾ 

ਕਰਨ਼ਾ; 

• ਵਕਸੇ ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਨੁਮ਼ਾਇ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਦੌਰੇ; 

• ਸਥ਼ਾਨ 'ਤੇ ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਹੇਡਿੀਅਰ ਅਤੇ ਹਰੋ ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਸ਼ਿੰਿਤੀ ਦੀ 

ਇਜ਼ਾ ਤ 

• ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਸਰੋਤ਼ਂਾ, ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ, ਵਹਦ਼ਾਇਤ਼ਂਾ ਅਤੇ ਕ਼ਾਉਸਂਵਲ਼ਿੰਗ੍ ਤਕ 

ਿਹੁ਼ਿੰਚ l 

 ਆਈਸੀਈ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ: 

• ਆਿਣੀਆਂ ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਿਰਥ਼ਾਿ਼ਂਾ ਵਿਚ ਵਹੱਸ਼ਾ ਲੈਂਦ ੇਹਨ; 

• ਮਨ ੂਰਸੁਦ਼ਾ ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਵਸਰ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਿੜੇ ਿ਼ਂਾਦ ੇਹਨ; 

ਅਤੇ 

• ਹੋਰ ਮਨਜੂਰ ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਜ਼ਾਇਦ਼ਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ l 

ਸਥ਼ਾਨ ਇਨਹ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਤਦ ਤਕ ਸੀਵਮਤ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਕ ਸਥ਼ਾਨ 

ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ, ਵਹਫ਼ਾ ਤ ਜ਼ਂਾ ਿਰਬ਼ਿੰਿ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼਼ਾਸ ਦਸਤ਼ਾਿੇ ੀ ਖ਼ਤਰ਼ਾ ਨ਼ਾ 

ਹੋਿੇ l 

ਮਹੱਤਿਿੂਰਨ! ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਖ਼ਤ  ਕਿਰ ਦੀ ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਵਕਤ਼ਾਬ ਦੀ 

ਮਨ ੂਰੀ ਲਈ ਸਥ਼ਾਨ ਤੋਂ  ਰਰੂ ਿੁੱਛਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈl ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  

ਿਰਿ਼ਾਨਗ੍ੀ ਨਹੀ ਂਵਮਲ ਜ਼ਂਾਦੀ, ਸ਼ਾਰੀਆਂ ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਵਕਤ਼ਾਬ਼ਂਾ ਨਰਮ- ਕਿਰ 

ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚ਼ਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ l 

ਸਿੈਇਛਤ ਕ਼ਿੰਮ ਦ਼ਾ ਿਰੋਗ੍ਰ਼ਾਮ 

ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਸਥ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੈਇਛਤ ਕ਼ਾਰਜ ਿਰੋਗ੍ਰ਼ਾਮ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਸੀ ਂਕ਼ਿੰਮ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੈਇੱਛੁਕ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹੋl ਆਈਸੀਈ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀਆਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਕ਼ਿੰਮ 

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੁ਼ਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਬਹਤੁ ਸ਼ਾਰੇ ਸਥ਼ਾਨ ਆਈਸੀਈ 

ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀਆਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਆਿਣੇ ਕ਼ਿੰਮ ਿਰੋਗ੍ਰ਼ਾਮ਼ਂਾ ਵਿਚ ਵਹੱਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਵਗ੍ਆ 

ਨਹੀ ਂਵਦ਼ਿੰਦ ੇl ਕ਼ਾਰਜ ਿਰੋਗ੍ਰ਼ਾਮ ਲਈ ਆਈਸੀਈ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਸਥ਼ਾਨ ਦੇ 

ਸਥ਼ਾਨਕ ਵਕਤ਼ਾਬਚ ੇਨੂ਼ਿੰ  ਜ਼ਾਣਨ਼ਾ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵ ਼ਿੰਮੇਿ਼ਾਰੀ ਹੈ l 

ਕੀ ਮੈਨ ੁੰ  ਆਪਣੇ ਕੁੰਮ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਜਮਲ਼ੇਗਾ? 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੇ ਸਥ਼ਾਨ 'ਤ ੇਸਿੈਇੱਛਤ ਕ਼ਾਰਜ ਿਰੋਗ੍ਰ਼ਾਮ ਵਿਚ ਵਹੱਸ਼ਾ ਲੈਂਦ ੇ

ਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਹਰ ਵਦਨ ਕ਼ਿੰਮ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $1 ਵਮਲੇਗ਼੍ਾ, ਨ਼ਾ ਵਕ ਹਰ 

ਕ਼ਿੰਮ ਲਈ l ਜੇ ਕਰ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਸਥ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਅਦ਼ਾਇਗ੍ੀ ਕਰਨ 

ਦ਼ਾ ਿੱਖਰ਼ਾ ਤਰੀਕ਼ਾ ਨਹੀ ਂਹੈ ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਕ਼ਿੰਮ ਕਰਨ ਿ਼ਾਲੇ ਹਰ ਵਦਨ ਦੇ ਅ਼ਿੰਤ 

ਵਿੱਚ ਅਦ਼ਾਇਗ੍ੀ ਵਮਲੇਗ੍ੀ l ਉਦ਼ਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਸਥ਼ਾਨ ਉਦੋਂ ਸਭ 

ਕੁਝ ਅਦ਼ਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਤਬ਼ਾਦਲ਼ਾ ਜ਼ਂਾ ਵਰਹ਼ਾਈ ਹੁ਼ਿੰਦੀ ਹੈ l 

ਆਿਣੇ ਸਥ਼ਾਨ ਦੇ ਸਥ਼ਾਨਕ ਵਕਤ਼ਾਬਚ ੇਨੂ਼ਿੰ  ਿੇਖੋ l 

ਮੈਨ ੁੰ  ਜਕੁੰਨੀ ਵਾਰ ਭ ਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? 

ਵ ਆਦ਼ਾਤਰ ਸਥ਼ਾਨ ਹਰ ਵਦਨ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀਆਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਅਦ਼ਾਇਗ੍ੀ ਕਰਦੀਆਂ 

ਹਨl ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਸਥ਼ਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਿਰਣ਼ਾਲੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ਵਜੱਥੇ 

ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਤਬ਼ਾਦਲੇ ਜ਼ਂਾ ਵਰਹ਼ਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਵਹਲ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਅਦ਼ਾਇਗ੍ੀ ਵਮਲ 

ਜ਼ਂਾਦੀ ਹੈ l 

ਮੈਂ ਜਕੁੰਨੇ ਘੁੰਟੇ ਕੁੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਤੁਸੀ ਂਿਰਤੀ ਵਦਨ ਅੱਠ (8) ਘ਼ਿੰਟੇ ਜ਼ਂਾ ਹਫ਼ਤ ੇਵਿੱਚ 40 ਘ਼ਿੰਟੇ ਤੋਂ ਿੱਿ ਕ਼ਿੰਮ ਨਹੀ ਂ

ਕਰ ਸਕਦੇ l 

ਕੁੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੰਮ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕੀ  ਰ ਰਤਾਂ ਹਨ? 

 

ਇਸ ਿਰੋਗ੍ਰ਼ਾਮ ਵਿਚ ਵਹੱਸ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਲ਼ਾ ਮੀ: 

 

• ਇੱਕ ਸਿੈਇੱਛਤ ਕ਼ਾਰਜ ਿਰੋਗ੍ਰ਼ਾਮ ਦੇ ਵਬਆਨ 'ਤ ੇਦਸਤਖਤ 

ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ੍; 

• ਕ਼ਿੰਮ ਨ਼ਾਲ ਸਬ਼ਿੰਿਤ ਕੋਈ ਵਸਖਲ਼ਾਈ ਿੂਰੀ ਕਰ;ੋ 

• ਆਿਣੇ ਕ਼ਿੰਮ ਦੀ ਵ ਼ਿੰਮੇਿ਼ਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਰੇ ਿਵਹਰ਼ਾਿੇ, ਵਸ਼ਿੰਗ਼੍ਾਰ, 

ਅਤੇ ਿ਼ਾਲ਼ਂਾ ਦੀ ਸੈਲੀ ਦੀਆਂ  ਰਰੂਤ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਿ਼ਾਲਣ ਕਰੋ; 

• ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਵਨਰਿ਼ਾਰਤ ਕ਼ਾਰਜਕਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਰ ਕ਼ਿੰਮ ਕਰੋ; ਅਤ ੇ

• ਆਿਣੇ ਵਨਰਿ਼ਾਰਤ ਕ਼ਿੰਮ ਨੂ਼ਿੰ  ਤਸੱਲੀਬਖਸ ਕਰ ੋl 

ਕੀ ਮੈਨ ੁੰ  ਸਵੈਇਛਤ ਕਾਰਜ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਜਢਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਹ਼ਂਾ, ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਵਬਨ਼ਂਾ ਆਵਗ੍ਆ ਤੋਂ ਕ਼ਿੰਮ ਤੋਂ ਛੱੁਟੀ ਲੇਂਦ ੇਹੋ , ਜ਼ਂਾ ਤੁਸੀ ਂਆਿਣ਼ਾ 

ਕ਼ਿੰਮ ਤਸੱਲੀਬਖਸ ਨਹੀ ਂਕਰਦ ੇਹ ੋਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਇਸ ਿਰੋਗ੍ਰ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬ਼ਾਹਰ 

ਕੱਵਢਆ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹ ੈl 

ਕੀ ਮੈਨ ੁੰ  ਆਪਣ ੇਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨ ੁੰ  ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਲਈ 

ਭ ਗਤਾਨ ਜਮਲ਼ੇਗਾ? 

ਨਹੀ।ਂ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਉਹ ਸ਼ਾਰੇ ਖੇਤਰ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਰਵਹਣ ਦ਼ਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 

ਕੋਈ ਆਮ ਿਰਤੋਂ ਿ਼ਾਲੇ ਖੇਤਰ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂਿਰਤਦ ੇਹੋ,  ਰਰੂ ਸ਼ਾਫ ਰੱਖਣੇ 

ਚ਼ਾਹੀਦ ੇਹਨ l ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੇ ਖੇਤਰ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਸ਼ਾਫ ਨਹੀ ਂਰੱਖਦੇ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  

ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ l ਸਮੂਹਕ ਿ਼ਾਤ਼ਾਿਰਣ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਿ਼ਾਲੇ 

ਖੇਤਰ਼ਂਾ ਅਤੇ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀ ਿ਼ਾਲੇ ਆਮ ਿਰਤੋਂ ਿ਼ਾਲੇ ਖੇਤਰ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਸ਼ਾਫ਼ ਅਤ ੇ

ਵਿਿਸਵਥਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਸਥ਼ਾਨ ਦੇ ਵਨਯਮ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਜ਼ਾਣਨ਼ਾ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਉਤੱੇ 

ਵਨਰਭਰ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ l 

ਲ਼ਾਇਬਰੇਰੀ 

ਬਹਤੁੇ ਸਥ਼ਾਨ਼ਂਾ ਵਿੱਚ ਲ਼ਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਉਹੋ ਵਜਹੀ ਸਮਗ੍ਰੀ ਹੁ਼ਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂ

ਸਕੂਲ ਜ਼ਂਾ ਸਮ਼ਾਵਜਕ ਲ਼ਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਿ਼ਾਉਦੇਂ ਹ ੋl ਸਥ਼ਾਨ ਇਸ ਦੀ 

ਸਮਗ੍ਰੀ ਬ਼ਾਰੇ ਫੈਸਲ਼ਾ ਲੈਣ ਿੇਲੇ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀ ਿ਼ਾਵਲਆਂ ਦੀਆਂ  ਰਰੂਤ਼ਂਾ, 

ਰਚੁੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗ੍ਤ਼ਾਿ਼ਂਾ ਬ਼ਾਰੇ ਵਿਚ਼ਾਰ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ l 
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ਕੀ ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਨਹੀ ਂl ਲ਼ਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਆਿਣੇ ਸਥ਼ਾਨ ਦ਼ਾ ਸਥ਼ਾਨਕ ਵਕਤ਼ਾਬਚ਼ਾ ਿੇਖ ੋl 

ਹਰੇਕ ਸਥ਼ਾਨ ਦੀ ਲ਼ਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚ ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਬ਼ਾਹਰ ਲੈ 

ਜ਼ਾਣ ਲਈ ਇਕ ਸਮ਼ਂਾ-ਸ਼ਾਰਣੀ ਹੁ਼ਿੰਦੀ ਹੈ l ਵਕਰਿ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  

ਲ਼ਾਇਬਰੇਰੀ ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਿੜਹਨ ਦ਼ਾ ਮੌਕ਼ਾ ਵਦਓ l ਇਹ ਸੁਵਨਸਵਚਤ ਕਰ ੋਵਕ ਤੁਸੀ ਂ

ਵਜਹੜੀ ਸਮਗ੍ਰੀ ਬ਼ਾਹਰ ਲੈ ਜ਼ਂਾਦ ੇਹੋ ਉਨਹ਼ਂਾ ਦੀ ਸ਼ਿੰਭ਼ਾਲ ਕਰਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਉਹਨ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  

ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਿ਼ਾਿਸ ਕਰਦ ੇਹੋ l 

ਹੋਰ ਅਦ਼ਾਲਤੀ ਸੁਣਿ਼ਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹ਼ਾਵਜਰ ਹੋਣ਼ਾ (ਗੈਰ-

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ) 

ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ ਣਵਾਈ ਜਵਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ 

ਲਈ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਜਵਚ ਤਜਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੇ 

ਇਮੀਗਰੇਸਨ ਕਸੇ ਨਾਲ ਸਬੁੰਿਤ ਨਹੀ)ਂ? 

ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦ਼ਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਿ਼ਾਈ ਤਵਹ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ 

ਹੈ (ਉਦ਼ਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਿੇਲੇ ਵਕਸੇ ਅਿਰ਼ਾਵਿਕ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ ਜ਼ਂਾ 

ਬੱਕਿਆਂ ਦੀ ਕਨਗ੍ਰਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ), ਤ਼ਂਾ ਆਿਣੇ ਆਈਸੀਈ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  

ਿੁੱਛੋ ਵਕ ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੀ ਸੁਣਿ਼ਾਈ ਵਿਚ ਵਹੱਸ਼ਾ ਵਕਿੇਂ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ l ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ 

ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਵਰਿ਼ਾਰਕ ਕਨੂ਼ਿੰ ਨ ਹੈ ਜ਼ਂਾ ਬ਼ਾਲ ਭਲ਼ਾਈ ਅਦ਼ਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਿ਼ਾਈ 

ਤਵਹ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਆਿਣੇ ਆਈਸੀਈ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਿੁੱਛੋ ਵਕ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਭ਼ਾਗ੍ੀਦ਼ਾਰੀ 

ਦੀ ਵਕਿੇਂ ਸਹਲੂਤ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ l ਜੇ ਆਈਸੀਈ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਵਿਅਕਤੀਗ੍ਤ ਰਿੂ 

ਵਿੱਚ ਿੇਸ ਹੋਣ ਲਈ ਅਦ਼ਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਲਜ਼ਾਣ ਦੇ ਯੋਗ੍ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਿੀਡੀਓ 

ਕ਼ਾਨਫਰ਼ਿੰਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਿਰਣ਼ਾਲੀ ਜ਼ਂਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਆੁਰ਼ਾ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਭ਼ਾਗ੍ੀਦ਼ਾਰੀ ਦ਼ਾ 

ਿਰਬ਼ਿੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜ਼ਾਣਗੇ੍l ਆਿਣੇ ਆਈਸੀਈ ਅਫਸਰ ਨੂ਼ਿੰ  

ਵਜ਼ਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਦ਼ਾਲਤੀ ਦਸਤ਼ਾਿੇਜ ਦੀ ਕ਼ਾਿੀ (ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ) 

ਿਰਦ਼ਾਨ ਕਰੋ ਤ਼ਂਾ ਜੋ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਿਰਬ਼ਿੰਿ ਕੀਤੇ ਜ਼ਾ ਸਕਣ l 

ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਸਥ਼ਾਨ ਤੇ ਹੁ਼ਿੰਦ ੇਹੋਏ ਵਿਆਹ ਕਰਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੁ਼ਿੰਦੇ ਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  (ਜ਼ਂਾ 

ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਿਕੀਲ ਜ਼ਂਾ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਿਰਤੀਵਨਿੀ) ਹ਼ਾਉਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਏਰੀਆ ਅਫਸਰ ਜ਼ਂਾ 

ਆਈਸੀਈ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ  ਰਰੂ ਭੇਜਣੀ ਹੋਿੇਗ੍ੀ, ਜੋ ਇਸ ਨੂ਼ਿੰ  

ਸਥ਼ਾਨ ਿਰਬ਼ਿੰਿਕ ਜ਼ਂਾ ਆਈਸੀਈ ਫੀਲਡ ਦਫਤਰ ਦੇ ਡ਼ਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂ਼ਿੰ  ਦੇਿੇਗ਼੍ਾ l 

ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਚ ਿੁਸਟੀ ਹੋਣੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਕ: 

 

• ਤੁਸੀ ਂਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਕਨੂ਼ਿੰ ਨੀ  ਰਰੂਤ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਿੂਰ਼ਾ ਕਰਦ ੇਹੋ; 

• ਤੁਸੀ ਂਵਿਆਹ ਲਈ ਮ਼ਾਨਵਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ; ਅਤ ੇ

• ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਆਉਣ ਿ਼ਾਲ਼ਾ ਜੀਿਨ-ਸ਼ਾਥੀ ਿਰਮ਼ਾਵਣਤ ਕਰੇਗ਼੍ਾ ਵਕ 

ਉਹ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਨ਼ਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗ਼੍ਾ  l ਇੱਕ ਿੱਖਰ਼ਾ ਦਸਤ਼ਾਿੇ  

ਨੱਥੀ ਕਰ ੋ(ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੀਿਨ ਸ਼ਾਥੀ ਦਆੁਰ਼ਾ ਹਸਤ਼ਾਖਰ 

ਕੀਤ਼ਾ ਹੋਇਆ) ਜੋ ਦਰਸ਼ਾਏ ਵਕ ਉਸਦੀ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਨ਼ਾਲ ਵਿਆਹ 

ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨ਼ਾ ਹੈ l 

ਸਥ਼ਾਨ ਦੇ ਿਰਬ਼ਿੰਿਕ ਨੂ਼ਿੰ  ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਿਰਿ਼ਾਨਗ੍ੀ ਲਈ ਆਈਸੀਈ ਫੀਲਡ 

ਦਫਤਰ ਦੇ ਡ਼ਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂ਼ਿੰ  ਭੇਜਣ ਦੀ  ਰਰੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈl ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਸਮੇਂ ਵਸਰ 

ਿਰਿ਼ਾਨਗ੍ੀ ਨਹੀ ਂਵਮਲਦੀ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਯੋਜਨ਼ਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਦੇਰੀ ਜ਼ਂਾ ਰੱਦ 

ਕਰਨ਼ਾ ਿੈ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈl ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕ਼ਾਰ ਕਰ ਵਦੱਤ਼ਾ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਅਤੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਿਰਤੀਵਨਿੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕ਼ਾਰਨ਼ਂਾ ਦੀ 

ਸੂਚਨ਼ਾ ਵਲਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਿਰਦ਼ਾਨ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਏਗ੍ੀ l 

ਿਵਹਰ਼ਾਿ਼ਾ ਅਤੇ ਵਸ਼ਿੰਗ਼੍ਾਰ 

ਿਰਦੀਆਂ 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਇਕ ਿਰਦੀ (ਕਮੀ , ਿੈਂਟ ਅਤੇ ਜੁੱਤ)ੇ ਅਤੇ ਇਕ ਗੱੁ੍ਟ ਦ਼ਾ ਬੈਂਡ ਵਮਲੇਗ਼੍ਾl 

ਆਈਸੀਈ ਈਆਰਓ ਅਤੇ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮ ੇਦੇ ਸਥ਼ਾਨ਼ਂਾ ਵਿਚ, ਿਰ ਵ ਆਦ਼ਾਤਰ 

ਜੇਲ਼ਂਾ ਵਿਚ ਨਹੀ,ਂ ਰ਼ਿੰਗ੍ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੇ ਿੱਿਰ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ: 

• ਨੀਲਾ ਘੱਟ ਵਨਗ੍ਰ਼ਾਨੀ ਲਈ; 

• ਸੁੰਤਰੀ ਦਰਵਮਆਨੀ ਵਨਗ੍ਰ਼ਾਨੀ ਲਈ; ਅਤੇ 

• ਲਾਲ ਉਚੱ ਵਨਗ੍ਰ਼ਾਨੀ ਲਈ l 

ਜੇ ਤ ਸੀ ਂਜੇਲ ਜਵਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰੁੰਗ ਅਤੇ ਜਨਯਮ 

ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ l 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਿਣੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੇ ਿੱਿਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਂਾ ਰ਼ਿੰਗ੍ੀਨ ਿਰਦੀ ਿਵਹਨਣੀ 

ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈ l 

ਛੂਟ: ਸਥ਼ਾਨਕ ਵਨਯਮ਼ਂਾ ਦੇ ਅਿ਼ਾਰ ਤੇ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀ ਵਡਊਟੀ 'ਤੇ ਜ਼ਾਣ 

ਿੇਲੇ ਉਹ ਰ਼ਿੰਗ੍ ਿਵਹਨ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨਹ਼ਂਾ ਦੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਿੱਿਰ ਤੋਂ ਿੱਖਰ ੇਹੁ਼ਿੰਦ ੇ

ਹਨ (ਵਜਿੇਂ ਵਚੱਟੀ ਿਰਦੀ, ਅਿਰਨ, ਅਤੇ / ਜ਼ਂਾ ਲ਼ਿੰਬ਼ਾ ਕੁੜਤ਼ਾ) l 

ਕੀ ਕੱਪਜੜ੍ਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਨਯਮ ਹਨ? 

ਹ਼ਂਾ l ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਿੀ ਇਨਹ਼ਂਾ ਵਨਯਮ਼ਂਾ ਦੀ ਿ਼ਾਲਣ਼ਾ ਕਰਨੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈ: 

• ਕੋਈ ਫਵਟਆ ਜ਼ਂਾ ਗ਼੍ਿੰਦ਼ਾ ਕੱਿੜ਼ਾ ਨਹੀ ਂਿ਼ਾਣ਼ਾ; 

• ਜੇ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਹੈ ਤ਼ਂਾ ਆਿਣੀ ਿਰਦੀ ਨ਼ਾ ਬਦਲੋ ਜ਼ਂਾ 

ਦਬੁ਼ਾਰ਼ਾ ਉਦੇਸ ਲਓ (ਉਦ਼ਾਹਰਣ ਲਈ, ਆਿਣੀ ਕਮੀ  ਨੂ਼ਿੰ  

ਹੈੱਡਬੈਂਡ ਨ਼ਾ ਬਣ਼ਾਓ ਜ਼ਂਾ ਲ਼ਿੰਬੀ ਿੈਂਟ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਛੋਟ਼ਾ ਕਰ ਨ਼ਾ ਿ਼ਾਓ); 

• ਕੋਈ ਟੋਿੀ ਨ਼ਾ ਿ਼ਾਓ ਜ਼ਂਾ ਵਸਰ ਨ਼ਾ ਢੱਕੋ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਤੁਹ਼ਾਡੇ 

ਕ਼ਿੰਮ ਦੀ ਿਰਦੀ ਦ਼ਾ ਵਹੱਸ਼ਾ ਨਹੀ ਂਹੈ ਜ਼ਂਾ ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਕ਼ਾਰਨ਼ਂਾ ਕਰਕੇ 

ਿ਼ਾਦਰੀ ਦਆੁਰ਼ਾ ਮਨ ੂਰ ਨਹੀ ਂਕੀਤ਼ਾ ਵਗ੍ਆ ਹ;ੈ ਅਤ ੇ
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• ਹ਼ਾਉਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਇਕ਼ਾਈ ਦੇ ਬ਼ਾਹਰ ਨਹ਼ਾਣ ਿੇਲੇ ਿ਼ਾਣ ਿ਼ਾਲੀਆਂ 

ਸ਼ਾਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀ ਂਿ਼ਾਣੀਆਂ l 

ਹੋਰ ਜਨਯਮ 

 
ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਿਣੀ ਿੂਰੀ ਿਰਦੀ (ਕਮੀ , ਿੈਂਟ ਅਤੇ ਜੁੱਤ)ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਵਹਨਣੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਜਦੋਂ: 

• ਆਿਣੀ ਹ਼ਾਉਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਇਕ਼ਾਈ ਦੇ ਬ਼ਾਹਰ ਹੋਿੋ; 

• ਖ਼ਾਣੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਹੋਿੋ; 

• ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਮੁਲ਼ਾਕ਼ਾਤ਼ਂਾ ਸਮੇ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀ ਂਦੱਵਸਆ 

ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ); 

• ਅਦ਼ਾਲਤ ਜ਼ਾਣ ਸਮੇ 

• ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਦੇ ਦੌਰ਼ਾਨ; ਅਤੇ 

• ਮੁਲ਼ਾਕ਼ਾਤੀਆਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਮਲਣ ਸਮੇ l 

ਪਜਹਰਾਵੇ ਦੇ ਸੁੰਬੁੰਿ ਜਵਚ ਵੀ 
• ਆਿਣੀ ਿੈਂਟ ਦੀ ਕਮਰ ਿੱਟੀ ਨ਼ਾ ਰੱਖੋ ਤ਼ਂਾ ਜੋ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਅ਼ਿੰਦਰਲੇ 

ਕਿੜੇ ਜ਼ਂਾ ਕੱੁਲਹ ੇ  ਵਦਖ਼ਾਈ ਦੇਣ; 

• ਆਿਣੀ ਿੈਂਟ਼ਂਾ ਦੀ ਕਮਰਿੱਟੀ ਦੇ ਹੇਠ਼ਂਾ ਆਿਣੇ ਹੱਥ ਨ਼ਾ ਰੱਖੋ, 

ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਵਕ ਠ਼ਿੰ ਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਿੀ; ਅਤੇ 

• ਆਿਣੇ ਕਿੜੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨ਼ਾ ਉਤੱ਼ਾਰੋ ਜਦ ਤਕ ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੇ 

ਸੈੱਲ ਜ਼ਂਾ ਬ਼ਾਥਰਮੂ ਵਿਚ ਨਹੀ ਂਹੁ਼ਿੰਦ ੇl 

ਸਹੀ ਜ ੱਤੇ ਅਤੇ ਕਪੜੇ੍ 

• ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਿਣੇ ਜੁੱਤ ੇਿਵਹਨੋ; 

• ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਬ਼ਿੰਦ ਜੁੱਤ ੇਿ਼ਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਜੁਰ਼ਾਬ਼ਂਾ ਿ਼ਾਓ ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੋਲ 

ਹਨ; 

• ਸ਼ਾਿਰ ਵਿਚ ਆਿਣੀਆਂ ਸ਼ਾਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਿ਼ਾਓ; ਅਤੇ 

• ਮੌਸਮ ਅਨੁਸ਼ਾਰ ਢਕੁਿੇਂ ਕਿੜੇ ਿਵਹਨੋ l 

ਜਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ 

ਤੁਸੀ ਂਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ਼ਾਲ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਜ਼ਂਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ਿੰਦਰ਼ਾ ਲੱਗ੍ੀ ਹ਼ਾਊਵਸ਼ਿੰਗ੍ 

ਇਕ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਰਵਹ਼ਿੰਦ ੇਹੋਿੋਗੇ੍l ਚ਼ਿੰਗ੍ੀ ਵਨੱਜੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹਰ ਇਕ ਨੂ਼ਿੰ  ਤ਼ਿੰਦਰਸੁਤ 

ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ l 

ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਨਹਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਆਿਣੀ ਹ਼ਾਉਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਇਕ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗ੍ੀ ਨਹ਼ਾਉਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ੋl ਇਹ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  

ਦੱਸੇਗ੍ੀ ਵਕ ਤੁਸੀ ਂਹਰ ਰੋ  ਕਦੋਂ ਨਹ਼ਾ ਸਕਦ ੇਹੋ l ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਰੋ ਼ਾਨ਼ਾ ਨਹ਼ਾਉਣ਼ਾ 

ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਿ਼ਾਲ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਸ਼ਾਫ ਰੱਖਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ l 

ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮੈਨ ੁੰ  ਸੈਂਪ  ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨੱਜੀ ਚੀ ਾਂ ਦੀ  ਰ ਰਤ 

ਹੈ? 

ਤੁਸੀ ਂਿਹੁ਼ਿੰਚਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵਨੱਜੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀ ਼ਂਾ ਵਜ਼ਿੰਨ਼ਾ ਵਿਚ, ਸੈਂਿ ੂ

ਸ਼ਾਬਣ, ਟੁੱਥਿੇਸਟ ਅਤੇ ਟੁੱਥਬਰਸ, ਕ਼ਿੰਘੀ ਜ਼ਂਾ ਬੁਰਸ ਅਤੇ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਲਈ 

ਹੋਰ ਚੀ ਼ਂਾ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰੋਗੇ੍ l 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਇਨਹ਼ਂਾ ਚੀ ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਖਤਮ ਕਰ ਵਦ਼ਿੰਦ ੇਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਆਿਣੇ ਹ਼ਾਊਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ 

ਨੂ਼ਿੰ  ਹੋਰ ਮ਼ਿੰਗੋ੍l ਔਰਤ਼ਂਾ ਹ਼ਾਉਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਅਫਸਰ ਨੂ਼ਿੰ  ਸੈਨੇਟਰੀ ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਲਈ  ਰਰੂਤ 

ਿੈਣ 'ਤੇ ਿੁੱਛ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ l 

 

ਵਸ਼ਿੰਗ਼੍ਾਰ 

ਮ਼ਾੜੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਿੱਖੋਂ ਮ਼ਾੜੀਆਂ ਆਦਤ਼ਂਾ ਸਥ਼ਾਨ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ 

ਸੁਰੱਵਖਆ ਨੂ਼ਿੰ  ਨੁਕਸ਼ਾਨ ਿਹੁ਼ਿੰਚ਼ਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ l ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਿਵਹਰ਼ਾਿੇ ਅਤ ੇ

ਵਸ਼ਿੰਗ਼੍ਾਰ ਵਨਯਮ਼ਂਾ ਦੀ ਿ਼ਾਲਣ਼ਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦ,ੇ ਤ਼ਂਾ ਇਹ ਸਥ਼ਾਨ 'ਤੇ ਦਵੂਜਆਂ ਨ਼ਾਲ 

ਵਿਿ਼ਾਦ ਿੈਦ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟ਼ਾਫ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਸਲ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 

ਸਕਦ਼ਾ ਹ ੈl 

ਇਹ ਸਥ਼ਾਨ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਵਸ਼ਿੰਗ਼੍ਾਰ ਬ਼ਾਰੇ ਤੁਹ਼ਾਡੀਆਂ ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਿਸ਼ਿੰਦ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਜੱਥੋਂ ਤਕ 

ਹੋ ਸੱਕੇ ਿੂਰ਼ਾ ਕਰੇਗ਼੍ਾ l ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂ਼ਿੰ  ਸ਼ਾਫ਼-ਸੁਥਰ਼ਾ ਰੱਖਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਂਾ ਢਕੁਿੇਂ ਕੱਿੜੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤ ੇਿਵਹਨਣੇ ਹਨ l 

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਵਾਲਾਂ ਨ ੁੰ  ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਹ਼ਂਾ l ਜੇ ਇਹ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫ਼ ਹੈ ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਿ਼ਾਲ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਕੋਈ ਸਟ਼ਾਈਲ ਹੋ 

ਸਕਦ਼ਾ ਹ ੈਜੋ ਤੁਸੀ ਂਚ਼ਾਹੁ਼ਿੰਦੇ ਹੋ l 

ਛੂਟ: ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਰਸੋਈ ਵਿਚ ਕ਼ਿੰਮ ਕਰਦ ੇਹੋ ਜ਼ਂਾ ਕੋਈ ਮਸੀਨ ਚਲ਼ਾਉਦੇਂ ਹੋ, ਤ਼ਂਾ 

ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਿ਼ਾਲ ਸ਼ਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਚ਼ਾਹੀਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਿ਼ਾਲ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਿ਼ਾਲ਼ਂਾ ਿ਼ਾਲੀ ਜ਼ਾਲੀ ਨ਼ਾਲ 

ਢੱਕੇ ਜ਼ਾਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ l 

ਕੀ ਮੈਂ ਦਾੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਮ ੱਛਾਂ ਰਖੱ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਹ਼ਂਾ, ਜਦ ਤਕ ਤੁਸੀ ਂਰਸੋਈ ਵਿਚ ਕ਼ਿੰਮ ਨਹੀ ਂਕਰਦ ੇਜ਼ਂਾ ਇਕ ਮਸੀਨ ਨੂ਼ਿੰ  ਨਹੀ ਂ

ਚਲ਼ਾਉਦੇਂ ਹ ੋl ਸੁਰੱਵਖਆ ਕ਼ਾਰਨ਼ਂਾ ਕਰਕੇ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀ ਅਤੇ 

ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ, ਮਸੀਨ਼ਂਾ ਚਲ਼ਾਉਣ ਦੀ ਵਡਊਟੀ ਤੇ ਰਵਹ਼ਿੰਦ ੇਸਮੇਂ ਕਲੀਨ ਸੇਿ ਹੋਣੇ 

ਚ਼ਾਹੀਦ ੇਹਨ l ਰਸੋਈ ਜ਼ਂਾ ਮਸੀਨਰੀ ਚਲ਼ਾਉਣ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸਿੀਕ਼ਾਰ ਕਰ ਕੇ, 

ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਵਨਯਮ ਦੀ ਿ਼ਾਲਣ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹੁ਼ਿੰਦ ੇਹੋ l ਇਸ ਵਨਯਮ 

ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਿਿ਼ਾਦ ਨਹੀ ਂਹਨ l 

ਕੀ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਹ਼ਂਾ, ਵ ਆਦ਼ਾਤਰ ਸਥ਼ਾਨ਼ਂਾ ਤ,ੇ ਤੁਸੀ ਂਹਰ ਰੋ  ਵਡਸਿੋਸੇਜਲ ਰੇ ਰ ਦੀ ਮ਼ਿੰਗ੍ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹ ੋl ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਸੇਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਇਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਿ਼ਾਿਸ ਕਰਨ਼ਾ ਿਿੇਗ਼੍ਾ l 

ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਅਦ਼ਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਿ਼ਾਈ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਸਥ਼ਾਨ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਜ਼ਾਣ ਤੋਂ ਿਵਹਲ਼ਂਾ ਸੇਿ 

ਦ਼ਾ ਮੌਕ਼ਾ ਦੇਿੇਗ਼੍ਾ l 

ਕੀ ਮੈਂ ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ 

ਹ਼ਂਾ, ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਿ਼ਾਲ ਕਟਿ਼ਾਉਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੁ਼ਿੰਦੇ ਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਇਸ ਲਈ  ਰਰੂ ਿੁੱਛਣ਼ਾ 

ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ l ਿ਼ਾਲ ਕਟਿ਼ਾਉਣ ਬ਼ਾਰੇ ਵਕਿੇਂ ਿੁੱਵਛਆ ਜ਼ਾਿੇ ਇਸ ਬ਼ਾਰੇ ਆਿਣੇ 

ਸਥ਼ਾਨ ਦ਼ਾ ਸਥ਼ਾਨਕ ਵਕਤ਼ਾਬਚ਼ਾ ਿੇਖ ੋl 

ਮਹੱਤਿਿੂਰਨ! ਆਿਣੇ ਸਥ਼ਾਨ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਗ਼੍ਾਰ ਵਨਯਮ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਸੱਖਣ਼ਾ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਉਤੱੇ 

ਵਨਰਭਰ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈl ਆਿਣੇ ਸਥ਼ਾਨ ਦ਼ਾ ਸਥ਼ਾਨਕ ਵਕਤ਼ਾਬਚ਼ਾ ਿੇਖੋ l 

 

 

ਤੁਸੀ ਂਆਿਣ਼ਾ ਰੇ ਰ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨ਼ਾਲ ਸ਼ਂਾਝ਼ਾ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦ ੇl 
ਇਹ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਲਈ ਹੈ l ਸਅੇਰ ਕੀਤੇ ਰੇ ਰ 
ਵਬਮ਼ਾਰੀਆਂ ਫੈਲ਼ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਐਚਆਈਿੀ ਅਤ ੇ
ਹੈਿੇਟ਼ਾਈਟਸ. ਰੇ ਰ ਬ਼ਾਰੇ ਆਿਣੇ ਸਥ਼ਾਨ ਦੇ ਸਥ਼ਾਨਕ ਵਨਯਮ 
ਿੇਖ ੋl 
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ਿੋਬੀਘਰ 

ਸਾਫ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਗੰ੍ਦ ੇਕੱਪੜ ੇਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ੍ l 

ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਤੁਸੀ ਂਹੇਠ਼ਂਾ ਵਦਤੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਰ ਆਿਣੀਆਂ 

ਚੀ ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਆਦ਼ਾਨ-ਿਰਦ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ: 

• ਜੁਰ਼ਾਬ਼ਂਾ ਅਤੇ ਅ਼ਿੰਦਰਨੁੀ ਕੱਿੜੇ - ਹਰ ਰੋ ; 

• ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਰ਼ਿੰਗ੍ੀਨ ਿਰਦੀ - ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਿ਼ਾਰ; 

• ਚ਼ਾਦਰ਼ਂਾ, ਵਸਰਹ਼ਾਣੇ ਦੇ ਕਿਰ ਅਤੇ ਤੌਲੀਏ - ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ 

ਇਕ ਿ਼ਾਰ; ਅਤੇ 

• ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਵਚੱਟੀ ਿਰਦੀਆਂ - ਹਰ ਵਦਨ l 

ਨੋਟ: ਕੁਝ ਸਥ਼ਾਨ਼ਂਾ ਤੇ, ਤੁਸੀ ਂਵ ਆਦ਼ਾ ਿ਼ਾਰੀ ਆਿਣੇ ਕੱਿੜੇ ਿੋਣ 

ਦ਼ਾ ਆਦ਼ਾਨ-ਿਰਦ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ੍ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ l ਇਹ ਸੁਵਨਸਵਚਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਹਰੇਕ ਲਈ ਕ਼ਾਫ਼ੀ ਸ਼ਾਫ ਸੁਥਰੇ ਕਿੜੇ ਹਨ, ਹੋ 

ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀ ਂਿ਼ਾਿ ੂਕੱਿੜੇ ਨ਼ਾ ਰੱਖੋ l ਆਿਣੀ ਹ਼ਾਉਵਸ਼ਿੰਗ੍ 

ਇਕ਼ਾਈ ਵਿਚ ਕਿੜੇ, ਚ਼ਾਦਰ਼ਂਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਜ਼ਂਾ ਹੋਰ ਚੀ ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਨ਼ਾ ਿੋਿੋ 

ਜਦੋਂ ਤਕ ਵਕ ਉਥੇੱ ਿ਼ਾਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਮਸੀਨ ਅਤੇ ਡਰ਼ਾਇਅਰ (ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਣ 

ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ) ਨ਼ਾ ਹੋਣ ਵਜਸ ਦੀ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾ ਤ ਹੈ l ਕੱਿੜੇ 

ਿੋਣ਼ਾ, ਕੱਿਵੜਆਂ ਦੀ ਅਦਲ਼ਾ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਸਿੈਇੱਚਤ ਕ਼ਾਰਜ ਦੀ ਿਰਦੀ ਦੇ 

ਕ਼ਾਰਜਕਰਮ ਲਈ ਆਿਣੇ ਸਥ਼ਾਨ ਦ਼ਾ ਸਥ਼ਾਨਕ ਵਕਤ਼ਾਬਚ਼ਾ ਿੇਖੋ l 

ਇੱਕ ਸ਼ਾਫ ਸਥ਼ਾਨ 

ਆਿਣੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਲਈ ਸਥ਼ਾਨ ਨੂ਼ਿੰ  ਸ਼ਾਫ ਰੱਖਣ਼ਾ 

ਮਹੱਤਿਿੂਰਨ ਹ ੈl 

ਕੀ ਮੈਨ ੁੰ  ਆਪਣਾ ਜਬਸਤਰਾ ਆਪ ਸੁੰਭਾਲਣਾ ਹੈ? 

ਹ਼ਂਾ, ਆਿਣੇ ਵਨੱਤ ਕਰਮ ਜ਼ਂਾ ਕ਼ਿੰਮ ਸੁਰ ੂਕਰਨ ਤੋਂ ਿਵਹਲ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਹਰ ਰੋ  ਆਿਣ਼ਾ 

ਵਬਸਤਰ਼ਾ ਜਰਰੂ ਸ਼ਿੰਭ਼ਾਲਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ l ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਿਣੇ ਖੇਤਰ ਨੂ਼ਿੰ  ਸ਼ਾਫ਼-ਸੁਥਰ਼ਾ 

ਰੱਖਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਰਵਹਣ ਿ਼ਾਲੀਆਂ ਸ਼ਂਾਝੀਆਂ ਥ਼ਾਿ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਸ਼ਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਿਸਥਤ 

ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਿਣੇ ਵਰਹ਼ਾਇਸੀ ਜ਼ਂਾ ਹੋਸਟਲ ਸ਼ਾਥੀਆਂ ਨ਼ਾਲ ਿੀ ਕ਼ਿੰਮ ਕਰਨ਼ਾ 

ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ l ਚ਼ਾਦਰ਼ਂਾ, ਕ਼ਿੰਬਲ, ਤੌਲੀਏ ਜ਼ਂਾ ਹੋਰ ਚੀ ਼ਂਾ ਤ਼ਾਰ਼ਂਾ, ਲ਼ਾਈਟ਼ਂਾ, ਵਬਸਤਰ,ੇ 

ਸਲ਼ਾਖ਼ਂਾ ਜ਼ਂਾ ਹੋਰ ਚੀ ਼ਂਾ ਤੇ ਨ਼ਾ ਲਟਕ਼ਾਉl ਵਗੱ੍ਲੇ ਤੌਲੀਏ ਟ਼ਿੰਗ੍ਣ ਲਈ ਆਿਣੇ ਸਥ਼ਾਨ 

ਦੇ ਸਥ਼ਾਨਕ ਵਕਤ਼ਾਬਚ ੇਦੀ ਿ਼ਾਲਣ਼ਾ ਕਰ ੋl 

ਆਮ ਸਫਾਈ 

• ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੇ ਿ਼ਾਲ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਸ਼ਿੰਕ 'ਤੇ ਕ਼ਿੰਘੀ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਕ ੱਗੇ੍ 

ਹੋਈ ਵਾਲ ਕਸੰਕ ਕਵਿੋਂ ਿੁੱਕ ਕਦਓ; 

• ਕੂੜ਼ਾ ਕੂੜੇਦ਼ਾਨ ਦੇ ਡੱਵਬਆਂ ਵਿਚ ਸੱੁਟੋ, ਫਰਸ ਤੇ ਨਹੀ;ਂ 

• ਸ਼ਾਰੇ ਿਰਤੇ ਗ੍ਏ ਸਫ਼ਾਈ ਉਤਿ਼ਾਦ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਰੱਦੀ ਵਿੱਚ ਸੱੁਟੋl ਉਨਹ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  

ਫਰਸ਼ਂਾ ਜ਼ਂਾ ਿਖ਼ਾਵਨਆਂ ਵਿਚ ਨ਼ਾ ਸੱੁਟੋ; ਅਤੇ 

• ਆਿਣੇ ਵਰਹ਼ਾਇਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖ਼ਾਣੇ ਦੇ ਟਕੁਵੜਆਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਨ਼ਾ ਛੱਡੋ l 

ਇਹ ਕੀੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਟ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਆਕਰਵਸਤ ਕਰੇਗ਼੍ਾ l 

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਨੱਜੀ ਸਮਾਨ ਜਕਥੱ ੇਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਆਿਣੀਆਂ ਵਨੱਜੀ ਚੀ ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਬ਼ਾਰੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਸਥ਼ਾਨ ਦੀ ਸਥ਼ਾਨਕ 

ਵਕਤ਼ਾਬਚ਼ਾ ਦੀ ਿ਼ਾਲਣ਼ਾ ਕਰਨੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈ l ਸਥ਼ਾਨ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਦੱਸੇਗ਼੍ਾ 

ਵਕ ਕੀ ਕਰਨ਼ਾ ਹੈ l ਗ੍ਲਤ ਢ਼ਿੰਗ੍ ਨ਼ਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀ ਼ਂਾ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜ਼ਾ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ l ਜੇ ਅਵਜਹ਼ਾ ਹੁ਼ਿੰਦ਼ਾ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਇਹ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵ ਼ਿੰਮੇਿ਼ਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਕ 

ਸੁਿਰਿ਼ਾਈ ਰ ਨੂ਼ਿੰ  ਉਨਹ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਿ਼ਾਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋl ਅਵਜਹੀ ਜਗ਼੍ਾਹ  ਕੋਈ ਿੀ 

ਚੀ  ਨ਼ਾ ਰੱਖੋ ਵਜੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾ ਤ ਨ਼ਾ ਹੋਿੇ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਖੜਕੀਆਂ ,ਵਖੜਕੀਆਂ 

ਦੇ ਿਟੀ ਥੱਲੇ, ਵਬਸਤਰ,ੇ ਲ਼ਾਕਰ, ਜ਼ਂਾ ਗੱ੍ਦ ੇਦੇ ਹੇਠ l 

ਵਨਯਮ ਅਤੇ ਿਰਵਕਵਰਆਿ਼ਂਾ 

ਵਸਰ਼ਂਾ ਦੀ ਵਗ੍ਣਤੀ 

ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਿਰਤੀ ਵਦਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਤ਼ਿੰਨ (3) ਿ਼ਾਰ ਵਗ੍ਵਣਆ ਜ਼ਾਿੇਗ਼੍ਾ 

ਵਜਸ ਸਮੇਂ ਰੋ ਼ਾਨ਼ਾ ਦੀਆਂ ਗ੍ਤੀਵਿਿੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨੂ਼ਿੰ  ਸੀਮਤ ਕਰਦ ੇਹਨ l 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਜਰਰੂ ਹੀ ਵਗ੍ਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸ਼ਾ ਲੈਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹ ੈਅਤੇ ਵਸਰ ਵਗ੍ਣਤੀਆਂ 

ਦੀ ਿਰਵਕਰਆ ਦੀ ਿ਼ਾਲਣ਼ਾ ਕਰਨੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈl ਆਿਣੇ ਸਥ਼ਾਨ ਦੇ ਸਥ਼ਾਨਕ ਵਕਤ਼ਾਬਚ ੇ

ਨੂ਼ਿੰ  ਿੇਖ ੋl 

 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਅਨੁਸ਼ਾਵਸਤ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਹ਼ਾਉਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਇਕ਼ਾਈ ਵਿਚਲ਼ਾ 

ਹਰ ਕੋਈ ਉਨਹ਼ਂਾ ਦੇ ਕਮਵਰਆਂ ਵਿਚ ਬ਼ਿੰਦ ਹੋ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ) ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਵਗ੍ਣਤੀ ਵਿਚ ਭ਼ਾਗ੍ 

ਨਹੀ ਂਲੈਂਦ,ੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਂਾ ਦੀ ਿ਼ਾਲਣ਼ਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦ ੇਜ਼ਂਾ ਵਸਰ ਦੀ ਵਗ੍ਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ 

ਿ਼ਾਉਦੇਂ ਹ ੋl 

 

ਿਰਮ਼ਾਵਣਤ ਿਰ਼ਾਿਰਟੀ ਅਤੇ ਿਰਤੀਬ਼ਿੰਿਨ 
 

ਸ਼ਾਰੀ ਜ਼ਾਇਦ਼ਾਦ ਅਵਿਕ਼ਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਅਰਥ਼ਾਤ ਵਿ ਟਰ ਅਤੇ 

ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀ ਿ਼ਾਵਲਆਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਕਸੇ ਿੀ ਚੀ  ਨੂ਼ਿੰ  ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਿਵਹਲ਼ਂਾ ਇਜ਼ਾ ਤ ਲੈਣੀ 

ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭ਼ਾਿੇਂ ਵਕ ਉਸ ਚੀ  ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਸਥ਼ਾਨ ਤੇ ਇਜ਼ਾ ਤ ਹੈl 

ਨੋਟ: ਸਥ਼ਾਨ ਤੁਹ਼ਾਡੀਆਂ ਚੀ ਼ਂਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਚੀ  ਸੱੁਟ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ, ਭ਼ਾਿੇਂ ਵਕ 

ਉਸ ਤਰਹ਼ਂਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਮਨ ੂਰੀ ਵਦਤੀ ਗ੍ਈ ਹੋਿ ੇਜੇ ਕਰ ਉਹ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੋਲ 

ਬਹਤੁ਼ਾਤ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨਹ਼ਂਾ ਦੀ ਦਰੁਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਂਾ ਵਬਨ਼ਂਾ ਆਵਗ੍ਆ ਦੇ ਉਨਹ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  

ਬਦਲ ਵਦੱਤ਼ਾ ਹੈ l 

ਕੋਈ ਿੀ ਿਸਤੂ ਵਜਸਦੀ ਸਥ਼ਾਨ ਦਆੁਰ਼ਾ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨ ੂਰੀ ਨਹੀ ਂਲਈ ਗ੍ਈ ਹ ੈ

ਉਹ ਿਰਤੀਬ਼ਿੰਿਨ ਿਜੋਂ ਵਗ੍ਣੀ ਜ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹlੈ ਅਣਅਵਿਕ਼ਾਰਤ ਸ਼ਿੰਿਤੀ ਅਤੇ ਿਰਤੀਬ਼ਿੰਿਨ 

ਬ਼ਾਰੇ ਆਿਣੇ ਸਥ਼ਾਨ ਦੇ ਸਥ਼ਾਨਕ ਵਕਤ਼ਾਬਚ ੇਨੂ਼ਿੰ  ਿੇਖੋ l 

ਵਸਰ ਦੀ ਵਗ੍ਣਤੀ ਦੇ ਦਰੌ਼ਾਨ, ਨ਼ਾ ਵਹਲੋ, ਗ੍ੱਲ਼ਾਂ ਨ਼ਾ ਕਰੋ ਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਿੀ 

ਏਹ ੋਜ਼ਾ ਨ਼ਾ ਕਰ ੋਵਜਸ ਨ਼ਾਲ ਵਸਰ਼ਾਂ ਦੀ ਵਗ੍ਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਿਏ l 
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ਪਰਤੀਬੁੰਜਿਤ ਕੀ ਹੈ? 

ਕੁਝ ਿੀ ਹੈ ਜੋ ਸਥ਼ਾਨ ਤ ੇਮਨਜੂਰ ਨਹੀ ਂਹ ੈਿਰਤੀਬ਼ਿੰਵਿਤ ਹੈ l ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਕੁਝ ਿੀ 

ਅਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਵਗ੍ਆ ਨਹੀ ਂਹੈ ਜ਼ਂਾ ਜੋ ਸਥ਼ਾਨ ਦੇ ਿਰਬ਼ਿੰਿਕੀ 

ਸ਼ਿੰਚ਼ਾਲਣ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅ਼ਿੰਦ਼ਾ ੀ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ l ਸਥ਼ਾਨ ਤੇ ਕੀ ਿਰਿ਼ਾਵਣਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ 

ਨਹੀ ਂਇਸ ਦੇ ਵਨਯਮ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਜ਼ਾਣਨ਼ਾ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵ ਼ਿੰਮੇਿ਼ਾਰੀ ਹੈl ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ਼ਂਾ 

ਸੂਚੀਬੱਿ ਕੁਝ ਿੀ ਹੈ, ਜ਼ਂਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀ  ਵਜਸ ਦੀ ਸਥ਼ਾਨ ਦਆੁਰ਼ਾ ਇਜ਼ਾ ਤ 

ਨਹੀ ਂਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ l 

ਿਰਤੀਬ਼ਿੰਵਿਤ ਆਈਟਮ਼ਂਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਿਰ ਇਹ ਸੀਵਮਤ ਨਹੀ ਂਹਨ: 

• ਤ਼ਿੰਬ਼ਾਕੂ ਅਤੇ ਤ਼ਿੰਬ਼ਾਕੂ ਉਤਿ਼ਾਦ; 

• ਸਰ਼ਾਬ ਜ਼ਂਾ ਗੈ੍ਰ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਨਸੀਲੇ ਿਦ਼ਾਰਥ; 

• ਖ਼ਤਰਨ਼ਾਕ ਚੀ ਼ਂਾ, ਮ਼ਾਰ ੂਹਵਥਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ; 

• ਕੋਈ ਿੀ ਚੀ  ਜੋ ਵਕਸੇ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਦੱਖ ਨੂ਼ਿੰ  ਛੱੁਿ਼ਾ 

ਸਕਦੀ ਹ ੈਜ਼ਂਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਂਾ ਵਕਸੇ ਨੂ਼ਿੰ  ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ 

ਲਈ ਿਰਤੀ ਜ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜ਼ਂਾ, 

• ਕੋਈ ਿੀ ਕੈਮਰ਼ਾ, ਿੀਵਡਓ, ਵਰਕ਼ਾਰਡਰ, ਸੈੱਲ ਫੋਨ, ਜ਼ਂਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਉਿਕਰਣ ਜੋ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀਆਂ, ਸਟ਼ਾਫ ਜ਼ਂਾ ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਜ਼ਾਇਦ਼ਾਦ 

ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਆਡੀਓ ਜ਼ਂਾ ਿੀਡੀਓ ਵਰਕ਼ਾਰਵਡ਼ਿੰਗ਼੍ਂਾ ਬਣ਼ਾਉਣ ਲਈ 

ਿਰਵਤਆ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ l 

ਕਿੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਨੱਜੀ ਚੀ ਼ਂਾ ਸਮੇਤ ਵਨਜੀ ਜ਼ਾਇਦ਼ਾਦ ਿੀ ਿਰਤੀਬ਼ਿੰਵਿਤ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਥ਼ਾਨ ਿਰਬ਼ਿੰਿਕ ਉਨਹ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਮਨ ੂਰੀ ਨਹੀ ਂਦੇ ਵਦ਼ਿੰਦ਼ਾ, ਜ਼ਂਾ 

ਤੁਸੀ ਂਉਹ ਚੀ ਼ਂਾ ਸਥ਼ਾਨ ਦੀ ਕਵਮਸਰੀ ਜ਼ਂਾ ਿੈਂਵਡ਼ਿੰਗ੍ ਮਸੀਨ਼ਂਾ ਤੋਂ ਨਹੀ ਂਖਰੀਦਦlੇ 

 

ਤਲ਼ਾਸੀ ਲੈਣ਼ਾ ਅਤੇ ਿੇਖਣ਼ਾ 

ਆਈ ਸੀ ਈ ਹਰੇਕ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਨੂ਼ਿੰ  ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ, ਿਰਤੀਬ਼ਿੰਵਿਤ ਰੋਕਣ, ਅਤੇ 

ਸਥ਼ਾਨ ਨੂ਼ਿੰ  ਸ਼ਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਛ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਲ਼ਾਸੀ ਲੈਂਦ਼ਾ ਹੈ l ਇਹ ਖੋਜ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  

ਸ ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀ ਂਹਨl ਤੁਹ਼ਾਡੀਆਂ ਜਣਨ-ਅ਼ਿੰਗ੍ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਨਰਿ਼ਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ੋ

ਉਦੇਸ ਲਈ ਸਟ਼ਾਫ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਭ਼ਾਲ ਜ਼ਂਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਂਾਚ ਨਹੀ ਂਕਰੇਗ਼੍ਾ l 

 

 

  

ਮੇਰੀ ਤਲਾਸੀ ਕਦੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ? 

ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਜ਼ਾਇਦ਼ਾਦ ਦੀ ਤਲ਼ਾਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਾਏਗ੍ੀ: 

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਂਸਥ਼ਾਨ ਤ ੇਿਹੁ਼ਿੰਚਦ ੇਹ;ੋ 

•  ਜਦੋਂ ਿੀ ਕੋਈ ਸੱਕ ਹੁ਼ਿੰਦ਼ਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀ ਂਿਰਤੀਬ਼ਿੰਵਿਤ ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਜ਼ਂਾ 

ਕੋਈ ਹਵਥਆਰ ਛੁਿ਼ਾ ਰਹੇ ਹੋ; 

•  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਂਹ਼ਾਊਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਇਕ਼ਾਈ ਵਿਚ ਜ਼ਂਾਦੇ ਹੋ; 

•  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਂਮੁਲ਼ਾਕ਼ਾਤ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ ਮੁਲ਼ਾਕ਼ਾਤ ਿ਼ਾਲ਼ਾ ਖੇਤਰ ਛੱਡ 

ਵਦ਼ਿੰਦ ੇਹੋ; ਅਤੇ 

• ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਅਣਵਨਰਿ਼ਾਰਤ ਵਨਯਵਮਤ ਖੋਜ਼ਂਾ ਹੁ਼ਿੰਦੀਆਂ ਹਨ l 

ਕੀ ਮੈਂ ਤਲਾਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਨਹੀ ਂl ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਲ਼ਾ ਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਜ਼ਂਾ ਅਫਸਰ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਆਿਣੀ ਤਲ਼ਾਸੀ ਲੈਣ 

ਦੀ ਆਵਗ੍ਆ ਦੇਣੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈ l ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਉਨਹ਼ਂਾ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਂਾ ਦੀ ਿ਼ਾਲਣ਼ਾ ਿੀ ਕਰਨੀ 

ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹ ੈਜੋ ਉਹ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਦੱਸਦੇ ਹਨ l 

 

ਜਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤਲਾਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂ? 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਹੋਰ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰੂ ਭੇਵਜਆ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ਅਤ ੇਅਲੱਗ੍ ਥਲੱਗ੍ ਕੀਤ਼ਾ 

ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ l ਇਹ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਅਤੇ ਦਵੂਜਆਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ l 

ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸੀ ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨ ੁੰ  ਆਪਣ ੇਕੱਪੜੇ੍ 

ਉਤਾਰਣ ੇਪੈਣਗੇ? 

ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਕ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਜ਼ਾਇ  ਕ਼ਾਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀ ਂਕੋਈ ਹਵਥਆਰ ਜ਼ਂਾ 

ਹੋਰ ਿਰਤੀਬ਼ਿੰਵਿਤ ਲੁਕ਼ਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਕੱਿੜੇ ਉਤ਼ਾਰ ਕੇ ਭ਼ਾਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਏਗ੍ੀ 

l 

ਕੀ ਮੇਰੀ ਸਮਜਲੁੰਗੀ ਜਲੁੰਗ ਦੇ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦ ਆਰਾ 

ਤਲਾਸੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ? 

ਸਵਟਰਿ ਖੋਜ ਲਈ (ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੇ ਕਿੱੜ ੇਉਤ਼ਾਰਦੇ ਹ)ੋ: ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਉਸ ੇਵਲ਼ਿੰਗ੍ ਦੇ 

ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਦਆੁਰ਼ਾ ਤਲ਼ਾਸੀ ਲਈ ਜ਼ਾਏਗ੍ੀ l ਜੇ ਉਸ ੇਵਲ਼ਿੰਗ੍ ਦ਼ਾ ਕੋਈ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ 

ਉਿਲਬਿ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਸਥ਼ਾਨ ਇਹ ਸੁਵਨਸਵਚਤ ਕਰੇਗ਼੍ਾ ਵਕ ਤਲ਼ਾਸੀ ਗੁ੍ਿਤ ਤੌਰ 

'ਤ ੇਦੋ ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਬਰ਼ਂਾ ਦੇ ਨ਼ਾਲ ਰੱਖੀ ਗ੍ਈ ਹੈ, ਜ਼ਂਾ ਇਹ ਵਕ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਵਲ਼ਿੰਗ੍ ਦ਼ਾ ਕੋਈ 

ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਨ਼ਾਲ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਿੇਖਣ ਲਈ ਹ ੈl 

ਕੀ ਸਟਾਫ ਮੈਨ ੁੰ  ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਵਿਿਰੀਤ ਵਲ਼ਿੰਗ੍ ਦੇ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਨਹ਼ਾਉਦੇਂ ਹੋਏ, ਸਰੀਰਕ ਕ਼ਾਰਜ਼ਂਾ ਜ਼ਂਾ ਕੱਿੜੇ 

ਬਦਲਣ ਿੇਲੇ ਨਹੀ ਂਿੇਖ ਸਕਦ,ੇ ਵਸਿ਼ਾਏ ਨ਼ਾ ੁਕ ਹ਼ਾਲਤ਼ਂਾ ਵਿਚ ਜ਼ਂਾ ਜਦੋਂ ਅਵਜਹ਼ਾ 

ਦੇਖਣ਼ਾ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜ਼ਂਾਚ ਸਮੇਂ ਅਚ਼ਾਨਕ ਹੁ਼ਿੰਦ਼ਾ ਹ ੈਜ਼ਂਾ ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਫਰ  ਵਨਭ਼ਾਉਵਂਦਆਂ 

ਜਦੋਂ ਬੇਹੱਦ ਢਕੁਿ਼ਂਾ ਹੋਿੇ, ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਦੇ ਸ਼ਿੰਬ਼ਿੰਿ ਵਿਚ ਜ਼ਂਾ ਟੱਟੀ ਦੀ 

ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੀ ਵਨਗ੍ਰ਼ਾਨੀ ਸਮੇਂ l ਉਲਟ ਵਲ਼ਿੰਗ੍ ਦੇ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹ ੇ

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦ਼ਾਖਲ ਹੁ਼ਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਜਥੇ ਤੁਸੀ ਨਹ਼ਾ ਰਹੇ ਹੋਿ,ੋ ਸਰੀਰਕ ਕ਼ਾਰਜ਼ਂਾ ਕਰਨ 

ਜ਼ਂਾ ਕੱਿੜੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿੰਭ਼ਾਿਨ਼ਾ ਹੋਿੇ, ਆਿਣੀ ਮੌਜੂਦਗ੍ੀ ਦ਼ਾ ਐਲ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ੍ l 

 

 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਿ਼ਾਲਣ਼ਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ, ਤ਼ਾਂ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਅਨੁਸ਼ਾਵਸਤ 

ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ 



ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਦੀ ਕਕਤਾਬ 25 

 

 

ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਅਵਿਕ਼ਾਰ 

ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟ਼ਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਤ਼ਿੰਦਰਸੁਤੀ ਲਈ ਹਕੁਮ ਅਤ ੇ

ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ  ਰਰੂੀ ਹ ੈl ਕੁਝ ਸਮੱਵਸਆਿ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਸਲ਼ਾਹ-ਮਸਿਰ ੇਨ਼ਾਲ ਗੈ੍ਰ ਰਸਮੀ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਨ ਰੱਵਖਆ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ, ਿਰ ਹੋਰ ਮੁਸਕਲ਼ਂਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ l 

ਸ਼ਾਰੇ ਸਥ਼ਾਨ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਅਵਿਕ਼ਾਰ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਸਵਤਕ਼ਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ  

ਸਥ਼ਾਵਿਤ ਿਰਵਕਵਰਆਿ਼ਂਾ ਦੀ ਿ਼ਾਲਣ਼ਾ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਇ਼ਿੰਨ਼ਾ ਅਵਿਕ਼ਾਰ਼ਂਾ ਸਮੇਤ: 

 

• ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕੇਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਿਰਵਕਵਰਆ ਕਰ਼ਾਉਣ 

ਸਮੇਤ, ਵਨਰਿ਼ਾਰਤ ਿਰਵਕਵਰਆ; 

• ਅਨੁਿ਼ਾਦ ਅਤੇ ਦਭੁ਼ਾਸੀਆ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਤ਼ਂਾ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂਸਮਝ ਸਕੋ ਅਤ ੇ

ਸ਼ਿੰਚ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕੋ; 

• ਅਿ਼ਾਹਜ ਵਰਹ਼ਾਇਸ, ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਜ਼ਂਾ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਜੋ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਅਤੇ 

ਸਥ਼ਾਨ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀਆਂ ਦਰਵਮਆਨ ਿਰਭ਼ਾਿਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਿੰਚ਼ਾਰ ਨੂ਼ਿੰ  

ਯਕੀਨੀ ਬਣ਼ਾਉਦਂੀਆ ਂਹਨ ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ, 

ਜ਼ਂਾ ਸ਼ਿੰਚ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ  ਰਰੂਤ਼ਂਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਲ ਆਉਦਂੀ ਹੈ l 

• ਦਜੂ ੇਲੋਕ਼ਂਾ ਅਤੇ / ਜ਼ਂਾ ਸ਼ਿੰਗ੍ਠਨ਼ਂਾ ਨ਼ਾਲ ਸ਼ਿੰਚ਼ਾਰ ਕਰਨ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ 

ਵਕ ,ਉਹ ਸ਼ਿੰਚ਼ਾਰ ਸਥ਼ਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ, ਵਹਫ਼ਾ ਤ, ਜ਼ਂਾ ਿਰਬ਼ਿੰਿ ਨੂ਼ਿੰ  

ਖ਼ਤਰ਼ਾ ਨਹੀ ਂਵਦ਼ਿੰਦ਼ਾ l 

ਆਈਸੀਈ ਵਹਰ਼ਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਵਹ਼ਿੰਦ ੇਹੋਇਆਂ, ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਿੀ ਹਨ: 

 

• ਵਿਅਕਤੀਗ੍ਤ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਸਰੀਰਕ ਸ ਼ਾ, ਬੇਲੋੜੀ ਜ਼ਂਾ ਵ ਆਦ਼ਾ 

ਤ਼ਾਕਤ ਦੀ ਿਰਤੋਂ, ਵਨੱਜੀ ਸੱਟ ਲੱਗ੍ਣ, ਵਸਹਤ ਦੀ ਨ਼ਾਕ਼ਾਫ਼ੀ 

ਦੇਖਭ਼ਾਲ, ਜ਼ਾਇਦ਼ਾਦ ਨੂ਼ਿੰ  ਨੁਕਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਿਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਬਚ਼ਾਅ; ਅਤ ੇ

• ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਜ਼ਾਤ, ਿਰਮ, ਰ਼ਾਸਟਰੀ ਮੂਲ, ਰ਼ਿੰਗ੍, ਵਲ਼ਿੰਗ੍, ਵਜਨਸੀ 

ਰਝੁ਼ਾਨ, ਵਲ਼ਿੰਗ੍ ਿਛ਼ਾਣ, ਸਰੀਰਕ ਯੋਗ੍ਤ਼ਾ, ਮ਼ਾਨਵਸਕ ਯੋਗ੍ਤ਼ਾ, ਜ਼ਂਾ 

ਰ਼ਾਜਨੀਵਤਕ ਵਿਸਿ਼ਾਸ਼ਂਾ ਦੇ ਅਿ਼ਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰ ੇਤੋਂ ਅ ਼ਾਦੀl 

ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਲਗ੍ਦ਼ਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਅਵਿਕ਼ਾਰ਼ਂਾ ਦੀ ਉਲ਼ਿੰਘਣ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਹੈ ਤ਼ਂਾ 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ਼ਾਉਣ ਦ਼ਾ ਿੀ ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਹੈl ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਦਰਜ 

ਕਰ਼ਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਸਜ਼ਾ ਨਹੀ ਂਦੇ ਸਕਦ਼ਾ। 

ਮੈਂ ਜਨਯਮਾਂ ਨ ੁੰ  ਜਕਵੇਂ ਜਾਣਾਂਗਾ? 

ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਸਥ਼ਾਨ ਲਈ ਜਰਰੂੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਿਣੇ ਵਨਯਮ਼ਂਾ, ਿਰਵਕਵਰਆਿ਼ਂਾ, 

ਕ਼ਾਰਜਕਰਮ਼ਂਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ਼ਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਾਰੇ ਵਿਵਸਆਂ ਬ਼ਾਰੇ ਵਲਖਤੀ 

ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਦੇਿ ੇl ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ਼ਾਿ਼ਾ, ਇਹ ਸਥ਼ਾਨ ਸਥ਼ਾਨਕ ਵਕਤ਼ਾਬਚ਼ਾ ਿਰਦ਼ਾਨ 

ਕਰੇਗ਼੍ਾ l ਸਥ਼ਾਨ ਲੋੜੀਦਂੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਉਸ ਭ਼ਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਚ਼ਾਵਰਤ ਕਰੇਗ਼੍ਾ 

ਵਜਹੜੀ ਤੁਸੀ ਂਸਮਝਦ ੇਹlੋ ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਇਸ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੀ 

 ਰਰੂਤ ਹੋਏ ਤ਼ਂਾ ਆਿਣੇ ਸਥ਼ਾਨ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਂਾ ਵਕਸੇ ਆਈ ਸੀ ਈ 

ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਦੱਸ ੋl 

ਜੇ ਮੈਂ ਜਨਯਮਾਂ ਨ ੁੰ  ਤੋੜ੍ਦਾ ਹਾਂ ਤਾ ਂਕੀ ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ? 

ਹਰੇਕ ਸਥ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਵਨਯਮ਼ਂਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੁ਼ਿੰਦੀ ਹੈ ਵਜਸਦ਼ਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀਆਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਿ਼ਾਲਣ਼ਾ ਕਰਨੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈl ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ 'ਤੇ ਵਨਯਮ ਦੀ ਉਲ਼ਿੰਘਣ਼ਾ 

ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਦੋਸ ਹੈ ਤ਼ਂਾ ਸਟ਼ਾਫ: 

 

• ਮ਼ਾਮੂਲੀ ਉਲ਼ਿੰਘਣ਼ਾਿ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਗੈ੍ਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ੍; 

• ਜੇ ਗੈ੍ਰ ਰਸਮੀ ਮਤ਼ਾ ਸਫਲ ਨ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤ਼ਂਾ 24 ਘ਼ਿੰਵਟਆਂ ਦੇ 

ਅ਼ਿੰਦਰ ਜ਼ਂਾਚ ਸੁਰ ੂਕਰਨਗੇ੍; 

• ਹੇਠਲੇ ਿੱਿਰ ਦੀਆਂ ਉਲ਼ਿੰਘਣ਼ਾਿ਼ਂਾ ਯੂਵਨਟ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ 

(ਯੂਡੀਸੀ) ਨੂ਼ਿੰ  ਭੇਜੇਗ਼੍ਾ; ਅਤੇ 

• ਗ਼੍ਿੰਭੀਰ ਉਲ਼ਿੰਘਣ਼ਾਿ਼ਂਾ ਸ਼ਿੰਸਥ਼ਾਗ੍ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਿੈਨਲ 

(ਆਈਡੀਿੀ) ਨੂ਼ਿੰ  ਭੇਜੇਗ਼੍ਾ l 

 

ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਕੇਸ ਯੂਡੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਵਜਆ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹ,ੈ ਤ਼ਂਾ ਜ਼ਂਾਚ ਦੀ ਸਮ਼ਾਿਤੀ ਤੋਂ 

ਬ਼ਾਅਦ 24 ਘ਼ਿੰਵਟਆਂ ਦੇ ਅ਼ਿੰਦਰ ਸੁਣਿ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਏਗ੍ੀ l 

ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਕੇਸ ਆਈਡੀਿੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਭੇਵਜਆ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹ,ੈ ਤ਼ਂਾ ਆਈਡੀਿੀ ਦਆੁਰ਼ਾ 

ਹਿ਼ਾਲ਼ਾ ਵਮਲਣ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ 48 ਘ਼ਿੰਵਟਆਂ ਦੇ ਅ਼ਿੰਦਰ ਸੁਣਿ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਏਗ੍ੀ l 

ਆਿਣੀ ਿੇਸੀ ਤੋਂ ਿਵਹਲ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਿਰਬ਼ਿੰਿਕੀ ਿਖਰੇਿੇਂ ਵਿਚ ਅਸਥ਼ਾਈ ਤੌਰ 'ਤ ੇ

ਰੱਵਖਆ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ l ਜੇ ਆਈਡੀਿੀ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਸਥ਼ਾਨ ਵਨਯਮ਼ਂਾ ਦੀ ਉਲ਼ਿੰਘਣ਼ਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਦ਼ਾ ਦੋਸੀ ਠਵਹਰ਼ਾਉਦਂੀ ਹ,ੈ ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਿਖਰੇਿੇਂ ਵਿਚ 

ਰੱਵਖਆ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ਜ਼ਂਾ ਅਿਰ਼ਾਿ ਦੀ ਗ਼੍ਿੰਭੀਰਤ਼ਾ ਦੇ ਅਿ਼ਾਰ ਤੇ ਹੋਰ 

ਤਰੀਵਕਆਂ ਨ਼ਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ l ਉਦ਼ਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, 

ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਅਸਥ਼ਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਤੀਵਿਿੀਆਂ', ਕਵਮਸਰੀ ਤੋਂ ਹਕੁਮ ਲੈਣ਼ਾ ਜ਼ਂਾ ਹੋਰ 

ਅਵਿਕ਼ਾਰ਼ਂਾ ਤੇ ਿ਼ਾਬ਼ਿੰਦੀ ਲਗ਼੍ਾਈ ਜ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈl 

ਸੁੰਸਥਾਗਤ ਅਨ ਸਾਸਨੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ? 

ਆਈਡੀਿੀ ਜ਼ਂਾ ਤ਼ਂਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗ੍ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸੁਣਿ਼ਾਈ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਜ਼ਂਾ 

ਇੱਕ ਵਤ਼ਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਿੈਨਲ ਨ਼ਾਲ ਬਣੀ ਹੁ਼ਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫੈਸਲ਼ਾ ਕਰਦ ੇਹਨ 

ਵਕ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਉਲ਼ਿੰਘਣ਼ਾ ਬ਼ਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ਼ਾ ਹੈl ਉਨਹ਼ਂਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਿੈਨਲ ਦ਼ਾ 

ਇ਼ਿੰਚ਼ਾਰਜ ਹੋਿੇਗ਼੍ਾl ਕੁਝ ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਬਰ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਆਈਡੀਿੀ ਉਤੱੇ ਰਵਹਣ ਦੀ 

ਆਵਗ੍ਆ ਨਹੀ ਂਹ,ੈ ਸਮੇਤ: 

• ਉਹ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਵਜਸਨੇ ਉਲ਼ਿੰਘਣ਼ਾ ਬ਼ਾਰੇ ਦੱਵਸਆ; 

• ਉਹ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਵਜਸਨੇ ਉਲ਼ਿੰਘਣ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਂਾਚ ਕੀਤੀ; ਅਤੇ 

• ਕੋਈ ਿੀ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਜ਼ਂਾ ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਉਲ਼ਿੰਘਣ਼ਾ ਦ਼ਾ 

ਗ੍ਿ਼ਾਹ ਸੀ, ਵਸੱਿ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜ਼ਂਾ ਇਕ਼ਾਈ ਦ਼ਾ 

ਵਹੱਸ਼ਾ ਸੀ ਵਜਸ ਨੇ ਉਲ਼ਿੰਘਣ਼ਾ ਦੀ ਵਰਿੋਰਟ ਕੀਤੀ l 

ਆਈਡੀਪੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

ਆਈਡੀਿੀ ਫੈਸਲ਼ਾ ਲੈਂਦ਼ਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਕਿੇਂ ਸੁਲਝ਼ਾਉਣ਼ਾ ਹੈ l ਉਹ 

ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀ ਸਥ਼ਾਨ ਦੇ ਮ਼ਾਿਦ਼ਿੰਡ਼ਂਾ ਦੀ ਿ਼ਾਲਣ਼ਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵਕ 

ਵਕਸ ਵਕਸਮ ਦੇ ਿਰਵਤਬ਼ਿੰਿ ਿੱਖ ਿੱਖ ਵਕਸਮ਼ਂਾ ਦੀਆਂ ਉਲ਼ਿੰਘਣ਼ਾਿ਼ਂਾ ਲਈ ਉਵਚਤ 

ਹਨ l ਉਹ ਦੋਸ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਘਟ਼ਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜ਼ਂਾ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  

ਿ਼ਾਇਆ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀ ਂਵਨਯਮ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਤੋਵੜਆ ਨਹੀ ਂਹ ੈl ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ

ਆਈਡੀਿੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨ਼ਾਲ ਸਵਹਮਤ ਨਹੀ ਂਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਸੀ ਂਅਿੀਲ ਦ਼ਾਇਰ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹ ੋl ਅਿੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਣੇ ਸਥ਼ਾਨ ਦ਼ਾ ਸਥ਼ਾਨਕ ਵਕਤ਼ਾਬਚ਼ਾ ਿੇਖ ੋ

l 

ਆਈਡੀਪੀ ਸ ਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਅਜਿਕਾਰ ਹਨ? 

ਘਟਨ਼ਾ ਦੀ ਵਰਿੋਰਟ ਆਈਡੀਿੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਿਵਹਲ਼ਂਾ, ਸਥ਼ਾਨ ਨੂ਼ਿੰ  ਲ਼ਾ ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਈਡੀਿੀ ਦੀ ਸੁਣਿ਼ਾਈ' ਤ ੇਤੁਹ਼ਾਡੇ ਅਵਿਕ਼ਾਰ਼ਂਾ ਬ਼ਾਰੇ ਵਲਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਵਚਤ 

ਕਰਨ਼ਾ ਿਏਗ਼੍ਾ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਇੱਹ ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 

• ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਆਈਡੀਿੀ ਸੁਣਿ਼ਾਈ ਿ਼ਾਸਤ ੇਤੁਹ਼ਾਡੇ ਲਈ ਕੇਸ 

ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲੋਣ ਵਿਚ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰਦ਼ਾ ਤੁਹ਼ਾਡੀ 

ਿਸ਼ਿੰਦ ਦ਼ਾ ਇਕ ਗੈ੍ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਿੂਰਨ-ਸਮੇਂ ਦ਼ਾ ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਬਰ ਹੋਿ;ੇ 
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• ਆਈਡੀਿੀ ਅੱਗੇ੍ ਗ੍ਿ਼ਾਹ਼ਂਾ ਸਮੇਤ ਵਬਆਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਿੇਸ 

ਕਰਨ਼ਾ; 

• ਚੁੱਿ ਰਵਹਣ਼ਾ l ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਨਹੀ ਂਚ਼ਾਹੁ਼ਿੰਦੇ ਹੋ ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਬੋਲਣ ਦੀ 

 ਰਰੂਤ ਨਹੀ ਂਹੈ l ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਚੁੱਿ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਵਿਰੁੱਿ ਨਹੀ ਂਿਰਤੀ ਜ਼ਾ 

ਸਕਦੀ; 

• ਸੁਣਿ਼ਾਈ ਦੇ ਹਰ ਿੜ਼ਾਅ 'ਤੇ ਹ਼ਾਵ ਰ ਰਹੋ ਜ਼ਂਾ ਿੇਸ ਹੋਣ ਦ਼ਾ 

ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਛੱਡ ਵਦਓ; 

ਛੂਟ: ਜਦੋਂ ਆਈਡੀਿੀ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੇਸ ਬ਼ਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ 

ਵਮਲਦ਼ਾ ਹ ੈਤ਼ਂਾ ਤੁਸੀ ਂਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜ਼ਂਾ ਨਹੀ ਂਹੋ ਸਕਦlੇ ਨ਼ਾਲ ਹੀ, 

ਜੇਕਰ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਹ਼ਾ ਰੀ ਸਥ਼ਾਨ 'ਤੇ ਿਰਬ਼ਿੰਿ ਜ਼ਂਾ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨੂ਼ਿੰ  ਖਤਰੇ ਵਿਚ 

ਿ਼ਾਉਦਂੀ ਹ ੈਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਹ਼ਾ ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾ ਤ ਨਹੀ ਂਵਦੱਤੀ ਜ਼ਾਏਗ੍ੀ ਿਰ 

ਫੋਨ ਅਤੇ ਵਲਖਤ ਦਆੁਰ਼ਾ ਵਹੱਸ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ l 

• ਅਨੁਿ਼ਾਦ ਅਤੇ ਦਭੁ਼ਾਸੀਆ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਤ਼ਂਾ ਜ ੋ

ਤੁਸੀ ਂਸਮਝ ਸਕੋ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਚ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕੋ; 

• ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਜ਼ਂਾ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰ ੋਜੋ ਤੁਹ਼ਾਡੀ, ਸੀਵਮਤ ਸੁਣਨ, 

ਿੇਖਣ ਜ਼ਂਾ ਹੋਰ ਅਿ਼ਿੰਗ੍ਤ਼ਾ ਕਰਕੇ ਿਰਭ਼ਾਿਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਿੰਚ਼ਾਰ ਨੂ਼ਿੰ  

ਯਕੀਨੀ ਬਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਸਥ਼ਾਨ ਿਰਦ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ; 

• ਆਈ ਡੀ ਿੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਵਲਖਤੀ ਰਿੂ 

ਵਿਚ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰ ੋਵਕ ਉਹਨ਼ਂਾ ਨੇ ਆਿਣ਼ਾ ਫੈਸਲ਼ਾ ਵਕਿੇਂ ਵਲਆ; 

ਅਤੇ 

• ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਸਵਹਮਤ ਨਹੀ ਂਹੋ ਤ਼ਂਾ ਆਈ ਡੀ ਿੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ 

ਅਿੀਲ ਕਰ ੋl 

ਮਹੱਤਿਿੂਰਨ! ਅਿੀਲ ਨੂ਼ਿੰ  ਰਸਮੀ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਿਰਵਕਵਰਆ 

ਦਆੁਰ਼ਾ ਜਮਹ਼ਾ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ l 

ਕੀ ਆਈਡੀਪੀ ਸ ਣਵਾਈ ਟਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਹ਼ਂਾ, ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਸੁਣਿ਼ਾਈ ਮੁਲਤਿੀ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਚ਼ਿੰਗ਼੍ਾ ਕ਼ਾਰਨ ਹੈ, ਜ਼ਂਾ ਜੇ 

ਆਈਡੀਿੀ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਂਾਚ ਕਰਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੁ਼ਿੰਦ਼ਾ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਉਹ ਤੁਹ਼ਾਡੀ 

ਸੁਣਿ਼ਾਈ ਮੁਲਤਿੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨl ਹ਼ਾਲ਼ਂਾਵਕ, ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਸੁਣਿ਼ਾਈ  ਵਿਚ਼ਾਰ 

ਅਿੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਂਿਰਬ਼ਿੰਿਕੀ ਿਖਰੇਿੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਆਿ਼ਾਤਕ਼ਾਲ ਨੂ਼ਿੰ  ਛੱਡ 

ਕੇ, ਦੇਰੀ 72 ਘ਼ਿੰਵਟਆਂ ਤੋਂ ਿੱਿ ਨਹੀ ਂਹੋ ਸਕਦੀ l 

ਤ਼ਾਕਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਜਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 

ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦ਼ਾ ਵਨਯ਼ਿੰਤਰਣ ਹ਼ਾਸਲ ਕਰਨ, ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ਼ਂਾ, 

ਸਟ਼ਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ਼ਂਾ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੀ ਰ਼ਾਖੀ, ਜ਼ਾਇਦ਼ਾਦ ਦੇ ਗ਼੍ਿੰਭੀਰ ਨੁਕਸ਼ਾਨ ਨੂ਼ਿੰ  

ਰੋਕਣ, ਅਤੇ ਸਥ਼ਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਿਿਸਥਤ ਢ਼ਿੰਗ੍ ਨ਼ਾਲ ਕ਼ਿੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਜ਼ਿੰਨੀ ਤ਼ਾਕਤ ਲੋੜੀਦਂੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਵਕਸੇ 

ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸ਼ਾਰੀਆਂ ਿ਼ਾਜਬ ਕੋਵਸਸ਼ਂਾ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ ਤ਼ਾਕਤ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨl ਸਰੀਰਕ ਸਕਤੀ ਜ਼ਂਾ ਸ਼ਿੰਜਮ ਦੇ ਉਿਕਰਣ ਸ ਼ਾ ਿਜੋਂ ਨਹੀ ਂ

ਿਰਤੇ ਜ਼ਾਣਗੇ੍ l 

ਅਿਰ਼ਾਵਿਕ ਅਰੋਿ 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਂਸਥ਼ਾਨ ਤੇ ਹੁ਼ਿੰਦ ੇਹੋ, ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਲ਼ਾਗੂ੍ ਹੋਏ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨ਼ਂਾ ਦੀ ਿ਼ਾਲਣ਼ਾ ਕਰਨੀ 

ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈ l ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਵਕਸੇ ਸਥ਼ਾਨਕ, ਰ਼ਾਜ, ਜ਼ਂਾ ਸ਼ਿੰਘੀ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨ ਦੀ ਉਲ਼ਿੰਘਣ਼ਾ 

ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਸਥ਼ਾਨਕ, ਰ਼ਾਜ ਜ਼ਂਾ ਸ਼ਿੰਘੀ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨ ਲ਼ਾਗੂ੍ ਕਰਨ ਿ਼ਾਲੇ 

ਅਵਿਕ਼ਾਰੀਆਂ ਦਆੁਰ਼ਾ ਆਰੋਵਿਤ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥ਼ਾਨਕ, ਰ਼ਾਜ ਜ਼ਂਾ 

ਸ਼ਿੰਘੀ ਅਦ਼ਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮ਼ਾ ਚਲ਼ਾਇਆ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈl ਸਥ਼ਾਨਕ, ਰ਼ਾਜ, ਜ਼ਂਾ 

ਸ਼ਿੰਘੀ ਦੋਸ਼ਂਾ ਤ ੇਿੀ ਸਥ਼ਾਨ ਵਿਚ ਿੱਖਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮ਼ਾਮਵਲਆਂ ਿਜੋਂ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ 

ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ l 

 

ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਵਰ ੱਿ ਅਪਰਾਜਿਕ ਦਸੋ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ 

ਹੋਇਗਾ ? 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਿਕੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਬ਼ਾਰੇ ਨੋਵਟਸ ਿਰ਼ਾਿਤ ਹੋਏਗ਼੍ਾ l ਜੇ 

ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੋਲ ਆਿਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਿਕੀਲ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਕਰ਼ਾਏ 'ਤ ੇਲੈਣ ਲਈ ਿੈਸ ੇਨਹੀ ਂਹਨ, ਤ਼ਂਾ 

ਅਦ਼ਾਲਤ ਅਿਰ਼ਾਵਿਕ ਮ਼ਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਿਰਤੀਵਨਿਤ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ 

ਿਕੀਲ ਵਨਯੁਕਤ ਕਰੇਗ੍ੀ l ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਿਣੇ ਅਿਰ਼ਾਵਿਕ ਕੇਸ ਬ਼ਾਰੇ ਆਿਣੇ 

ਿਕੀਲ ਜ਼ਂਾ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਿਰਤੀਵਨਿੀ ਨ਼ਾਲ ਗੱ੍ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਿਰ਼ਾਿਕ ਅਦ਼ਾਲਤ 

ਵਿਚ ਿੇਸ ਹੋਣ ਿੇਲੇ ਆਿਣੇ ਨ਼ਾਲ ਿਕੀਲ ਜ਼ਂਾ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਿਰਤੀਵਨਿੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਰੱਖਣ ਦ਼ਾ 

ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਹੈ l 

ਕੀ ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤ ੇਪਜਹਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦਾ 

ਅਪਰਾਜਿਕ ਕਸੇ ਲੁੰ ਜਬਤ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਲੜ੍ਨਾ ਚਾਹ ੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਾਂ 

ਨ ੁੰ  ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੁੰਦਾ ਹਾਂ? 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਆਈਸੀਈ ਦੀ ਵਹਰ਼ਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਵਖਲ਼ਾਫ ਬਕ਼ਾਇਆ 

ਅਿਰ਼ਾਵਿਕ ਦੋਸ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਮੁਕਦਮ਼ਾ ਲੜਨ ਲਈ ਸਥ਼ਾਨਕ ਜ਼ਂਾ ਰ਼ਾਜ ਅਦ਼ਾਲਤ ਵਿੱਚ ਿੇਸ 

ਹੋਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੁ਼ਿੰਦ ੇਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਸਥ਼ਾਨਕ ਜ਼ਂਾ ਰ਼ਾਜ ਅਦ਼ਾਲਤ ਨੂ਼ਿੰ  ਆਈਸੀਈ ਨੂ਼ਿੰ  ਇੱਕ ਵਰੱਟ ਜ਼ਾਰੀ 

ਕਰਨ ਦੀ  ਰਰੂਤ ਹੋਏਗ੍ੀ ਤ਼ਂਾ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂਉਨਹ਼ਂਾ ਦੀ ਵਹਰ਼ਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜ਼ਾਿ ੋਤ਼ਂਾ 

ਜੋ ਸਥ਼ਾਨਕ ਦੋਸ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਵਨਰਣ਼ਾ ਹੋਣ ਿੇਲੇ ਿੇਸ ਹ ੋਸਕੋ l 

ਨੋਟ: ਬਸ ਵਰੱਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ਼ਾ  ਰਰੂੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈਸੀਈ ਦੀਆਂ ਹਟ਼ਾਉਣ 

ਦੀਆਂ ਕੋਵਸਸ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਰੋਕਣ਼ਾ ਜ਼ਂਾ ਦੇਰੀ ਨਹੀ ਂਕਰੇਗ਼੍ਾ l ਇਹ ਵਰੱਟ ਆਈਸੀਈ ਨੂ਼ਿੰ  ਜ਼ਾਰੀ 

ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਣੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹ ੈਜ਼ਂਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਵ ਼ਿੰਮੇਿ਼ਾਰ ਸਥ਼ਾਨਕ ਜ਼ਂਾ ਰ਼ਾਜ ਅਥ਼ਾਰਟੀ ਨੂ਼ਿੰ  

ਆਈਸੀਈ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਰੱਟ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਿਣੇ ਇਰ਼ਾਦ ੇਬ਼ਾਰੇ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਦੀ  ਰਰੂਤ 

ਹੋਏਗ੍ੀ ਇਸ ਤੋਂ ਿਵਹਲ਼ਂਾ ਵਕ ਆਈਸੀਈ ਹਟ਼ਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਵਸਸ਼ਂਾ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਜ਼ਂਾ 

ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਬ਼ਾਰੇ ਵਿਚ਼ਾਰ ਕਰ ੇl 

ਸਿ਼ਾਰਣ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ 

ਜਗ੍ਹ਼ਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਅਵਭਆਸ 

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ, ਸਥ਼ਾਨ਼ਂਾ ਤੇ ਵਨਕ਼ਾਸੀ ਅਵਭਆਸ ਕੀਤ ੇਜ਼ਾਣਗੇ੍ l ਅਵਭਆਸ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  

ਅਸਲ ਆਿ਼ਾਤਕ਼ਾਲ ਵਿਚ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਢ਼ਿੰਗ੍ ਨ਼ਾਲ ਬ਼ਾਹਰ ਵਨਕਲਣ ਵਿਚ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ 

ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਅੱਗ੍, ਗੈ੍ਸ ਲੀਕ, ਵਸਿਲ ਆਫ਼ਤ, ਜ਼ਂਾ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰ਼ਾ l ਬਹਤੁੇ 

ਮ਼ਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਵਹਲ਼ਂਾ ਵਕਸੇ ਡਵਰੱਲ ਬ਼ਾਰੇ ਨਹੀ ਂਿਤ਼ਾ ਹੁ਼ਿੰਦ਼ਾl 

ਅਵਭਆਸ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਡਰ਼ਾਉਣ ਜ਼ਂਾ ਅਸੁਵਿਿ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀ ਂਕੀਤੇ ਜ਼ਂਾਦlੇ ਤੁਹ਼ਾਡੀ 

ਸੁਰੱਵਖਆ ਲਈ, ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਿ਼ਾਤਕ਼ਾਲ ਵਿਚ ਇਮ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਬ਼ਾਹਰ ਵਨਕਲਣ ਲਈ 

ਉਵਚਤ ਤਰੀਕ ੇਅਤੇ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਹ਼ਾਉਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਇਕ਼ਾਈ ਦੀ ਆਿ਼ਾਤਕ਼ਾਲ ਵਨਕ਼ਾਸੀ ਦੀ ਦੇ 

ਰਸਤੇ ਜ਼ਾਣਨੇ ਚ਼ਾਹੀਦ ੇਹਨ (ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਇਕ਼ਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ) l 

ਮਹੱਤਿਿੂਰਨ! ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਅਵਭਆਸ ਜ਼ਂਾ ਅਸਲ ਆਿ਼ਾਤਕ਼ਾਲ ਦੌਰ਼ਾਨ ਵਨਰਦੇਸ਼ਂਾ 

ਦ਼ਾ ਿ਼ਾਲਣ ਕਰਨ਼ਾ ਲ਼ਾ ਮੀ ਹlੈ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਵਨਰਦੇਸ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਿ਼ਾਲਣ ਨਹੀ ਂਕਰਦ,ੇ ਤ਼ਂਾ 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਅਨੁਸ਼ਾਵਸਤ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ l 

ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

• ਟ਼ਾਇਲਟ ਤ ੇਨ਼ਾ ਖੜ ੇਹੋਿ ੋl ਟ਼ਾਇਲਟ ਸੀਟ 'ਤ ੇਬੈਠੋ ਅਤ ੇਟ਼ਾਇਲਟ ਦੀ 

ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ ਫਲੱਸ ਕਰ;ੋ 

• ਿਰਤੇ ਜ਼ਾਣ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ ਸ਼ਾਰੇ ਟ਼ਾਇਲਟ ਿਿੇਰ ਟ਼ਾਇਲਟ ਵਿਚ ਿ਼ਾਓ ਵਫਰ 

ਫਲੱਸ ਕਰ;ੋ 

• ਿੋਣ ਲਈ ਟ਼ਾਇਲਟ ਿ਼ਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨ਼ਾ ਕਰ;ੋ ਅਤ ੇ

• ਔਰਤ਼ਂਾ ਦੇ ਿੈਡ ਜ਼ਂਾ ਟੈਮਿੂਨ ਕੂੜੇਦ਼ਾਨ਼ਂਾ ਵਿਚ ਰੱਖੋ ਨ਼ਾ ਵਕ 

ਟ਼ਾਇਲਟ ਵਿਚ l 
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ਹੱਥ - ਿੋਣਾ 

ਕੀਟ਼ਾਣ ੂਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਵਬਮ਼ਾਰ ਬਣ਼ਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸ਼ਿੰਿਰਕ ਦਆੁਰ਼ਾ ਫਲੈ ਸਕਦ ੇ

ਹਨ l ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਬਮ਼ਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ਼ਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਆਿਣੇ ਹੱਥ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  

ਚ਼ਿੰਗ੍ੀ ਤਰਹ਼ਂਾ ਿੋਿੋ: 

• ਇਹ ਸੁਵਨਸਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਸੀ ਂਿ਼ਾਣੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਸ਼ਿੰਕ ਵਿਚ ਚਲ਼ਾ ਰਹੇ 
ਹੋ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਹੱਥ ਿੋਣ ਲਈ ਸ਼ਾਬਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ; 

• ਹਰੇਕ ਉਗਂ੍ਲ ਨੂ਼ਿੰ  ਿੋਿੋ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਹੱਥ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਰਗ੍ੜੋ, ਆਿਣੇ 

ਹੱਥ਼ਂਾ ਦੇ ਦੋਿੇਂ ਿ਼ਾਵਸਆਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਸ਼ਾਬਣ ਅਤੇ ਿ਼ਾਣੀ ਨ਼ਾਲ ਿੋਿੋ, ਅਤੇ 

ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਵਕ਼ਿੰਟ਼ਂਾ ਲਈ ਆਿਣੀਆਂ ਉਗਂ੍ਲ਼ਂਾ ਦੇ ਨ਼ਾਖੂਨ਼ਾ 

ਹੇਠ਼ਂਾ ਸ਼ਾਫ਼ ਕਰ,ੋ ਿੋਿੋ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਹੱਥ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਸੁਕ਼ਾਓ; ਅਤੇ 

• ਖ਼ਾਣ਼ਾ ਖ਼ਾਣ ਤੋਂ ਿਵਹਲ਼ਂਾ, ਬ਼ਾਥਰਮੂ ਵਿਚ ਜ਼ਾਣ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ, ਕੂੜੇ ਨੂ਼ਿੰ  

ਛੂਹਣ, ਖੇਡਣ ਜ਼ਂਾ ਬ਼ਾਹਰ ਕ਼ਿੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ, ਜ਼ਂਾ ਵਕਸੇ 

ਵਬਮ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ ਹੱਥ ਿੋਿੋ l 

ਨਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ 

• ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਸ਼ਾਬਣ ਅਤੇ ਿ਼ਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆਂ ਬ਼ਾਕ਼ਾਇਦ਼ਾ 

ਨਹ਼ਾਉਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ; 

• ਵਸਰਫ ਸ਼ਾਿਰ ਵਿਚ ਨਹ਼ਾਉਣ਼ਾ, ਵਸ਼ਿੰਕ ਤੇ ਨਹੀ ਂl ਨਹ਼ਾਉਣਿ਼ਾਲੀ 

ਥ਼ਂਾ ਤ ੇਵਿਸ਼ਾਬ ਜ਼ਂਾ ਟਟੀ ਨ਼ਾ ਕਰ;ੋ 

• ਵਸ਼ਿੰਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਸਰਫ ਆਿਣੇ ਹੱਥ਼ਂਾ ਜ਼ਂਾ ਵਚਹਰ ੇਨੂ਼ਿੰ  ਿੋਣ, ਸੇਿ 

ਕਰਨ ਜ਼ਂਾ ਆਿਣੇ ਦ਼ਿੰਦ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਬੁਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ;ੋ 

• ਆਿਣੇ ਵਸਰ ਜ਼ਂਾ ਵਨਜੀ ਅ਼ਿੰਗ਼੍ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਨ਼ਾ ਸੇਿ ਕਰ ੋ

• ਆਿਣੇ ਰੇ ਰ ਨੂ਼ਿੰ  ਦਸੂਵਰਆਂ ਨ਼ਾਲ ਸ਼ਂਾਝ਼ਾ ਨ਼ਾ ਕਰ;ੋ 

• ਿ਼ਾਲ਼ਂਾ ਦੇ ਬੁਰਸ, ਕ਼ਿੰਘੀ ਜ਼ਂਾ ਹੋਰ ਵਨੱਜੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀ ਼ਂਾ 

ਦਵੂਜਆਂ ਨ਼ਾਲ ਸ਼ਂਾਝੀਆਂ ਨ਼ਾ ਕਰ;ੋ 

•  ਆਿਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਹੱਸ ੇਨੂ਼ਿੰ  ਵਿ਼ਿੰਨਹੋ ਨ਼ਾ; 

•  ਹਰ ਰੋ  ਡੀਓਡੋਰੈਂਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ; ਅਤੇ 

• ਬ਼ਾਥਰਮੂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਿੀ ਕਿੜੇ ਨ਼ਾ ਛੱਡੋ l 

 

 

ਦੁੰਦਾਂ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ 

• ਜੇ ਸ਼ਿੰਭਿ ਹੋਿੇ ਤ਼ਂਾ ਹਰ ਖ਼ਾਣੇ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ ਅਤੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਿਵਹਲ਼ਂਾ 

ਆਿਣੇ ਦ਼ਿੰਦ ਬੁਰਸ ਕਰ;ੋ 

• ਦ਼ਿੰਦ਼ਂਾ ਦੇ ਬੁਰਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਆਿਣੇ ਦ਼ਿੰਦ਼ਂਾ ਅਤ ੇਮਸੂਵੜਆਂ ਵਿਚਕ਼ਾਰ 45 

ਵਡਗ੍ਰੀ ਦੇ ਕੋਣ 'ਤੇ ਰੱਖੋ; 

• ਬੁਰਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਹਰ ਦ਼ਿੰਦ ਦੇ ਉਿੱਰ ਅਤ ੇਹੇਠ਼ਂਾ ਵਲਜ਼ਾਓ, ਨ਼ਾ ਵਕ ਅੱਗੇ੍ 

ਅਤੇ ਵਿੱਛੇ l ਅਗ੍ਲੇ ਦ਼ਿੰਦ 'ਤ ੇਜ਼ਾਣ ਤੋਂ ਿਵਹਲ਼ਂਾ ਹਰੇਕ ਦ਼ਿੰਦ' ਤੇ 10 

ਸਵਕ਼ਿੰਟ ਵਬਤ਼ਾਓ; 

• ਹਮੇਸ਼ਂਾ ਆਿਣੇ ਵਿਛਲੇ ਦ਼ਿੰਦ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਬੁਰਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਿਣੀ ਜੀਭ ਨੂ਼ਿੰ  

ਨਰਮੀ ਨ਼ਾਲ ਬੁਰਸ ਕਰ;ੋ 

• ਆਿਣੇ ਉਿੱਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਦ਼ਿੰਦ਼ਂਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਰੀਆਂ ਬ਼ਾਹਰਲੀਆਂ 

ਸਤਹ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਸ਼ਾਫ਼ ਕਰ;ੋ 

• ਉਨਹ਼ਂਾ ਸਤਹ਼ਂਾ ਲਈ ਵਜੱਥੇ ਤੁਸੀ ਂਦ਼ਿੰਦ ਨ਼ਾਲ ਚੱਕ ਮ਼ਾਰਦੇ ਮ਼ਾਰਦੇ ਹੋ, 

ਟੁੱਥਬੱਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਅੱਗੇ੍ ਅਤ ੇਵਿੱਛੇ ਵਲਜ਼ਾਓ; ਅਤੇ 

• ਜੇ ਸ਼ਿੰਭਿ ਹੋਿ,ੇ ਤ਼ਂਾ ਆਿਣੇ ਦ਼ਿੰਦ਼ਂਾ ਅਤ ੇਮਸੂਵੜਆਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਹਰ ਰੋ          

ਫਲ਼ਾਸ ਕਰ ੋl 

  ਸਮ ਚੱੀ ਚੁੰਗੀ ਜਸਹਤ ਲਈ 

• ਵਦਨ ਵਿਚ ਵਤ਼ਿੰਨ ਚ਼ਿੰਗੇ੍ ਭੋਜਨ ਖ਼ਾਓ l ਫਲ ਅਤੇ ਸਬ ੀਆਂ 

 ਰਰੂ ਖ਼ਾਓ l ਬਹਤੁ ਵ ਆਦ਼ਾ ਕੈਂਡੀ ਨ਼ਾ ਖ਼ਾਓ; 

• ਹਰ ਰੋ  ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਵਮ਼ਿੰਟ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰ ੋl 

ਖੇਡ਼ਂਾ ਖੇਡੋ, ਦਆੁਲੇ ਘੁ਼ਿੰਮੋ, ਜਗ੍ਹ਼ਾ ਤੇ ਦੌੜ ੋਜ਼ਂਾ ਿੁਸਅਿ ਕਰ ੋl ਜੇ 

ਤੁਸੀ ਂਲ਼ਿੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਸਰਤ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਹ,ੈ ਤ਼ਂਾ ਿ਼ਾਰਮੁ ਅੱਿ ਕਈ 

ਅਤੇ ਸੱਟ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹਲਕ਼ਾ ਵਖੱਚ ੋਜ਼ਂਾ ਹੌਲੀ ਜ਼ਾਵਗ਼੍ਿੰਗ੍ 

ਕਰ;ੋ 

• ਰ਼ਾਤ ਨੂ਼ਿੰ  ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਤੋਂ 10 ਘ਼ਿੰਟੇ ਸੌਣ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰੋ; 

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਂਖ਼ਂਾਸੀ ਜ਼ਂਾ ਵਛੱਕ ਲੈਂਦ ੇਹੋ ਤ਼ਂਾ ਆਿਣੇ ਮੂ਼ਿੰਹ ਨੂ਼ਿੰ  ਆਿਣੀ 

ਕੂਹਣੀ ਨ਼ਾਲ ਢੱਕੋ ਅਤੇ  ਮੀਨ ਜ਼ਂਾ ਫਰਸ 'ਤੇ ਨ਼ਾ ਥੱੁਕ ੋl ਇਹ 

ਕੀਟ਼ਾਣ ੂਫੈਲ਼ਾਉਦਂ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਦਜੂ ੇਲੋਕ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਬਮ਼ਾਰ ਬਣ਼ਾ ਸਕਦ ੇ

ਹਨ; ਅਤੇ 

• ਿੂਮਰਿ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਗ੍ਆ ਨਹੀ ਂਹlੈ ਇਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਸਦ਼ਾ ਲਈ 

ਤਮ਼ਾਕੂਨੋਸੀ ਛੱਡਣ ਦ਼ਾ ਆਿਣ਼ਾ ਮੌਕ਼ਾ ਸਮਝੋl ਇਹ ਇਕ 

ਿਿੀਆ ਚੀ ਼ਂਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹ ੈਜੋ ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੀ ਵਸਹਤ ਲਈ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹੋ l 

 

 

ਮੈਂ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਜਵਚ ਜਸਹਤਮੁੰਦ ਜਕਵੇਂ ਰਹਾਂ? 

ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਸਹਤਮ਼ਿੰਦ ਰਵਹਣ ਲਈ ਬਹਤੁ ਸ਼ਾਰੇ ਿ਼ਾਣੀ ਦੀ  ਰਰੂਤ 

ਹੈl ਗ੍ਰਮ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀ ਂਿਸੀਨ਼ਾ ਿਹ਼ਾਉਦੇਂ ਹੋ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਸਰੀਰ ਦ਼ਾ 

ਿ਼ਾਣੀ ਗੁ੍ਆ ਲੈਂਦ ੇਹ ੋl ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਇੱਹ ਹੋ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ: 

• ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ; 

• ਮੂ਼ਿੰਹ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਦ਼ਾ ਸੱੁਕਣ਼ਾ ਅਤੇ ਵਚਿਕਣ਼ਾ; 

• ਵਿਸ਼ਾਬ ਦ਼ਾ ਗੂ੍ੜੇ ਰ਼ਿੰਗ੍ ਦ਼ਾ ਹੋਣ਼ਾ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਆਉਣ਼ਾ l 

ਵਦਨ ਿੇਲੇ ਕ਼ਾਫ਼ੀ ਿ਼ਾਣੀ ਿੀਓ l ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਵਿਆਸੇ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹੋ, 

ਇਸਦ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਵਕ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਿਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਿਿੇਰੇ ਿ਼ਾਣੀ ਦੀ 

 ਰਰੂਤ ਹੈl ਗ੍ਰਮ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਿ਼ਾਣੀ ਿੀਓ ਭ਼ਾਿੇਂ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਵਿਆਸ ਮਵਹਸੂਸ 

ਨ਼ਾ ਹੋਿlੇ ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਵਿਸ਼ਾਬ ਬਹਤੁ ਹੀ ਗੂ੍ੜ਼ਾ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਸੀ ਂਸ਼ਾਇਦ ਕ਼ਾਫ਼ੀ 

ਿ਼ਾਣੀ ਨਹੀ ਂਿੀ ਰਹੇl ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਖੇਡ਼ਂਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਿ਼ਾਿੂ ਿ਼ਾਣੀ ਿੀਓ l 

ਇਸ ਸਥਾਨ ਕਵੱਿ ਟੈਟ  ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਂਹੈ l 

ਸਥ਼ਾਨ ਵਿਚ (ਅ਼ਿੰਦਰ ਜ਼ਾਂ ਬ਼ਾਹਰ) ਵਕੱਸ ੇਿੀ  ਜਗ੍ਹ਼ਾ ਤੇ  

ਤਮ਼ਾਕੂਨੋਸੀ ਦੀ ਆਵਗ੍ਆ ਨਹੀ ਂਹੈ l 
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ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਗ੍ਰਮ ਹੁ਼ਿੰਦ਼ਾ ਹੈ: 

 

• ਵਢੱਲੇ ਕਿੜੇ ਿ਼ਾਓ; 

• ਵਦਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ੍ਰਮ ਸਮੇਂ ਦੌਰ਼ਾਨ ਛ਼ਂਾ ਵਿਚ ਰਹੋ; 

• ਬਹਤੁ ਵ ਆਦ਼ਾ ਿੁੱਿ ਵਿਚ ਨ਼ਾ ਰਹੋ; ਅਤ ੇ

• ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਚੱਕਰ ਆਉਣ਼ਾ ਸੁਰ ੂਹੁ਼ਿੰਦੇ ਹਨ, ਤ਼ਂਾ ਛ਼ਂਾ ਵਿਚ ਜ਼ਂਾ ਘਰ 

ਦੇ ਅ਼ਿੰਦਰ ਬੈਠੋ l 

ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਨ ੁੰ  ਦਸੱ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ: 

ਤੁਸੀ ਂਜਦੋਂ ਿੀ ਖੜਹ ੇਹੁ਼ਿੰਦ ੇਹ,ੋ ਤੁਸੀ ਂਕਮ ੋਰੀ ਜ਼ਂਾ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਮਵਹਸੂਸ 

ਕਰਦ ੇਹੋ ਜ਼ਂਾ ਤੁਸੀ ਂਬਹਤੁ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦ ੇਹੋ l 

ਜਬਸਤਰੇ ਦੀ ਸ ਰੱਜਖਆ 

• ਚੋਟੀ ਦੇ ਮ਼ਿੰਜ ੇਤੇ/ਹੇਠ਼ਂਾ ਛਲ਼ਂਾਗ੍ ਨ਼ਾ ਲਗ਼੍ਾਓ; 

• ਵਬਸਤਰ ੇਵਿਚ ਜ਼ਂਾ ਬ਼ਾਹਰ ਜ਼ਾਣ ਿੇਲੇ ਆਿਣ਼ਾ ਸਮ਼ਂਾ ਲਓl ਇਹ 

ਸੁਵਨਸਵਚਤ ਕਰ ੋਵਕ ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੇ ਿੈਰ ਦੇ ਿੱਡੇ ਵਹੱਸ ੇਦੇ ਨ਼ਾਲ 

ਫਰਸ ਦੇ ਠੋਸ ਖੇਤਰ ਤ ੇਿੈਰ ਰੱਖਦ ੇਹੋ; 

• ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਹੇਠਲੇ ਮ਼ਿੰਜੇ ਤ ੇਸੌਂਦ ੇਹੋ ਤ਼ਂਾ ਵਬਸਤਰੇ ਤੋਂ ਬ਼ਾਹਰ ਵਨਕਲਣ 

ਿੇਲੇ ਆਿਣ਼ਾ ਵਸਰ ਨੀਿ਼ਂਾ ਕਰ;ੋ ਅਤ ੇ

• ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਮ਼ਿੰਜ ੇਤੋਂ ਵਡੱਗ੍ ਜ਼ਂਾਦ ੇਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਬੈਰਕ਼ਂਾ ਵਿਚਲੇ 

ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਸੂਵਚਤ ਕਰ ੋਤ਼ਂਾ ਜੋ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਕਲੀਵਨਕ 

ਵਿਚ ਜ਼ਂਾਚ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ ਸਕੇ l 

ਅਜਹੁੰਸਾ 

ਸਥ਼ਾਨ ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰ਼ਂਾ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਂਾ ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਦੀ ਆਵਗ੍ਆ ਨਹੀ ਂਦੇਿੇਗ਼੍ਾ 

l ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹ਼ਾਡੇ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਂਾ ਵਜਨਸੀ ਹਮਲ਼ਾ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਰ਼ਿੰਤ ਵਕਸੇ 

ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਜ਼ਂਾ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਨੂ਼ਿੰ  ਦੱਸlੋ ਸਥ਼ਾਨ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦ਼ਾ 

ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਂਾ ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਕਰਨ ਿ਼ਾਲੇ ਵਿਰੁੱਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ ਕੀਤੀ 

ਜ਼ਾਿੇਗ੍ੀ l 

ਦ ਜਜਆਂ ਨਾਲ ਜਮਲਣਾ-ਜ ਲਣਾ 

ਤੁਸੀ ਂਰਵਹਣ ਿ਼ਾਲੇ ਸਥ਼ਾਨ ਨੂ਼ਿੰ  ਬਹਤੁ ਸ਼ਾਰੇ ਲੋਕ਼ਂਾ ਨ਼ਾਲ ਸ਼ਂਾਝ਼ਾ ਕਰੋਗੇ੍l 

ਦਸੂਵਰਆਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਿਚ਼ਾਰਨ਼ਾ ਅਤੇ ਮ਼ਾਨਤ਼ਾ ਦੇਣ਼ਾ ਮਹੱਤਿਿੂਰਨ ਹੈ l 

ਇ਼ਿੰਨੀ ਉਚੱੀ ਨ਼ਾ ਬੋਲੋ ਵਕ ਦਸੂਰੇ ਆਿਣੀਆਂ ਗ੍ਤੀਵਿਿੀਆਂ ਦ਼ਾ ਅਨ਼ਿੰ ਦ ਨ਼ਾ ਲੈ 

ਸਕਣ l ਰ਼ਾਤ ਨੂ਼ਿੰ  ਚੁੱਿ ਰਹੋ ਤ਼ਂਾ ਜੋ ਦਸੂਰੇ ਸੌਂ ਸਕਣl ਉਨਹ਼ਂਾ ਲੋਕ਼ਂਾ ਤੋਂ ਬਚ ੋ

ਵਜਹੜ ੇਮੁਸਕਲ਼ਂਾ ਿੈਦ਼ਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜ਼ਂਾ ਲੜ਼ਾਈਆਂ ਕਰਦ ੇਹਨ l 

ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਬ਼ਾਰ ੇਿਿੇਰੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ 

ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਸਮੱਵਸਆ ਹੈ ਤ਼ਂਾ ਸਥ਼ਾਨ ਦ਼ਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਵਨਕ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  

ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਿਰਦ਼ਾਨ ਕਰੇਗ਼੍ਾl ਦਰੁਲੱਭ ਸਵਥਤੀਆਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਛੱਡ ਕੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟ਼ਾਫ 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਰ਼ਾਮ ਿ਼ਾਲੀਆਂ ਚੀ ਼ਂਾ ਜ਼ਂਾ ਵਿਸੇਸ ਜੁੱਤੇ, ਿਿੇਰੇ ਕ਼ਿੰਬਲ, ਿ਼ਾਿੂ 

ਵਸਰਹ਼ਾਣੇ, ਜੈਕਟ ਜ਼ਂਾ ਡੀਓਡਰੈਂਟ ਿਰਗ੍ੀਆਂ ਚੀ ਼ਂਾ ਨਹੀ ਂਦੇਿੇਗ਼੍ਾ l ਮੈਡੀਕਲ 

ਸਟ਼ਾਫ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੇਸ, ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਅਦ਼ਾਲਤ ਦੀ ਵਮਤੀ, ਜ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ 

ਸਵਥਤੀ ਬ਼ਾਰੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਿਰਸਨ ਦ਼ਾ ਉਤੱਰ ਨਹੀ ਂਦੇ ਸਕਦ਼ਾ l ਆਿਣੇ 

ਵਨਰਿ਼ਾਸਨ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਇਹ ਿਰਸਨ ਿੁੱਛੋ l 

 

 

 

 

ਵਦੱਤੀਆਂ ਜ਼ਂਾਦੀਆਂ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਦੀ ਸਿ਼ਾਰਣ ਸ਼ਿੰਖਿੇ 

ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ 

ਜਦੋਂ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਵਹਰ਼ਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਵਖਆ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹ ੈਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਲੋੜੀਦੀ ਅਤੇ ਢਕੁਿੀ 

ਵਸਹਤ ਸ਼ਿੰਭ਼ਾਲ ਮੁਫਤ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਹੈ l ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਂਵਬਮ਼ਾਰ ਜ਼ਂਾ 

 ਖ਼ਮੀ ਹੋਿ,ੋ ਵਸਹਤ ਦੀ ਿੁਰ਼ਾਣੀ ਸਮੱਵਸਆ ਹੈ, ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਇਲ਼ਾਜ ਦੀ  ਰਰੂਤ ਹੈ, 

ਜ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿ਼ਾਈਆਂ ਲੈਣ਼ਾ ਜ਼ਂਾ ਸੁਰ ੂਕਰਨ ਦੀ  ਰਰੂਤ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ 

ਤੁਸੀ ਂਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਵਸਹਤ ਸ਼ਿੰਭ਼ਾਲ ਦੀ ਮ਼ਿੰਗ੍ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ l 

ਮੈਡੀਕਲ ਇਜਤਹਾਸ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ 

ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਿਹੁ਼ਿੰਚਣ ਤੋਂ ਤੁਰ਼ਿੰਤ ਬ਼ਾਅਦ, ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਿਰਸਨ ਿੁੱਛੇ ਜ਼ਾਣਗੇ੍ ਅਤੇ ਛ਼ਾਤੀ 

ਦ਼ਾ ਐਕਸਰੇ ਜ਼ਂਾ ਟੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ਿੰਕਰਮਣ ਦੀ ਜ਼ਂਾਚ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਿੇਗ਼੍ਾ l ਇਹ 

ਹਰੇਕ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਲਈ ਮਹੱਤਿਿੂਰਣ ਹੈ l 

ਜਸਹਤ ਮ ਲਾਂਕਣ 

ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਠਵਹਰਨ ਦੇ ਿਵਹਲੇ 14 ਵਦਨ਼ਂਾ ਦੇ ਅ਼ਿੰਦਰ, ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਆਿਕ ਵਸਹਤ 

ਮੁਲ਼ਂਾਕਣ ਹੋਿੇਗ਼੍ਾ l ਮਰਦ, ਔਰਤ ਅਤ ੇਉਮਰ ਸ਼ਿੰਬ਼ਿੰਿੀ ਵਚ਼ਿੰਤ਼ਾਿ਼ਂਾ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਿ਼ਾਿੂ 

ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਿਰਦ਼ਾਨ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਏਗ੍ੀ l 

ਜਨਾਨਾ ਜਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ 

ਔਰਤ਼ਂਾ ਵਨਯਵਮਤ, ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜਨ਼ਾਨ਼ਾ ਅਤੇ ਿਰਸੂਤੀ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭ਼ਾਲ 

ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰਨਗ੍ੀਆਂ l ਤੁਸੀ ਂਗ੍ਰਭ ਅਿਸਥ਼ਾ ਟੈਸਟ, ਛ਼ਾਤੀ ਦੀ ਜ਼ਂਾਚ, ਿੈਿ ਟੈਸਟ, 

ਵਜਨਸੀ ਸ਼ਿੰਚ਼ਾਰੀ ਸ਼ਿੰਕਰਮਣ (ਐਸਟੀਆਈ) ਦੀ ਜ਼ਂਾਚ, ਮੈਮੋਗ੍ਰ਼ਾਮ, ਜਨਮ ਵਨਯ਼ਿੰਤਰਣ 

ਸਲ਼ਾਹ, ਅਤੇ ਿਵਰਿ਼ਾਰਕ ਯੋਜਨ਼ਾਬ਼ਿੰਦੀ ਬ਼ਾਰੇ ਸਲ਼ਾਹ ਮਸਿਰ ੇਲਈ ਉਵਚਤ ਤੌਰ ਤੇ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋl ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਗ੍ਰਭਿਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਿੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਂਾ ਹ਼ਾਲ ਹੀ 

ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਵਦੱਤ਼ਾ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਜਨਮ ਤੋਂ ਿਵਹਲ਼ਂਾ ਅਤੇ ਵਿਸੇਸ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਦੀ 

ਿਹੁ਼ਿੰਚ ਵਦੱਤੀ ਜ਼ਾਿੇਗ੍ੀ l 

ਜਬਮਾਰੀ ਦੀ ਕਾਲ 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਵਬਮ਼ਾਰ ਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਸੀ ਂਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਵਨਕ ਵਿਚ ਵਦਖ਼ਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹ ੋl ਇਸ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਨੂ਼ਿੰ  ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀ ਂਜ਼ਂਾ ਤ਼ਂਾ ਵਬਮ਼ਾਰ ਕ਼ਾਲ ਫ਼ਾਰਮ 

ਭਰੋਗ੍ ੇਜ਼ਂਾ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਅਮਲ਼ਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਹ਼ਾਊਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਖੇਤਰ਼ਂਾ ਜ਼ਂਾ ਹੋਰ ਮਨੋਨੀਤ ਖੇਤਰ਼ਂਾ 

ਵਿੱਚ ਵਮਲਣ ਆਿੇਗ਼੍ਾ l ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਵਨਸਚਤ ਨਹੀ ਂਹ ੋਵਕ ਵਬਮ਼ਾਰ ਕ਼ਾਲ ਵਕਿੇਂ ਕ਼ਿੰਮ 

ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਵਕਸੇ ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੂ਼ਿੰ  ਿੁੱਛੋ l 
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ਦ਼ਿੰਦ਼ਂਾ ਦੀ ਸੁਰਆੂਤੀ ਸਕਰੀਵਨ਼ਿੰ ਗ੍ ਜ਼ਂਾਚ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ 14 ਵਦਨ਼ਂਾ ਦੇ ਅ਼ਿੰਦਰ ਦ਼ਿੰਦ਼ਂਾ 

ਦੇ ਡ਼ਾਕਟਰ ਜ਼ਂਾ ਵਸਵਖਅਤ ਵਸਹਤ ਿਰਦ਼ਾਤ਼ਾ ਦਆੁਰ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਏਗ੍ੀ l ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਦ਼ਿੰਦ਼ਂਾ 

ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹ ੋਵਰਹ਼ਾ ਹ ੈਜ਼ਂਾ ਸੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤ਼ਂਾ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਵਬਮ਼ਾਰ ਕ਼ਾਲ 

ਿਰਵਕਵਰਆ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ੋl ਵਨਯਵਮਤ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਵਜਿੇਂ ਦ਼ਿੰਦ਼ਂਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  

ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਕੀਤੇ ਜ਼ਾਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ ਉਿਲਬਿ ਹੁ਼ਿੰਦੀ ਹ ੈl 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਘਬਰ਼ਾਹਟ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂ਼ਿੰ  ਚੋਟ ਿਹੁ਼ਿੰਚ਼ਾਉਣ ਬ਼ਾਰੇ 

ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਂਾ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ ਵਕ ਤੁਸੀ ਂਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂ਼ਿੰ  ਚੋਟ ਿਹੁ਼ਿੰਚ਼ਾ ਸਕਦ ੇਹ,ੋ 

ਤ਼ਂਾ ਵਕਸੇ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਜ਼ਂਾ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਸਟ਼ਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂ਼ਿੰ  ਤੁਰ਼ਿੰਤ ਦੱਸ,ੋ ਅਤ ੇਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  

ਡ਼ਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵਦਖ਼ਾਇਆ ਜ਼ਾਿੇਗ਼੍ਾ l 

ਿ਼ਾਿੂ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ 

ਜੇ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰਰੂੀ ਹੋਿ ੇਤ਼ਂਾ ਦਜੂੀਆਂ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਵਿੱਚ ਦਿ਼ਾਈਆਂ, ਲੈਬ ਜ਼ਂਾ 

ਹੋਰ ਵਨਦ਼ਾਨ ਜ਼ਂਾਚ਼ਂਾ, ਐਕਸਰੇ, ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ ਸਲ਼ਾਹ-ਮਸਿਰ ੇਅਤੇ ਗ਼੍ਿੰਭੀਰ 

ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਸਵਥਤੀਆਂ ਲਈ ਵਨਯਮਤ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਮੁਲ਼ਾਕ਼ਾਤ਼ਂਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ 

ਹਨ l 

ਡਾਕਟਰੀ ਜਸਕਾਇਤਾ ਂਅਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ਾ ਂ

ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਦਆੁਰ਼ਾ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕੀਤੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਬ਼ਾਰੇ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਕੋਈ ਿਰਸਨ ਜ਼ਂਾ ਵਚ਼ਿੰਤ਼ਾ ਹ,ੈ 

ਤ਼ਂਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟ਼ਾਫ ਨ਼ਾਲ ਗੱ੍ਲ ਕਰlੋ ਯ਼ਾਦ ਰੱਖੋ ਵਕ ਕੁਝ ਵਕਸਮ਼ਂਾ ਦੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਜ਼ਂਾ 

ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਉਿਲਬਿ ਨਹੀ ਂਹਨl ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਅਜੇ ਿੀ ਅਸ਼ਿੰਤੁਸਟ ਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਸੀ ਂਵਸਕ਼ਾਇਤ 

ਫ਼ਾਰਮ ਨੂ਼ਿੰ  ਿੂਰ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋl ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਕਲੀਵਨਕ ਵਿਚ ਫ਼ਾਰਮ ਨਹੀ ਂਲੱਭ ਸਕਦ,ੇ 

ਤ਼ਂਾ ਫ਼ਾਰਮ ਲਈ ਵਕਸੇ ਸੱੁਰਵਖਆ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀ ਜ਼ਂਾ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਨੂ਼ਿੰ  ਿੁੱਛੋ l 

ਵਸਹਤ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਵਨਯੁਕਤੀਆਂ 

ਸਥ਼ਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਰੇ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਵਬਨ਼ਂਾ ਵਕਸੇ 

ਕੀਮਤ ਦੇ ਉਿਲਬਿ ਹਨ l 

ਗੈਰ- ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਡਾਕਟਰੀ ਜਨਯ ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਦੋ 

ਤਰੀਕੇ ਹਨ: 

1.) ਵਬਮ਼ਾਰ ਕ਼ਾਲ ਲਈ ਸ਼ਾਈਨ ਅਿ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਇੱਕ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ 

 ਰਰੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈl ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੀ ਹ਼ਾਉਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਇਕ਼ਾਈ ਵਿਚ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂ਼ਿੰ  ਮੈਡੀਕਲ 

ਡਰੌਿ ਬ਼ਾਕਸ ਵਿਚ ਿ਼ਾਓਗੇ੍ l 

 

 

ਹਰ ਵਦਨ ਫ਼ਾਰਮ ਚੁੱਕ ੇਜ਼ਂਾਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਨ ਨ਼ਾਲ ਜ਼ਂਾਵਚਆ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ ਵਕ 

ਵਕਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਿਵਹਲ਼ਂਾ ਿੇਖਣ ਦੀ  ਰਰੂਤ ਹੈl ਬਹਤੁ ਸ਼ਾਰੇ ਮ਼ਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀ ਂ

ਅਗ੍ਲੇ ਕ਼ਾਰੋਬ਼ਾਰੀ ਵਦਨ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਸਟ਼ਾਫ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਮਲ ਸਕਦ ੇਹ ੋl ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਹਫਤ ੇਦੇ 

ਆਵਖ਼ਰੀ ਵਦਨ਼ਂਾ ਦੇ ਦੌਰ਼ਾਨ ਸ਼ਾਈਨ ਅਿ ਕਰਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਤੁਹ਼ਾਡੀ ਡ਼ਾਕਟਰੀ 

 ਰਰੂਤ ਬਹਤੁ  ਰਰੂੀ ਨਹੀ ਂਹ,ੈ ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਗ੍ਲੇ ਸੋਮਿ਼ਾਰ ਨੂ਼ਿੰ  

ਦੇਵਖਆ ਜ਼ਾਿੇਗ਼੍ਾ l ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਕਲੀਵਨਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ ਸ਼ਾਈਨ ਅਿ ਕਰਦ ੇਹੋ 

ਅਤੇ ਅਗ੍ਲੇ ਕ਼ਾਰੋਬ਼ਾਰੀ ਵਦਨ ਦ਼ਾ ਇ਼ਿੰਤ ਼ਾਰ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦ ੇਅਤ ੇਡ਼ਾਕਟਰੀ 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦ਼ਾ ਸ਼ਾਹਮਣ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਆਿਣੇ ਹ਼ਾਊਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਦੱਸ ੋ

l ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟ਼ਾਫ ਨ਼ਾਲ ਸ਼ਿੰਿਰਕ ਕਰਨਗੇ੍ l 

2.) ਵਬਮ਼ਾਰ ਕ਼ਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ, ਹੋਰ ਸਥ਼ਾਨ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਹਰ 

ਰੋ  ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁਲ਼ਾਕ਼ਾਤ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟ਼ਾਫ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਮਲਣ ਲਈ 

ਸਥ਼ਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸੇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਾਣ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦ ੇਹਨ l ਇਕ 

ਮੈਡੀਕਲ ਸਟ਼ਾਫ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਮੁਲ਼ਂਾਕਣ ਕਰੇਗ਼੍ਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਨਰਿ਼ਾਰਤ ਕਰੇਗ਼੍ਾ ਵਕ 

ਕੀ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਉਸ ਵਦਨ ਿੇਖਣ ਦੀ  ਰਰੂਤ ਹ ੈਜ਼ਂਾ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਦਨ ਮੁਲ਼ਾਕ਼ਾਤ ਲਈ 

ਤਵਹ ਕੀਤ਼ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ l 

ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਸਥ਼ਾਨ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਦੱਸੇਗ਼੍ਾ ਵਕ ਤੁਸੀ ਂਡ਼ਾਕਟਰੀ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਕਹੜੀ ਿਰਵਕਵਰਆ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ੍ l 

ਆਿਣੇ ਹ਼ਾਊਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਅਫਸਰ, ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਬਰ, ਜ਼ਂਾ ਮਦਦ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ 

ਵਕੱਸੇ ਨੂ਼ਿੰ  ਿੀ ਦੱਸ ੋl ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਵਸਹਤ ਿੇਸਿੇਰ ਨ਼ਾਲ ਗੱ੍ਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ 

ਦੀ  ਰਰੂਤ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਵਕਸੇ ਦਭੁ਼ਾਸੀਏ ਜ਼ਂਾ ਵਕਸ ੇਨੂ਼ਿੰ  ਿੁੱਛੋ ਜੋ ਚੀ ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ   ਸਮਝ  

ਆਉਣ ਿ਼ਾਲੇ ਤਰੀਕ ੇਨ਼ਾਲ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਸਮਝ਼ਾ ਸਕੇ l 

ਦਸੂਰੀ ਰ਼ਾਏ 

ਤੁਸੀ ਂਦਸੂਰੀ ਜ਼ਂਾ ਬ਼ਾਹਰ ਦੀ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਰ਼ਾਏ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਰ 

ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਲਈ ਭੁਗ੍ਤ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿ ਵ ਼ਿੰਮੇਿ਼ਾਰ ਹ ੋl ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਜ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਡੇ 

ਿਕੀਲ ਜ਼ਂਾ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਿਰਤੀਵਨਿੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ 

ਵਨਰਦੇਸਕ ਨੂ਼ਿੰ   ਰਰੂ ਭੇਜਣੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈ l ਸਥ਼ਾਨ ਸੁਰੱਵਖਆ ਮੁੱਵਦਆਂ 'ਤੇ 

ਵਿਚ਼ਾਰ ਕਰੇਗ਼੍ਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲ਼ਾ ਲੈਂਦ਼ਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਦਜੂੀ ਰ਼ਾਏ ਲੈਣ ਦੀ 

ਆਵਗ੍ਆ ਦੇਣੀ ਹ ੈਜ਼ਂਾ ਨਹੀ ਂl ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਸਥ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭ਼ਾਲ, ਅਿੀਲ, ਜ਼ਂਾ 

ਵਸਹਤ ਸਹਲੂਤ਼ਂਾ ਬ਼ਾਰੇ ਆਿ਼ਾਤਕ਼ਾਲ ਵਚ਼ਿੰਤ਼ਾਿ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਸ਼ਿੰਚ਼ਾਰ ਵਕਿੇਂ ਕਰੀਏ, ਬ਼ਾਰੇ 

ਹੋਰ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ ੈl 

ਦਿ਼ਾਈਆਂ 

ਦਵੂਜਆਂ ਨ਼ਾਲ ਦਿ਼ਾਈਆਂ ਸ਼ਂਾਝੀਆਂ ਨ਼ਾ ਕਰ ੋl ਇਸ ਵਨਯਮ ਦੀ ਉਲ਼ਿੰਘਣ਼ਾ 

ਕ਼ਾਰਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ l ਤੁਰ਼ਿੰਤ ਵਕਸੇ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਜ਼ਂਾ 

ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਨੂ਼ਿੰ  ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਦਿ਼ਾਈ ਸਮੱਵਸਆਿ਼ਂਾ ਿੈਦ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 

ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਿੱਫੜ, ਖੁਜਲੀ, ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆਿ਼ਂਾ, ਜ਼ਂਾ ਦਸਤ l ਆਿਣੀ 

ਦਿ਼ਾਈ ਨੂ਼ਿੰ  ਗੁ੍ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਿਣੀ ਦਿ਼ਾਈ ਆਿਣੇ 

ਕੋਲ ਰੱਖੋ l 

 

 

 

ਵਸਹਤ ਦੀ ਆਿ਼ਾਤਕ਼ਾਲ ਹ਼ਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀ ਂਤੁਰ਼ਿੰਤ ਦਖੇਭ਼ਾਲ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ l 

 

 

 

 

 



30 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ 

 

 

ਮ਼ਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸ਼ਿੰਭ਼ਾਲ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹੱਵਤਆ ਜੋਖਮ 

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮ ਸਕਲਾ ਂ

ਇਸ ਮ਼ਾਹੌਲ ਵਿਚ ਉਦ਼ਾਸੀ, ਵਚ਼ਿੰਤ਼ਾ, ਘਬਰ਼ਾਹਟ, ਗੱੁ੍ਸ਼ਾ ਅਤੇ ਡਰ ਿਰਗ੍ੀਆਂ 

ਭ਼ਾਿਨ਼ਾਿ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨ਼ਾ ਆਮ ਗੱ੍ਲ ਹੈ l ਸੌਣ ਵਿਚ ਮੁਸਕਲ ਆਉਣ਼ਾ ਿੀ 

ਆਮ ਗੱ੍ਲ ਹ ੈl ਯ਼ਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰ ੋਵਕ ਤੁਸੀ ਂਹਮੇਸ਼ਂਾ ਲਈ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਨਹੀ ਂ

ਹੋਿੋਗੇ੍ l ਰੁੱਝੇ ਰਵਹਣ, ਸ਼ਂਾਤ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਵਸਹਤਮ਼ਿੰਦ ਰਵਹਣ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਬ਼ਾਰੇ ਸੋਚ ੋ

l ਿੜਹ,ੋ ਲੋਕ਼ਂਾ ਨ਼ਾਲ ਗੱ੍ਲ ਕਰ,ੋ ਕੋਈ ਖੇਡ ਖੇਡੋ, ਕਸਰਤ ਕਰ,ੋ ਿ਼ਾਰਵਮਕ ਤੀਵਿਿੀਆਂ 

'ਤੇ ਜ਼ਾਓ, ਜ਼ਂਾ ਤਨ਼ਾਅ-ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰ ੋl ਇੱਕ ਡ਼ਾਕਟਰੀ 

ਿਰਦ਼ਾਤ਼ਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਤਣ਼ਾਅ ਿਰਬ਼ਿੰਿਨ ਬ਼ਾਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ l 

ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਮ਼ਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸਮਵਸਆ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਉਦ਼ਾਸੀ, ਜ਼ਂਾ ਜੇ 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਖੁਦਕੁਸੀ ਦ਼ਾ ਖ਼ਤਰ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਨ਼ਾਲ ਸ਼ਿੰਿੇਦਨਸੀਲਤ਼ਾ ਿਰਤੀ 

ਜ਼ਾਏਗ੍ੀ ਅਤੇ ਇਕ ਢਕੁਿੇਂ ਵਦਮ਼ਾਗ੍ੀ ਵਸਹਤ ਿੇਸੇਿਰ ਨੂ਼ਿੰ  ਭੇਵਜਆ ਜ਼ਾਿੇਗ਼੍ਾ l ਆਪਣੇ 

ਹਾਊਜਸੁੰਗ ਅਜਿਕਾਰੀ ਨ ੁੰ  ਤ ਰੁੰਤ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤ ਸੀ ਂਉਦਾਸ ਹ,ੋ ਜ ੇਤ ਸੀ ਂਸਚੋਦੇ ਹ ੋਜਕ 

ਤ ਸੀ ਂਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੁੰ  ਚੋਟ ਪਹ ੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਕਸੇ ਹਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੁੰ  

ਨ ਕਸਾਨ ਪਹ ੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਿਮਕੀ ਜਦੱਤੀ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਤ ਸੀ ਂਜਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹ ੁੰਦੇ ਹੋ l ਤੁਸੀ ਂਆਈਸੀਈ ਨ਼ਾਲ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀ ਵਰਿੋਰਵਟ਼ਿੰਗ੍ ਅਤੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ 

ਲ਼ਾਈਨ (ਡੀਆਰਆਈਐਲ) ਰ਼ਾਹੀ ਂ1-888-351-4024 ਜ਼ਂਾ 9116 # ਤੇ ਿੀ 

ਸ਼ਿੰਿਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹlੋ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਢਕੁਿੇਂ ਵਸਹਤ ਿੇਸੇਿਰ ਕੋਲ ਭੇਵਜਆ ਜ਼ਾਿੇਗ਼੍ਾ l 

ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਕ਼ਾਰਡ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਕ਼ਾਰਡ ਦੀ ਇਕ ਕ਼ੱਾਿੀ ਿਰ਼ਾਿਤ 

ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਹੱਕ ਹੈ l ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਂਵਹਰ਼ਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੁ਼ਿੰਦੇ ਹੋ ਤ਼ਂਾ ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੇ ਮੈਡੀਕਲ 

ਵਰਕ਼ਾਰਡ਼ਂਾ ਦੀ ਕ਼ੱਾਿੀ ਵਕਿੇਂ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਿਣੇ 

ਸਥ਼ਾਨ ਦ਼ਾ ਸਥ਼ਾਨਕ ਵਕਤ਼ਾਬਚ਼ਾ ਦੇਖ ੋl 

ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਿਣ਼ਾ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਵਰਕ਼ਾਰਡ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂ਼ਿੰ  ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ  ਰਰੂਤ ਹ,ੈ 

ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਇਕ ਵਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਆਿਣੇ ਸਥ਼ਾਨ ਨੂ਼ਿੰ  ਦੇਣੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਥ਼ਾਨ 

ਨੂ਼ਿੰ  ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵਨੱਜੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਂਾ ਸ਼ਿੰਗ੍ਠਨ ਨੂ਼ਿੰ  

ਤਦ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗ੍ਆ ਦੇਿੇਗ੍ੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵਲਖਤ ਬੇਨਤੀ ਵਿਚ ਹੇਠ 

ਵਲਖੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ਼ਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਹੋਰ ਸਥ਼ਾਨਕ  ਰਰੂਤ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  

ਿੂਵਰਆ ਕਰਦੀ ਹੈ: 

• ਉਸ ਸਥ਼ਾਨ ਦ਼ਾ ਿਤ਼ਾ ਜੋ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਵਰਕ਼ਾਰਡ ਜ਼ਾਰੀ 

ਕਰੇਗ਼੍ਾ; 

• ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਂਾ ਸ਼ਿੰਸਥ਼ਾ ਦ਼ਾ ਨ਼ਾਮ ਜੋ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ 

ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰੇਗ਼੍ਾ; 

•  ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਿੂਰ਼ਾ ਨ਼ਾਮ, ਏ-ਨ਼ਿੰ ਬਰ (ਜ਼ਂਾ ਹੋਰ ਸਥ਼ਾਨ ਦ਼ਾ ਿਛ਼ਾਣ 

ਨ਼ਿੰ ਬਰ), ਜਨਮ ਵਮਤੀ ਅਤੇ ਰ਼ਾਸਟਰੀਅਤ਼ਾ; 

• ਇਲ਼ਾਜ ਦੀ ਤਰੀਕ਼ਂਾ ਦੇ ਨ਼ਾਲ, ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਣ ਿ਼ਾਲੀ ਖ਼ਾਸ 

ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ; ਅਤੇ 

• ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਤ਼ਾਰੀਖ l 

ਵਸਹਤ ਦੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਜ਼ਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ, ਵਲਖਤੀ ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਵਸਹਤ ਵਰਕ਼ਾਰਡ 

ਵਿੱਚ ਕ਼ਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜ਼ਾਣਗੇ੍l ਆਈ ਸੀ ਈ ਵਹਰ਼ਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਵਰਹ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ 

ਆਿਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਕ਼ਾਰਡ਼ਂਾ ਦੀ ਇਕ ਕ਼ੱਾਿੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  

ਆਈਸੀਈ ਕੋਲ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਦੀ ਆ ਼ਾਦੀ ਐਕਟ (ਐਫਓਆਈਏ) ਦਆੁਰ਼ਾ ਬੇਨਤੀ 

 ਰਰੂ ਕਰਨੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹ ੈl ਐਫਓਆਈਏ ਬੇਨਤੀ ਦ਼ਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਰਦੇਸ਼ਂਾ 

ਲਈ, www.ice.gov/foia 'ਤੇ ਜ਼ਾਉ ਜ਼ਂਾ 1-866-633-1182' ਤੇ ਆਈਸੀਈ 

ਐਫਓਆਈਏ ਦਫਤਰ ਨੂ਼ਿੰ  ਕ਼ਾਲ ਕਰ ੋl 

 

 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਆਈਸੀਈ ਵਸਹਤ ਸੇਿ਼ਾ ਕੋਰ ਦੇ ਸਟ਼ਾਫ ਦੇ ਸਥ਼ਾਨ ਵਿਚ ਰਵਹ਼ਿੰਦ ੇਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਸੀ ਂ

ਇ਼ਿੰਟਰਨੈਟ ਦੇ  ਰੀਏ ਆਿਣੇ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਵਰਕ਼ਾਰਡ਼ਂਾ ਤਕ ਿਹੁ਼ਿੰਚ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ 

l ਇਸ ਿਰਵਕਵਰਆ ਬ਼ਾਰੇ ਹਦ਼ਾਇਤ਼ਂਾ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟ਼ਾਫ ਨੂ਼ਿੰ  ਿੁੱਛੋ l 

ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਲਈ ਤੁਹ਼ਾਡੀ 

ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗ੍ਰਵਹ ਬ਼ਾਰ ੇਗੁ੍ਿਤ ਨੋਵਟਸ 

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੁੰ  ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਸੀਈ ਦਾ 

ਕਾਨ ੁੰ ਨੀ ਅਜਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? 

ਆਈਸੀਈ 8 ਯੂਐਸਸੀ §1222 ਅਤੇ §1232 ਅਤੇ 42 ਯੂਐਸੱਸੀ §249 ਦੇ 

ਅਨੁਸ਼ਾਰ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਦੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਇੱਕਠ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਵਿਕ਼ਾਰਤ ਹ ੈl ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ, ਮ਼ਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ, ਅਤੇ ਦ਼ਿੰਦ਼ਂਾ ਦੇ 

ਵਰਕ਼ਾਰਡ਼ਂਾ ਸ਼ਿੰਬ਼ਿੰਿੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਦ਼ਾ ਰੱਖ ਰਖ਼ਾਿ ਆਈਸੀਈ ਦਆੁਰ਼ਾ ਹੋਮਲੈਂਡ 

ਵਸਵਕਓਵਰਟੀ / ਯੂ.ਐਸੱ. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ  ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ - 013 

ਏਲੀਅਨ ਹੈਲਥ ਵਰਕ਼ਾਰਡਸ ਵਸਸਟਮ ਦੇ ਵਰਕ਼ਾਰਡ ਵਿਭ਼ਾਗ੍ ਦਆੁਰ਼ਾ ਹੁ਼ਿੰਦ਼ਾ ਹੈ 

l 80 ਫੇਡ ਿੇਖੋ l ਰੈਗੂ੍. 239 (5 ਜਨਿਰੀ, 2015), 1974 ਦੇ ਿਰ਼ਾਈਿੇਸੀ 

ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਰ, ਸੋਵਿਆ ਹੋਇਆ (5 ਯੂਐਸਸੀਸੀ § 552 ਏ) l 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਕਉ ਂਇਕਠੱੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? 

ਆਈਸੀਈ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂ਼ਿੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਿਚਨਬੱਿ ਹ ੈl ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਵਕਸੇ ਲੋੜੀਦਂੀ ਅਤੇ ਢਕੁਿੀ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ 

ਿਰਦ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਈਸੀਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ 

ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਇਵਤਹ਼ਾਸ ਬ਼ਾਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗ਼੍ਾ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹ਼ਾਡੀ 

ਵਸਹਤ ਦੀਆਂ ਸਵਥਤੀਆਂ, ਦਿ਼ਾਈਆਂ ਵਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀ ਂਲੈਂਦ ੇਹੋ, ਅਤੇ ਵਿਸੇਸ 

ਲੋੜ਼ਂਾ ਜੋ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਿਜੋਂ ਹਨl ਇਹ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ 

ਿੱਖ ਿੱਖ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨ਼ਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਤੁਹ਼ਾਡੇ 

ਦਆੁਰ਼ਾ ਭਰੇ ਫ਼ਾਰਮ ਜ਼ਂਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀਆਂ ਨ਼ਾਲ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਵਿਚ਼ਾਰ 

ਵਿਟ਼ਂਾਦਰ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ l 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਕਸ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? 

ਆਈਸੀਈ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵਬਹਤਰ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਲਈ ਕਰਦ਼ਾ 

ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਂਆਈਸੀਈ ਵਹਰ਼ਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੁ਼ਿੰਦ ੇਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਲੋੜੀਦਂੀ ਅਤੇ ਢਕੁਿੀ 
ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਿਰਦ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜਸਦੀ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ ੈl ਡ਼ਾਕਟਰੀ 

ਵਸਹਤ ਦੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਆਈਸੀਈ ਦਆੁਰ਼ਾ ਡੀਐਚਐਸ / ਆਈਸੀਈ 

ਏਲੀਅਨ ਹੈਲਥ ਵਰਕ਼ਾਰਡਸ ਵਸਸਟਮ ਆਫ਼ ਵਰਕ਼ਾਰਡ , 80 ਫੇਡ ਰੈਗੂ੍. 239 (5 

ਜਨਿਰੀ, 2015) ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਾਏ ਗ੍ਏ ਵਨਯਵਮਤ ਿਰਤੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

l ਉਦ਼ਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਇਲ਼ਾਜ ਦੀ  ਰਰੂਤ ਹੈ ਜੋ ਆਈਸੀਈ 

ਿਰਦ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਆਈਸੀਈ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਵਕਸੇ ਬ਼ਾਹਰੀ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਿਰਦ਼ਾਤ਼ਾ 

ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦ਼ਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਸ ਬ਼ਾਰੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਨ਼ਾਲ ਸ਼ਿੰਬ਼ਿੰਵਿਤ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ 

ਸ਼ਂਾਝੀ ਕਰ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ਤ਼ਂਾ ਜੋ ਿਰਦ਼ਾਤ਼ਾ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਸਹੀ ਢ਼ਿੰਗ੍ ਨ਼ਾਲ ਇਲ਼ਾਜ ਕਰ ਸਕੇ l  

ਇਕ ਹੋਰ ਉਦ਼ਾਹਰਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਸਥ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ 

ਵਦੱਤ਼ਾ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹ,ੈ ਜ਼ਂਾ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਂਾ ਵਿਦੇਸੀ ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਏਜ਼ਿੰਸੀ ਦੀ ਵਹਰ਼ਾਸਤ ਵਿੱਚ 

ਭੇਜ ਵਦੱਤ਼ਾ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ, ਜ਼ਂਾ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਵਦੱਤ਼ਾ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਡੀ 

ਵਨਰ਼ਿੰਤਰ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਲਈ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਉਸ ਸਥ਼ਾਨ ਸ਼ਿੰਸਥ਼ਾ ਜ਼ਂਾ ਦੇਸ ਨ਼ਾਲ 

ਸ਼ਂਾਝੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ l 

 

 

 

 



ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਦੀ ਕਕਤਾਬ 31 

 

 

ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਵਬਮ਼ਾਰੀ ਦੀ ਵਨਗ੍ਰ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਵਨਯ਼ਿੰਤਰਣ ਲਈ ਸ਼ਿੰਘੀ 

ਅਤੇ ਰ਼ਾਜ ਦੀਆਂ ਵਰਿੋਰਵਟ਼ਿੰਗ੍ ਏਜ਼ਿੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਸੀਈ ਸਥ਼ਾਨ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  

ਮ਼ਾਨਤ਼ਾ ਦੇਣ ਿ਼ਾਲੀਆਂ ਏਜ਼ਿੰਸੀਆਂ ਨ਼ਾਲ ਿੀ ਸ਼ਂਾਝੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹੈl 

ਇਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਸ਼ਿੰਯੁਕਤ ਰ਼ਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸਦ਼ਾਤ਼ਾਿ਼ਂਾ 

ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੁ਼ਿੰਦੀ ਹੈ l ਵਿੱਤੀ ਸੇਿ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂ਼ਿੰ  ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ 

ਅਤੇ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰਨ ਿ਼ਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਦ਼ਾਤ਼ਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਭੁਗ੍ਤ਼ਾਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁ਼ਿੰਦੀ ਹੈ l ਅ਼ਿੰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹ਼ਾਡੀ 

ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਵਨਆਂ ਵਿਭ਼ਾਗ੍ ਨ਼ਾਲ ਜ਼ਂਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ, ਵਸਿਲ ਜ਼ਂਾ 

ਅਿਰ਼ਾਵਿਕ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਂ ਦੌਰ਼ਾਨ ਅਦ਼ਾਲਤ਼ਂਾ ਨ਼ਾਲ ਸ਼ਂਾਝੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ ਸਕਦੀ 

ਹੈl ਦਸੂਰੇ ਸ਼ਿੰਭ਼ਾਿਤ ਖੁਲ਼ਾਵਸਆਂ ਜ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਦੀ 

ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਸ਼ਿੰਭ਼ਾਲਣ ਸ਼ਿੰਬ਼ਿੰਿੀ ਿਿੇਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਿ਼ਾ ਕਰਕੇ 

ਡੀਐਚਐਸੱ / ਆਈਸੀਈ ਏਲੀਅਨ ਹਲੈਥ ਵਰਕ਼ਾਰਡ  ਵਸਸਟਮ ਆਫ਼ 

ਵਰਕ਼ਾਰਡ , 80 ਫੇਡ ਰੈਗੂ੍ 239 (5 ਜਨਿਰੀ, 2015) ਦੀ ਸਲ਼ਾਹ ਲਓ l 

ਕੀ ਮੈਨ ੁੰ  ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ? 

ਇਸ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ਼ਾ ਸਿੈਇੱਛੁਕ ਹੈ l ਹ਼ਾਲ਼ਂਾਵਕ, ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਬੇਨਤੀ 

ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਿਰਦ਼ਾਨ ਨ਼ਾ ਕਰਨ਼ਾ ਚਣੁਦੇ ਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਇਹ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ 

ਜ਼ਂਾ ਵਸਹਤ 'ਤੇ ਨਕ਼ਾਰ਼ਾਤਮਕ ਿਰਭ਼ਾਿ ਿ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ਵਕਉਵਂਕ ਆਈਸੀਈ ਨੂ਼ਿੰ  

ਉਹ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਨਹੀ ਂਹ ੋਸਕਦੀ ਵਜਸਦੇ ਨ਼ਾਲ ਉਹ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ  

ਕਰ ਸਕਣ l 

ਨੋਟ: ਇਹ ਗੋ੍ਿਨੀਯਤ਼ਾ ਨੋਵਟਸ 1974 ਦੇ ਿਰ਼ਾਈਿੇਸੀ ਐਕਟ  (5 ਯੂਐਸਸੀਸੀ 

§ 552 ਏ) ਦਆੁਰ਼ਾ ਲੋੜੀਦਂ਼ਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਵਸਰਫ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਬ਼ਾਰੇ ਜੋ ਆਈਸੀਈ 

ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀਆਂ ਦਆੁਰ਼ਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਆਈਸੀਈ 

ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਕ਼ਾਰਡ਼ਂਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਤੇ ਲ਼ਾਗੂ੍ ਹੁ਼ਿੰਦ਼ਾ ਹੈ l ਉਨਹ਼ਂਾ ਮ਼ਾਮਵਲਆਂ 

ਵਿੱਚ ਵਜੱਥੇ ਤੁਸੀ ਂਗੈ੍ਰ-ਆਈਸੀਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਂਾ ਵਕਸੇ ਗੈ੍ਰ -

ਆਈਸੀਈ ਸਥ਼ਾਨ ਤੋਂ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਲੈਂਦ ੇਹੋ, ਤੇ 1974 ਦ਼ਾ ਿਰ਼ਾਈਿੇਸੀ ਐਕਟ ਲ਼ਾਗੂ੍ 

ਨਹੀ ਂਹੋ ਸਕਦ਼ਾ,ਅਤੇ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਹੋਰ ਗੋ੍ਿਨੀਯਤ਼ਾ ਅਤੇ 

ਵਸਹਤ ਸ਼ਿੰਭ਼ਾਲ ਵਨਯਮ਼ਂਾ ਦਆੁਰ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ l 

ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਨ ਅਤੇ ਹਮਲ਼ਾ 

ਜ਼ਾਗ੍ਰਕੂਤ਼ਾ 

ਆਈਸੀਈ ਵਹਰ਼ਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਵਹ਼ਿੰਦ ੇਹੋਏ, ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤ ੇ

ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਅਤੇ ਵਜਨਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਵਹਣ ਦ਼ਾ ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਹੈ l 

ਆਈਸੀਈ ਵਹਰ਼ਾਸਤ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਈ ਅਤੇ ਸਥ਼ਾਨ ਦੀ ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ 

ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਿ ਹਮਲੇ ਦੀ  ੀਰੋ-ਸਵਹਣਸੀਲਤ਼ਾ ਦੀ 

ਨੀਤੀ ਹੈ l ਆਈਸੀਈ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰੋਕਥ਼ਾਮ ਅਤੇ 

ਦਖਲਅ਼ਿੰਦ਼ਾ ੀ (ਐਸੱਏਏਿੀਆਈ) ਿਰੋਗ੍ਰ਼ਾਮ ਕਰਿ਼ਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਰੇ 

ਸਥ਼ਾਨ਼ਂਾ ਦੀ ਜਰਰੂਤ ਹ,ੈ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ 

ਸ਼ਾਰੀਆਂ ਘਟਨ਼ਾਿ਼ਂਾ ਦੀ ਵਰਿੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਂਾਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥ਼ਾਨਕ 

ਿਰਵਕਵਰਆਿ਼ਂਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਵਨਸਵਚਤ ਕਰਨ਼ਾ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ

ਿੀੜਤ ਹੋ ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਿਰਦ਼ਾਨ 

ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਂਾਦੀਆਂ ਹਨ l 

 

   

 

ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਿ਼ਾਤ਼ਾਿਰਣ ਦੇ ਰਿੂ 

ਵਿੱਚ 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਂਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਹੋ ਜ਼ਂਾਦੇ ਹੋ ਤ਼ਂਾ, ਵਕਸੇ ਨੂ਼ਿੰ  ਿੀ ਤੁਹ਼ਾਡੇ 'ਤ ੇਵਜਨਸੀ ਕ਼ਿੰਮ਼ਂਾ ਜ਼ਂਾ 

ਅਣਚ਼ਾਹੇ ਵਜਨਸੀ ਵਿਿਹ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਬ਼ਾਅ ਿ਼ਾਉਣ ਦ਼ਾ 

ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਨਹੀ ਂਹੁ਼ਿੰਦ਼ਾ l ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਉਮਰ, ਆਕ਼ਾਰ, ਨਸਲ, ਜ਼ਾਤੀ, ਵਜਨਸੀ ਝੁਕ਼ਾਅ 

ਜ਼ਂਾ ਵਲ਼ਿੰਗ੍ ਿਛ਼ਾਣ ਦੇ ਬ਼ਾਿਜੂਦ, ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੋਲ ਅਣਚ਼ਾਹੇ ਵਜਨਸੀ ਉਦੱਮ਼ਂਾ ਅਤੇ 

ਵਜਨਸੀ ਕ਼ਿੰਮ਼ਂਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰਵਹਣ ਦ਼ਾ ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਹੈ l ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਸਥ਼ਾਨ 'ਤੇ ਵਕਸੇ 

ਿੀ ਸਮੇਂ ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਜ਼ਂਾ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਿਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕ਼ਾਰਨ ਅਸੁਰੱਵਖਅਤ 

ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਜ਼ਂਾ ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਤ ੇਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਜ਼ਂਾ ਹਮਲ਼ਾ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ, 

ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਤੁਰ਼ਿੰਤ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਲੈਣੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹ ੈl ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਦੋਸੀ ਤੋਂ ਤੁਰ਼ਿੰਤ 

ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੀ ਿੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਏਗ੍ੀ ਅਤੇ ਢਕੁਿ਼ਂਾ ਸਮ਼ਂਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  

ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਜ਼ਂਾਚ ਲਈ ਭੇਵਜਆ ਜ਼ਾਿੇਗ਼੍ਾl ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਮ਼ਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਅਤੇ 

ਬ਼ਾਹਰ ਦੀਆਂ ਿੀੜਤ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਦੀ ਿੇਸਕਸ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਏਗ੍ੀ l ਕੁਝ ਿੀੜਤ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  

ਵਜਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਫੋਰੈਂਵਸਕ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਂਾਚ ਕਰਿ਼ਾਉਣ ਲਈ ਿੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ 

ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਿਰ਼ਾਿੀ 'ਤੇ ਅਿਰ਼ਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮ਼ਾ ਚਲ਼ਾਉਣ 

ਵਿਚ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ l ਿਿੇਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ਼ਾਬਚ ੇਵਿਚ 

ਭ਼ਾਗ੍ “ਇਲ ਼ਾਮ਼ਂਾ ਜ਼ਂਾ ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨ਼ਾਿ਼ਂਾ ,ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਿਰੇਸ਼ਾਨੀ 

ਬ਼ਾਰੇ ਦੱਸਣ਼ਾ” ਤੇ ਦੇਖ ੋ।  

ਿਵਰਭ਼ਾਸ਼ਾਿ਼ਂਾ 

ਨ ਰਬੁੰਦ ਦਾ ਨ ਰਬੁੰਦ ਤ ੇਜਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਅਤੇ ਹਮਲਾ 

ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਿ ਇੱਕ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਦਆੁਰ਼ਾ ਹਰ ਵਕਸਮ ਦੇ 

ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਨ਼ਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਿ ਹ ੈl ਜੇ ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਵਕਸੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ਿੰਬ਼ਿੰਿੀ ਕ਼ਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਵਸਸ 

ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ ਜ਼ਂਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ ਜ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਜਨਸੀ ਅ਼ਿੰਗ਼੍ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  

ਛੂਹਦ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਜਨਸੀ ਅ਼ਿੰਗ਼੍ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਛੂਹਣ ਲਈ ਮ ਬੂਰ 

ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ, ਜ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਂਾ ਦਬ਼ਾਅ ਿ਼ਾਉਣ ਲਈ 

ਿਮਕੀਆਂ ਜ਼ਂਾ ਡਰ ਿਰਤਦ਼ਾ ਹੈ, ਜ਼ਂਾ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਸਵਹਮਤੀ ਨਹੀ ਂਵਦੱਤੀ ਜ਼ਂਾ 

ਸਵਹਮਤੀ ਜ਼ਂਾ ਇਨਕ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ੍ ਨਹੀ ਂਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਇਹ ਯੌਨ ਸੋਸਣ ਹੈ l 
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ਸਟਾਫ ਦਾ ਨ ਰਬੁੰਦ ਤ ੇਜਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਅਤੇ ਹਮਲਾ 

ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦਆੁਰ਼ਾ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਿ ਹਰ ਵਕਸਮ ਦੇ ਵਜਨਸੀ 

ਸੋਸਣ ਅਤੇ ਹਮਲੇ (ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਬ਼ਿੰਿ ਤੇ ਲੱਗੇ੍ ਸੁਰੱਵਖਆ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀ, 

ਮੈਡੀਕਲ ਿੇਸੇਿਰ, ਅਤੇ ਸਿੈਇੱਚਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦੀ ਮਨ਼ਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨ 

ਦੇ ਵਿਰੁੱਿ ਹੈl ਜੇ ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਨ਼ਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਵਜਨਸੀ ਢ਼ਿੰਗ੍ ਨ਼ਾਲ ਛੂਹ ਲੈਂਦ਼ਾ ਹੈ, ਵਜਨਸੀ ਕੋਵਸਸ਼ਂਾ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ ਜ਼ਂਾ ਿ਼ਾਰ-

ਿ਼ਾਰ ਵਜਨਸੀ ਵਟੱਿਣੀਆਂ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ, ਆਿਣੇ ਜਣਨ ਅ਼ਿੰਗ਼੍ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਿਰਦਰਵਸਤ 

ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਿਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਜਨਸੀ ਅ਼ਿੰਗ਼੍ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਛੂਹਣ ਲਈ ਮ ਬੂਰ 

ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ, ਿਮਕੀਆਂ ਜ਼ਂਾ ਡਰ ਦ਼ਾ ਇਸਤੇਮ਼ਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਸੈਕਸ ਵਿੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਬ਼ਾ ਿ਼ਾਉਦਂ਼ਾ ਹੈ, ਜ਼ਂਾ ਨ਼ਿੰ ਗੇ੍ਜਿ਼ਾਦੀ ਤ਼ਂਾਕ ਝ਼ਂਾਕ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ, 

(ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਂਬ਼ਾਥਰਮੂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਂਾ ਕੱਿੜੇ ਬਦਲ ਰਹ ੇਹੋ ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  

ਦੇਖਣ਼ਾ), ਇਹ ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਹ ੈl ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਇਨਹ਼ਂਾ ਵਿਚੋਂ ਵਕਸੇ ਿੀ 

ਕ਼ਾਰਜ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਦ ੇਹਨ ਉਹ ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ l 

ਜਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ: 

• ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਨ਼ਾਲ ਗੱ੍ਲ ਕਰਵਦਆਂ, ਇੱਕ ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਂਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਵਚੱਤੜ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਛੂ਼ਿੰਹਦ਼ਾ ਜ਼ਂਾ ਿਕੜਦ਼ਾ ਹੈ; 

• ਇੱਕ ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਂਾ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀ ਿ਼ਾਕ-ਇਨ ਫਵਰੱਜ ਵਿੱਚ 

ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਛ਼ਾਤੀਆਂ ਫੜਦ਼ਾ ਹੈ; 

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਂਸੌਂ ਰਹੇ ਹ ੋਤ਼ਂਾ ਕੋਈ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਨ਼ਾਲ ਬਲ਼ਾਤਕ਼ਾਰ ਦੀ 

ਿਮਕੀ ਵਦ਼ਿੰਦ਼ਾ ਹੈ; 

• ਕਰ ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਉਸ ਨ਼ਾਲ ਜ਼ਂਾ ਵਕਸੇ ਹੋਰ 

ਵਿਅਕਤੀ ਨ਼ਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ  

• ਕੋਈ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਸੈਕਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਵਖਆ ਿਰਦ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ 

ਿੇਸਕਸ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ; ਜ਼ਂਾ 

• ਇੱਕ ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਂਾ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਸੈਕਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 

ਵਕਸੇ ਵਿਸੇਸ ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਜ਼ਂਾ ਵਕਰਿ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿੇਸਕਸ ਕਰਦ਼ਾ 

ਹੈ l 

ਿਰਵਜਤ ਕ਼ਾਰਜ 

ਇੱਕ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਜ਼ਂਾ ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਜ਼ਂਾ ਹਮਲ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸਸ 

ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਿਰਬ਼ਿੰਿਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ ਼ਾ ਵਦੱਤੀ ਜ਼ਾਏਗ੍ੀ ਅਤੇ ਅਿਰ਼ਾਿਕ 

ਮੁਕੱਦਮ਼ਾ ਚਲ਼ਾਇਆ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਜੋ ਇਸ ਤਰਹ਼ਂਾ ਦੇ ਿਤੀਰੇ 

ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ਼ਿੰਦ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਉਤੱੇ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਨੀਤੀ (ਡੀਡੀਿੀ) ਅਿੀਨ 

ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ ਿਰਵਜਤ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਂ ਦ਼ਾ ਦੋਸ ਲਗ਼੍ਾਇਆ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ: 

• ਕੋਡ 101: ਵਜਨਸੀ ਹਮਲ਼ਾ 

• ਕੋਡ 207: ਵਜਨਸੀ ਿਰਸਤ਼ਾਿ ਰੱਖਣ਼ਾ ਜ਼ਂਾ ਿਮਕੀ ਦੇਣ਼ਾ 

• ਕੋਡ 404: ਅਿਮ਼ਾਨਜਨਕ ਜ਼ਂਾ ਅਸਲੀਲ ਭ਼ਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 

ਕਰਨ਼ਾ 

• ਕੋਡ 206: ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ਼ਾ 

• ਕੋਡ 300: ਅਸਲੀਲ ਨ਼ਿੰ ਗੇ੍  

ਸੈਂਟਰ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਸਵੈਇਛਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁੰਬੁੰਿ 

ਸਟ਼ਾਫ, ਠੇਕੇਦ਼ਾਰ, ਸੇਿ਼ਾ ਿਰਦ਼ਾਤ਼ਾ ਅਤੇ ਿ਼ਾਲ਼ਿੰਟੀਅਰ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ਼ਂਾ ਨ਼ਾਲ ਵਜਨਸੀ 

ਸ਼ਿੰਬ਼ਿੰਿ ਬਣ਼ਾਉਣ ਅਤੇ ਵਜਨਸੀ ਸ਼ਿੰਿਰਕ ਬਣ਼ਾਉਣ ਦੀ ਮਨ਼ਾਹੀ ਹੈl ਸਵਹਮਤੀ ਦੇ 

ਸ਼ਿੰਬ਼ਿੰਿ ਿੀ ਿਰਵਜਤ ਹਨ l ਸਥ਼ਾਨਕ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੈਇਛਕ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  

ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਕਸਮ ਦੇ ਵਜਨਸੀ ਵਕਰਿ਼ਾ ਲਈ ਕਵਹਣ ਜ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਨ਼ਾਲ ਏਹੋ ਵਜਹੀ 

ਗੱ੍ਲਬ਼ਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗ੍ਆ ਨਹੀ ਂਹੈ ਜੋ ਵਜਨਸੀ ਗ੍ਤੀਵਿਿੀ ਦ਼ਾ ਕ਼ਾਰਨ ਬਣ 

ਸਕਦੀ ਹੈ l 

ਜੇ ਕੋਈ ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਬਰ, ਠੇਕੇਦ਼ਾਰ, ਸੇਿ਼ਾ ਿਰਦ਼ਾਤ਼ਾ ਜ਼ਂਾ ਸਿੈਇਛਕ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਦੱਸਦ਼ਾ ਹੈ 

ਵਕ ਉਹ ਵਜਨਸੀ ਸ਼ਿੰਿਰਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ਿੰਯੁਕਤ ਰ਼ਾਜ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਵਿਚ ਤੁਹ਼ਾਡੀ 

ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜ਼ਂਾ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਵਜਨਸੀ ਸ਼ਿੰਿਰਕ ਦੀ ਇ ਼ਾ ਤ ਨਹੀ ਂਵਦ਼ਿੰਦ ੇ

ਤ਼ਂਾ ਉਹ ਸ਼ਿੰਯੁਕਤ ਰ਼ਾਜ ਵਿਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਸ਼ਿੰਭ਼ਾਿਨ਼ਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਠੇਸ ਿਹੁ਼ਿੰਚ਼ਾਉਦੇਂ ਹਨ, ਤ਼ਂਾ 

ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹ ੇਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਇਸ ਿਤੀਰੇ ਦੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ 

ਹੈ l ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਬਰ਼ਂਾ ਉਤੱੇ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ਼ਾਲ ਸਵਹਮਤੀ ਨ਼ਾਲ ਵਜਨਸੀ 

ਸ਼ਿੰਿਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਨ ਜ਼ਂਾ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਰ਼ਾਵਿਕ ਤੌਰ 

'ਤ ੇਮੁਕੱਦਮ਼ਾ ਚਲ਼ਾਇਆ ਜ਼ਾਿੇਗ਼੍ਾ। 

ਮਹੱਤਿਿੂਰਨ! ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ਼ਂਾ ਵਿਚ਼ਾਲੇ ਸਵਹਮਤੀ ਨ਼ਾਲ ਵਜਨਸੀ ਵਿਿਹ਼ਾਰ ਦੀ ਿੀ 

ਮਨ਼ਾਹੀ ਹੈl ਹ਼ਾਲ਼ਂਾਵਕ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ਼ਂਾ ਵਿਚ਼ਾਲੇ ਸੈਕਸ ਦੀ ਸਵਹਮਤੀ ਦੇਣ਼ਾ ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ 

ਜ਼ਂਾ ਹਮਲ਼ਾ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਇਹ ਸਥ਼ਾਨ ਦੇ ਵਨਯਮ਼ਂਾ ਦੀ ਉਲ਼ਿੰਘਣ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਰਬ਼ਿੰਿਕੀ ਅਤੇ 

ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹ ੈl 

ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਨ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚ਼ਾਓ 

ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਅਤੇ ਹਮਲ਼ਾ ਕਦੇ ਿੀ ਿੀੜਤ ਦ਼ਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀ ਂਹੁ਼ਿੰਦ਼ਾl ਹ਼ਾਲ਼ਂਾਵਕ, 

ਤੁਸੀ ਂਵਬਹਤਰ ਤਰੀਕ ੇਨ਼ਾਲ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂ਼ਿੰ  

ਆਤਮਵਿਸਿ਼ਾਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨ਼ਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹ ੋl ਬਹਤੁ ਸ਼ਾਰੇ ਦਰੁਵਿਿਹ਼ਾਰ ਕਰਨ 

ਿ਼ਾਲੇ ਉਹਨ਼ਂਾ ਿੀੜਤ਼ਂਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤਰਹ਼ਂਾ ਜ਼ਾਿਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹ 

ਿ਼ਾਿਸੀ ਲੜ਼ਾਈ ਨਹੀ ਂਲੜਨਗੇ੍ ਜ਼ਂਾ ਉਹ ਜੋ ਉ਼ਿੰਨ਼ਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਭ਼ਾਿਨ਼ਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ 

ਕਮ ੋਰ ਲੱਗ੍ਦ ੇਹਨ l ਤੋਹਫ਼ੇ ਜ਼ਂਾ ਦਵੂਜਆਂ ਦੇ ਇਹਸ਼ਾਨ ਨੂ਼ਿੰ  ਸਿੀਕ਼ਾਰ ਨ਼ਾ ਕਰ ੋl 

ਬਹਤੁੇ ਤੋਹਫ਼ ੇਜ਼ਂਾ ਇਹਸ਼ਾਨ ਵਿਸੇਸ ਮ਼ਿੰਗ਼੍ਂਾ ਨ਼ਾਲ ਆਉਦੇਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਣ ਿ਼ਾਲੇ ਨੂ਼ਿੰ  

ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਦਆੁਰ਼ਾ ਸਿੀਕ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀਵਮਤ ਕਰਦ ੇਹਨ l ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ

ਆਿਣੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਿੱਖੋਂ ਡਰਦ ੇਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਆਿਣੀ ਵਚ਼ਿੰਤ਼ਾਿ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੂ਼ਿੰ  ਦੱਸ ੋ

l 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਿੀ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹ:ੈ 

 

• ਵਿਿਰੀਤ ਸੈਕਸ ਦੇ ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਬਰ਼ਂਾ ਬ਼ਾਰੇ ਦੱਸ ੋਜੋ ਬ਼ਾਥਰਮੂ ਜ਼ਂਾ 

ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦ਼ਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਵਹਲ਼ਂਾ ਆਿਣੇ ਆਿ ਦ਼ਾ 

ਐਲ਼ਾਨ ਨਹੀ ਂਕਰਦ;ੇ 

• ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਬਰ ਬ਼ਾਰੇ ਦੱਸ ੋਜੋ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਕੁਝ ਦਰੂ ਦਰੁ਼ਾਡੇ ਦੇ 

ਇਲ਼ਾਵਕਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲ਼ਾ ਵਲਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹ;ੈ 

• ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਦਆੁਰ਼ਾ ਆਿਣ਼ਾ ਰਖਿ਼ਾਲ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ 

ਿੇਸਕਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਸਿੀਕ਼ਾਰ ਨ਼ਾ ਕਰ;ੋ 

• ਇਕ ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਂਾ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਿਰਦ਼ਾਤ਼ਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਲੱਭੋ ਵਜਸਦੇ ਨ਼ਾਲ 

ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੇ ਡਰ ਅਤ ੇਵਚ਼ਿੰਤ਼ਾਿ਼ਂਾ ਬ਼ਾਰੇ ਗੱ੍ਲਬ਼ਾਤ ਕਰਨ ਵਿਚ 

ਸਵਹਜ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹ;ੋ 

• ਨਸੀਲੇ ਿਦ਼ਾਰਥ ਜ਼ਂਾ ਸਰ਼ਾਬ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨ਼ਾ ਕਰlੋ ਇਹ ਸੁਚੇਤ 

ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਚ਼ਿੰਗੇ੍ ਵਨਰਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਯੋਗ੍ਤ਼ਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਕਮ ੋਰ 

ਕਰਦ ੇਹਨ; 

• ਸਿੱਸਟ, ਵਸੱਿ਼ਾ ਅਤੇ ਵਦਰੜ ਰਹੋ l “ਨ਼ਾ” ਜ਼ਂਾ “ਹਣੇੁ ਇਸਨੂ਼ਿੰ  ਰੋਕ”ੋ 

ਕਵਹਣ ਤੋਂ ਨ਼ਾ ਡਰੋ; 

• ਆਿਣੇ ਸ਼ਾਥੀਆਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਸਮਝਦ਼ਾਰੀ ਨ਼ਾਲ ਚਣੋੁl ਉਨਹ਼ਂਾ ਲੋਕ਼ਂਾ ਦੀ 

ਭ਼ਾਲ ਕਰ ੋਜੋ ਸਕ਼ਾਰ਼ਾਤਮਕ ਗ੍ਤੀਵਿਿੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ਼ਿੰਦ ੇ

ਹਨ ਵਜਿੇਂ ਵਿਵਦਅਕ ਿਰੋਗ੍ਰ਼ਾਮ਼ਂਾ, ਕ਼ਿੰਮ ਦੇ ਅਿਸਰ਼ਂਾ ਜ਼ਂਾ ਸਲ਼ਾਹ 

ਸਮੂਹ਼ਂਾ l ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂ਼ਿੰ  ਇਹਨ਼ਂਾ ਗ੍ਤੀਵਿਿੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕਰ ੋਜੇ ਉਹ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਸਥ਼ਾਨ ਤੇ ਉਿਲਬਿ ਹਨ; ਅਤ ੇ

• ਆਿਣੀਆਂ ਿਰਵਿਰਤੀਆਂ 'ਤ ੇਭਰੋਸ਼ਾ ਕਰlੋ ਉਨਹ਼ਂਾ ਸਵਥਤੀਆਂ ਤੋਂ 

ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਜੋ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਬੇਅਰ਼ਾਮੀ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਿ਼ਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨl 

ਜੇ ਸਹੀ ਜ਼ਂਾ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਮਵਹਸੂਸ ਨਹੀ ਂਹੁ਼ਿੰਦ਼ਾ, ਤ਼ਂਾ ਸਵਥਤੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਛੱਡੋ 

ਜ਼ਂਾ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਲਓ l 
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ਸ਼ਾਰ ੇਵਜਨਸੀ ਸੋਸਨ ਅਤੇ ਹਮਵਲਆਂ ਬ਼ਾਰੇ 

ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਦੇਉ 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਦਰੁਵਿਿਹ਼ਾਰ ਕੀਤ ੇਜ਼ਾਣ ਜ਼ਂਾ ਹਮਲ਼ਾ ਹੋਣ ਦ਼ਾ ਡਰ ਹੈ, ਜ਼ਂਾ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ

ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਜ਼ਂਾ ਹਮਲੇ ਦ਼ਾ ਵਸਕ਼ਾਰ ਹੋ ਜ਼ਂਾਦ ੇਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਰ਼ਿੰਤ ਵਕਸੇ ਨ਼ਾਲ ਗੱ੍ਲ 

ਕਰ ੋl ਜੇ ਕਰ ਦਰੁਵਿਿਹ਼ਾਰ ਦੀ ਵਰਿੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਂਾਦੀ ਹੈ ਵਸਰਫ ਤ਼ਂਾ ਹੀ 

ਅਿਰ਼ਾਿੀਆਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਜਿ਼ਾਬਦੇਹ ਠਵਹਰ਼ਾਇਆ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ਅਤ ੇਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 

ਅਿੀਨ ਜ਼ਂਾ ਸ਼ਿੰਭ਼ਾਵਿਤ ਮੁਕੱਦਮ਼ਾ ਚਲ਼ਾਇਆ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ l 

ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦਓ 

ਘਟਨ਼ਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੱਸਣ਼ਾ ਉਨਹ਼ਂਾ ਿੇਰਵਿਆਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਦਬੁ਼ਾਰ਼ਾ ਵਬਆਨ 

ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਿੀ ਆਸ਼ਾਨੀ ਨ਼ਾਲ 

ਉਿਲਬਿ ਹਨ l ਭ਼ਾਿੇਂ ਵਰਿੋਰਟ ਕਈ ਵਦਨ਼ਂਾ ਜ਼ਂਾ ਮਹੀਵਨਆਂ ਬ਼ਾਅਦ 

ਆਉਦਂੀ ਹੈ, ਬਹਤੁ ਮਹੱਤਿਿੂਰਣ ਅਤੇ ਵਿਆਿਕ ਿੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਿੋਰਟ 

ਕਰਨ਼ਾ ਮਹੱਤਿਿੂਰਨ ਹ,ੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ 

• ਘਟਨ਼ਾਿ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਕਰਮ, ਸਮ਼ਂਾ-ਸੀਮ਼ਾ / ਘਟਨ਼ਾਿ਼ਂਾ ਦੀ 

ਲ਼ਿੰਬ਼ਾਈ; 

• ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਜ਼ਂਾ ਸੱਟ ਲੱਗ੍ਣ ਸਮੇਂ ਕੀ ਵਕਹ਼ਾ ਵਗ੍ਆ 

ਸੀ; 

• ਕੋਈ ਿੀ ਿਰਵਤਆ ਗ੍ਯ਼ਾ ਹਵਥਆਰ; 

• ਿੇਵਖਆ ਜ਼ਂਾ ਮਵਹਸੂਸ ਕੀਤ਼ਾ ਕੋਈ ਿੀ ਸਰੀਰਕ ਤਰਲ 

ਿਦ਼ਾਰਥ; ਅਤੇ 

• ਹੋਰ ਿੇਰਿ ੇ

ਨੋਟ: ਤੁਸੀ ਂਵਕਸੇ ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਜ਼ਂਾ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨ਼ਾਿ਼ਂਾ ਦੀ  ੁਬ਼ਾਨੀ ਜ਼ਂਾ 

ਵਲਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥ਼ਾਨ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀਆਂ, ਆਈਸੀਈ / ਈਆਰਓ 

ਕਰਮਚ਼ਾਰੀਆਂ, ਡੀਐਚਐਸ ਜ਼ਂਾ ਆਈਸੀਈ ਹੈਡਕੁਆਟਰ਼ਂਾ, ਜ਼ਂਾ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ 

ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਲਖ ਸਕਦ ੇਹੋ l ਤੁਸੀ ਂਗੁ੍ਮਨ਼ਾਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਂਾ ਵਕਸੇ ਤੀਜੀ ਵਿਰ 

ਦਆੁਰ਼ਾ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਇੱਕ ਿਕੀਲ, ਵਰਸਤੇਦ਼ਾਰ ਜ਼ਂਾ ਦੋਸਤ) ਿੀ ਵਰਿੋਰਟ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹੋ l ਹੇਠ਼ਂਾ ਕੁਝ ਤਰੀਕ ੇਹਨ ਵਜਨਹ਼ਾ  ਨ਼ਾਲ ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ 

ਵਰਿੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ:ੋ 

ਸਥਾਨ ਨ ੁੰ  ਜਰਪੋਰਟ ਕਰ ੋ

ਸਥ਼ਾਨ 'ਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਭਰੋਸੇਮ਼ਿੰਦ ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੂ਼ਿੰ  ਦੱਸ ੋ(ਉਦ਼ਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, ਤੁਹ਼ਾਡੀ 

ਹ਼ਾਉਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਇਕ਼ਾਈ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ, ਿ਼ਾਦਰੀ, ਵਨਗ੍ਰ਼ਾਨ, ਇ਼ਿੰਚ਼ਾਰਜ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ, 

ਵਸਹਤ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਿਰਦ਼ਾਤ਼ਾ, ਮਨੋਨੀਤ ਐਸੱਏਏਿੀਆਈ ਅ਼ਿੰਨੂਿ਼ਾਲਣ ਿਰਬ਼ਿੰਿਕ, 

ਆਵਦ) l ਤੁਹ਼ਾਡੇ  ਸਥ਼ਾਨਕ ਵਕਤ਼ਾਬਚ ੇਵਿੱਚ ਇਸ ਬ਼ਾਰੇ ਿਿੇਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸ ਨ਼ਾਲ ਸ਼ਿੰਿਰਕ ਕਰਨ਼ਾ ਹੈ l 

ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਜਸਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ (ਆਪਾਤਕਾਲ  

ਜਸਕਾਇਤ ਸਮਤੇ) 

ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਦਆੁਰ਼ਾ ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਜ਼ਂਾ ਹਮਲੇ ਦੀ 

ਵਰਿੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨl ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਦੀ ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕੋਈ ਸਮ਼ਂਾ ਸੀਮ਼ਾ ਨਹੀ ਂਹ ੈl ਇਹ ਵਕਤ਼ਾਬਚ਼ਾ ਿ਼ਿੰਨ਼ਾ 37 'ਤੇ ਵਸਕ਼ਾਇਤ਼ਂਾ ਦ਼ਾਇਰ 

ਕਰਨ ਬ਼ਾਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਰੱਖਦ਼ਾ ਹੈl ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਹ਼ਾਉਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਜ਼ਂਾ ਯੂਵਨਟ 

ਸੁਿਰਿ਼ਾਈ ਰ ਇਹ ਿੀ ਦੱਸ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਿਰਵਕਵਰਆ ਵਕਿੇਂ ਕ਼ਿੰਮ ਕਰਦੀ 

ਹੈ l 

ਇੱਕ ਜਲਖਤੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਜਸਕਾਇਤ 

ਆਈਸੀਈ / ਈਆਰਓ ਨ ੁੰ  ਦਾਇਰ ਕਰ ੋ

ਆਈਸੀਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਸਥ਼ਾਨ ਤੇ ਵਜ਼ਿੰਦਰ ੇਿ਼ਾਲੇ ਬਕਸੇ ਹੋਣੇ ਚ਼ਾਹੀਦ ੇ

ਹਨ l ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਇਹ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਦੀ  ਰਰੂਤ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਬਕਸ਼ਾ 

ਵਕੱਥੇ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਆਿਣੇ ਹ਼ਾਉਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਇਕ਼ਾਈ ਦੇ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਿੁੱਛੋ l ਵਸਰਫ 

ਆਈਸੀਈ ਹੀ ਇਨਹ਼ਂਾ ਬਕਸੇ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਿਹੁ਼ਿੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ l ਤੁਸੀ ਂ

ਆਈਸੀਈ ਈਆਰਓ ਫੀਲਡ ਆਵਫਸ ਡ਼ਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਜ਼ਂਾ 

ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਰਿੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਤੱਰ ਿੀ ਵਲਖ ਸਕਦ ੇਹ ੋl ਗੋ੍ਿਨੀਯਤ਼ਾ 

ਨੂ਼ਿੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣ਼ਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਸੇਸ ਡ਼ਾਕ ਿਰਵਕਵਰਆਿ਼ਂਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ੋ("ਡ਼ਾਕ" 

ਤੇ ਭ਼ਾਗ੍ ਦੇਖ)ੋ l ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਸਥ਼ਾਨ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਸਥ਼ਾਨਕ ਆਈਸੀਈ ਦਫਤਰ 

ਲਈ ਸ਼ਿੰਿਰਕ ਦੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ l 

ਡੀਐਚਐਸ ਜਾਂ ਆਈਸੀਈ ਦੇ ਮ ਖਦਫਤਰ ਨ ੁੰ  ਜਰਪੋਰਟ ਕਰ ੋ

1-888-351-4024 ਜ਼ਂਾ 9116 # ਤ ੇਟੋਲ-ਫਰੀ ਕ਼ਾਲ ਕਰਕੇ ਆਈਸੀਈ 

ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀ ਵਰਿੋਰਵਟ਼ਿੰਗ੍ ਅਤੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲ਼ਾਈਨ ਨ਼ਾਲ ਸ਼ਿੰਿਰਕ ਕਰ ੋl 

1-800-323-8603 ਜ਼ਂਾ 518 # ਤੇ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਕ਼ਾਲ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਂਾ ਇੱਕ ਿੱਤਰ ਵਲਖ 

ਕੇ: ਡੀਐਚਐਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇ਼ਿੰਸਿੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਓਆਈਜੀ) ਨ਼ਾਲ ਸ਼ਿੰਿਰਕ 

ਕਰ ੋl 

DHS Office of Inspector General/Mail Stop 0305   

Attn: Office of Investigations Hotline                                

245 Murray Lane, SW 

Washington, DlCl  20528-0305 

ਆਪਣ ੇਕੌਂਸਲਰ ਅਜਿਕਾਰੀ ਨ ੁੰ  ਜਰਪੋਰਟ ਕਰ ੋ

ਆਿਣੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਕ਼ਾਲ ਕਰ ੋਜ਼ਂਾ ਵਲਖੋl ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਸਥ਼ਾਨ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  

ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਲਈ ਸ਼ਿੰਿਰਕ ਦੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦ਼ਾ ਹ ੈl 

ਜਕਸੇ ਤੀਜੀ ਜਿਰ ਦ ਆਰਾ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰ ੋ

ਵਕਸੇ ਤੀਜੀ ਵਿਰ ਨੂ਼ਿੰ  ਦੱਸੋ (ਇੱਕ ਵਰਸਤੇਦ਼ਾਰ, ਦੋਸਤ, ਅਟ਼ਾਰਨੀ ਆਵਦ) ਅਤ ੇਉਹਨ਼ਂਾ 

ਨੂ਼ਿੰ  ਬੇਨਤੀ ਕਰ ੋਵਕ ਉਹ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਆਈਸੀਈ ਜ਼ਂਾ ਡੀਐਚਐਸ ਨ਼ਾਲ ਸ਼ਿੰਿਰਕ 

ਕਰਨ l 

ਅਜਗਆਤ ਜਰਪੋਰਜਟੁੰਗ 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਜ਼ਂਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਰਿੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਣ਼ਾ ਨ਼ਾਮ ਦੇਣ 

ਦੀ  ਰਰੂਤ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਿਰ ਵਜ਼ਿੰਨੀ ਵ ਆਦ਼ਾ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਤੁਸੀ ਂਿਰਦ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ, 

ਉਸਦੀ ਜ਼ਂਾਚ ਕਰਨ਼ਾ ਉਤਨ਼ਾ ਹੀ ਸੌਖ਼ਾ ਹੋਿੇਗ਼੍ਾ l ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਬਰ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਸੂਵਚਤ 

ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਗੁ੍ਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁ਼ਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਾਣਨ-ਯੋਗ੍ਤ਼ਾ ਦੇ ਅਿ਼ਾਰ 'ਤੇ 

ਢਕੁਿੇਂ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀਆਂ ਨ਼ਾਲ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚ਼ਾਰ-ਿਟ਼ਂਾਦਰ਼ਾ ਕਰਨ਼ਾ ਹੀ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ l 

ਗੋਪਨੀਯਤਾ 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਜ਼ਂਾ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਵਰਿੋਰਟ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਅਸੀ ਂਤੁਹ਼ਾਡੀ 

ਿਛ਼ਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵਰਿੋਰਟ ਦੇ ਿੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਰੱਵਖਆ ਕਰ਼ਂਾਗੇ੍, ਉਹਨ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਸਰਫ 

ਉਹਨ਼ਂਾ ਨ਼ਾਲ ਸ਼ਂਾਝ਼ਾ ਕਰ਼ਂਾਗੇ੍ ਵਜਨਹ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਭਲ਼ਾਈ ਅਤੇ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨ ਲ਼ਾਗੂ੍ ਕਰਨ ਜ਼ਂਾ 

ਜ਼ਂਾਚ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਂਾ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਦੀ  ਰਰੂਤ ਹੈ l ਵਜਨਹ਼ਂਾ ਲੋਕ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  

ਜ਼ਾਣਨ ਦੀ  ਰਰੂਤ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨ਼ਂਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਰ ਇਹ ਸੀਵਮਤ 

ਨਹੀ ਂਹੋ ਸਕਦ:ੇ 

 

• ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਬ਼ਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦ ੇਹਨ; 
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• ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨ ਲ਼ਾਗੂ੍ ਕਰਨ ਿ਼ਾਲ਼ਾ ਅਮਲ਼ਾ; 

• ਸਥ਼ਾਨਕ ਜ਼ਂਾਚਕਰਤ਼ਾ; 

• ਵਜਨਸੀ ਹਮਲ਼ਾ ਨਰਸ ਐਗ੍ਜ਼ਾਮੀਨਰ (ਐਸੱਏਐਨੱਈ) ਜ਼ਂਾ 

ਵਜਨਸੀ ਹਮਲ਼ਾ ਫੋਰੈਂਵਸਕ ਐਗ੍ਜ਼ਾਮੀਨਰ (ਐਸੱਏਐਨੱਈ); ਅਤ ੇ

• ਸਥ਼ਾਨਕ ਿੀੜਤ ਸੇਿ਼ਾ ਿਰਦ਼ਾਤ਼ਾ l 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹੋ ਵਕ ਸਥ਼ਾਨ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀਆਂ ਦਆੁਰ਼ਾ ਗੋ੍ਿਨੀਯਤ਼ਾ ਦੀ 

ਉਲ਼ਿੰਘਣ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਹ,ੈ ਤ਼ਂਾ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰਹ਼ਂਾ ਵਰਿੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ 

ਵਜਿੇਂ ਤੁਸੀ ਂਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ, ਹਮਲ਼ਾ, ਜ਼ਂਾ ਬਦਲ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਰਿੋਰਟ ਕਰਦ ੇਹ ੋl 

ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸ ਰੱਜਖਆ 

ਇਸਦ਼ਾ ਅਰਥ ਹ ੈਵਕ ਵਰਿੋਰਟ ਕਰਨ ਕ਼ਾਰਣ ਤੁਸੀ ਂਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ, 

ਹ਼ਾਊਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਇਕ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਸਥ਼ਾਨ ਦੇ ਿਰੋਗ੍ਰ਼ਾਮ਼ਂਾ ਤੋਂ ਹਟ਼ਾਏ ਜ਼ਾਣ ਜ਼ਂਾ ਹੋਰ 

ਨ਼ਾਕ਼ਾਰਤਮਕ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਨਹੀ ਂਹੋ ਸਕਦ ੇl 

 

ਜਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਤ ਹਾਡੀ 

ਇਮੀਗਰੇਸਨ ਪਰਜਕਜਰਆ ਤ ੇਮਾੜ੍ਾ ਅਸਰ ਨਹੀ ਂਪਾਏਗਾl 

ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਜ਼ਂਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬ਼ਾਅਦ ਬਹਤੁ ਸ਼ਾਰੀਆਂ ਭ਼ਾਿਨ਼ਾਤਮਕ ਅਤੇ 

ਸਰੀਰਕ ਚਣੌੁਤੀਆਂ ਹਨ, ਿਰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਵਰਿੋਰਟ ਕਰਨ਼ਾ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਵਨਯ਼ਿੰਤਰਣ 

ਕ਼ਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਫ ਦੀ ਮ਼ਿੰਗ੍ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਿੂਰਨ 

ਕਦਮ ਹੈl ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਜ਼ਂਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਰਿੋਰਟ ਕਰਨ, ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ 

ਜ਼ਂਾ ਹਮਲੇ ਬ਼ਾਰੇ ਜ਼ਂਾਚ ਵਿਚ ਵਹੱਸ਼ਾ ਲੈਣ, ਜ਼ਂਾ  ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਿਜੋਂ ਵਜਨਸੀ 

ਗ੍ਤੀਵਿਿੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਵਰਿੋਰਟ ਕ਼ਾਰਣ ਬਦਲ਼ਾ ਲਏ 

ਜ਼ਾਣ ਦ਼ਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਉਸ ੇਤਰਹ਼ਂਾ ਵਰਿੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋ

ਵਜਿੇਂ ਤੁਸੀ ਂਵਜਨਸੀ ਘਟਨ਼ਾ ਜ਼ਂਾ ਦਰੁਵਿਿਹ਼ਾਰ ਜ਼ਂਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਰਿੋਰਟ ਕਰਦ ੇਹ ੋl  

ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਸਲ਼ਾਹ-ਮਸਿਰ਼ਾ, ਅਤੇ ਿੀੜਤ 

ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ 

ਇਹ ਸਥਾਨ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਲਾਹ ਮਸਵਰਾ 

ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਦੋਸੀ ਤੋਂ ਤੁਰ਼ਿੰਤ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੀ ਿੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਏਗ੍ੀ ਅਤੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਵਬਨ਼ਂਾ 

ਵਕਸੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਜ਼ਂਾਚ ਅਤੇ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਮੁਲ਼ਂਾਕਣ ਲਈ ਭੇਵਜਆ ਜ਼ਾਿੇਗ਼੍ਾ l 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹ਼ਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲ਼ਾ ਕਰਨ ਿ਼ਾਲੇ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ 

ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜ਼ਂਾ ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦ਼ਾ ਨ਼ਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ,ਂ ਿਰ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ 

ਨ਼ਾਲ ਸਟ਼ਾਫ ਦ਼ਾ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ਼ਾ ਸੋਖ਼ਾ ਬਣ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ l ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਅਿਰ਼ਾਿੀ ਤੋਂ 

ਬਚ਼ਾਅ ਲੈਣ਼ਾ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੇਗ਼੍ਾ, ਭ਼ਾਿੇਂ ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੇ ਹਮਲ਼ਾਿਰ ਦੀ ਿਛ਼ਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਂਾ 

ਨਹੀ ਂਜ਼ਂਾ ਉਨਹ਼ਂਾ ਵਿਰੁੱਿ ਗ੍ਿ਼ਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹੋ l 

ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਚ਼ਾਓ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਅਿਰ਼ਾਿੀ ਦ਼ਾ ਡੀਐਨਏ ਹੋਿੇl ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਵਜਨਸੀ 

ਸੋਸਣ ਜ਼ਂਾ ਹਮਲੇ ਦ਼ਾ ਵਸਕ਼ਾਰ ਹ,ੋ ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਉਸ ਹਰ ਚੀਜ ਨੂ਼ਿੰ  ਬਚ਼ਾਉਣ ਦੀ ਿੂਰੀ 

ਕੋਵਸਸ ਕਰਨੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਅਿਰ਼ਾਿੀ ਦ਼ਾ ਡੀਐਨਏ ਹੋ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ l 

ਨ਼ਾਲ ਹੀ, ਆਿਣੇ ਦ਼ਿੰਦ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਬੁਰਸ ਨ਼ਾ ਕਰ,ੋ ਵਸਗ੍ਰਟ ਨ਼ਾ ਿੀਓ, ਖ਼ਾਓ ਿੀਓ ਨ਼ਾ l 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਕਿੜੇ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ, ਤ਼ਂਾ ਇਹ ਮਹੱਤਿਿੂਰਣ ਹੈ ਵਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ 

ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਦਆੁਰ਼ਾ ਿ਼ਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਕੱਿੜੇ ਅਤੇ ਆਂਤਵਰਕ ਕੱਿਵੜਆਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਨ਼ਾ ਿੋਣ਼ਾ 

ਅਤੇ ਉਨਹ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਂਾਚ ਲਈ ਆਿਣੇ ਨ਼ਾਲ ਵਲਆਉਣ਼ਾ l 

 

ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ 

ਵਕਸੇ ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਜ਼ਂਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨ਼ਾ ਤੋਂ ਤੁਰ਼ਿੰਤ ਬ਼ਾਅਦ, ਇਹ ਮਹੱਤਿਿੂਰਨ 

ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀ ਂਵਕਸੇ ਅਿਰ਼ਾਵਿਕ ਜ਼ਂਾਚ ਵਿਚ ਵਹੱਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਿਰਿ਼ਾਹ ਕੀਤੇ 

ਵਬਨ਼ਾ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰ ੋl ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸਿ-ੈਰੱਵਖਆ ਲਈ, 

ਸ਼ਿੰਭ਼ਾਵਿਤ  ਖਮ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਇਲ਼ਾਜ ਕਰਨ਼ਾ ਅਤੇ ਇਲ਼ਾਜ ਕਰਿ਼ਾਉਣ਼ਾ ਮਹੱਤਿਿੂਰਨ ਹੈ, 

ਭ਼ਾਿੇਂ ਕੋਈ ਿੀ ਵਦਖ਼ਾਈ ਨਹੀ ਂਦੇ ਵਰਹ਼ਾ ਹੈl ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਮੁਲ਼ਂਾਕਣ ਅਤੇ ਇਲ਼ਾਜ 

ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਜ਼ਂਾ ਸ਼ਾਰੇ ਵਹੱਸੇ ਨੂ਼ਿੰ  ਸਿੀਕ਼ਾਰ ਜ਼ਂਾ ਅਸਿੀਕ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਹੈ l 

ਇਸ ਵਿਚ ਐਚੱਆਈਿੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਜਨਸੀ ਸ਼ਿੰਕਰਮਣ (ਐਸਟੀਆਈ) ਦੀ ਜ਼ਂਾਚ ਦੇ 

ਨ਼ਾਲ-ਨ਼ਾਲ ਰੋਕਥ਼ਾਮ ਲਈ ਇਲ਼ਾਜ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਐਸਟੀਆਈ ਨੂ਼ਿੰ  ਰੋਕਣ ਿ਼ਾਲੀਆਂ 

ਦਿ਼ਾਈਆਂ, ਗ੍ਰਭ ਅਿਸਥ਼ਾ (ਜੇ ਲ਼ਾਗੂ੍ ਹਿੋ)ੇ ), ਅਤੇ ਐਚੱਆਈਿੀ ਿਰਸ਼ਾਰਣ ਤੋਂ 

ਬਚ਼ਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ l ਤੁਸੀ ਂਲੋੜ ਅਨੁਸ਼ਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਦੇ ਿੀ 

ਹੱਕਦ਼ਾਰ ਹ ੋl ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਜ਼ਂਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨ਼ਾ ਨ਼ਾਲ ਜੁੜ ੇਸ਼ਾਰੇ ਡ਼ਾਕਟਰੀ 

ਮੁਲ਼ਂਾਕਣ਼ਂਾ ਅਤੇ ਇਲ਼ਾਜ਼ਂਾ ਦੌਰ਼ਾਨ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਨ਼ਾਲ ਿੀੜਤ ਦੇ ਿਕੀਲ ਦ਼ਾ ਹੋਣ਼ਾ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ 

ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਹੈ l ਿਿੇਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ਼ਂਾ ਿ਼ਾਲ਼ਾ ਭ਼ਾਗ੍ “ਮ਼ਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ 

ਿੀੜਤ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ” ਦੇਖ ੋl 

ਜਜਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਫੋਰੈਂਜਸਕ ਪਰੀਕ੍ਸਨ 

ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨ਼ਾਲ, ਕੁਝ ਿੀੜਤ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਜਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ 

ਫੋਰੈਂਵਸਕ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਂਾਚ ਕਰਿ਼ਾਉਣ ਲਈ ਿੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਿੇਗ਼੍ਾl ਇਹ 

ਿਰੀਕ੍ਸਨ ਮਹੱਤਿਿੂਰਨ ਹੈ ਵਕਉਵਂਕ ਸਬੂਤ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ਼ਾ ਅਿਰ਼ਾਿੀ 

ਵਿਰੁੱਿ ਮੁਕੱਦਮ਼ਾ ਚਲ਼ਾਉਣ ਲਈ ਕੁ਼ਿੰਜੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ l ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਿਰੀਕ੍ਸਨ ਦੇ ਵਕਸੇ 

ਿੀ ਜ਼ਂਾ ਸ਼ਾਰੇ ਵਹੱਸ ੇਨੂ਼ਿੰ  ਸਿੀਕ਼ਾਰ ਜ਼ਂਾ ਅਸਿੀਕ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਹੈ l 

ਹ਼ਾਲ਼ਂਾਵਕ, ਇਹ ਯ਼ਾਦ ਰੱਖਣ਼ਾ ਮਹੱਤਿਿੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਮਹੱਤਿਿੂਰਣ ਿਰਮ਼ਾਣ 

ਇਕੱਤਰ ਨਹੀ ਂਕੀਤ ੇਜ਼ਂਾਦੇ ਜ਼ਂਾ ਵਿਸਲੇਵਸਤ ਨਹੀ ਂਕੀਤ ੇਜ਼ਂਾਦ ੇਤ਼ਂਾ ਉਹ ਗੁ਼੍ਿੰਮ ਹੋ 

ਸਕਦ ੇਹਨ l ਇਹ ਿੀ ਮਹੱਤਿਿੂਰਣ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀ ਆਿਣੇ ਨ਼ਾਲ ਡ਼ਾਕਟਰੀ 

ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਉਹ ਕੱਿੜੇ ਅਤ ੇਆਂਤਵਰਕ ਕੱਿੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੋ ਤੁਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ 

ਸਮੇਂ ਿ਼ਾਏ ਹੋਏ ਸਨ l ਜੇ ਸਥ਼ਾਨ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀ ਼ਂਾ ਹਨ, ਤ਼ਂਾ 

ਜ਼ਂਾਚਕਰਤ਼ਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਦੱਸ ੋl 

ਜਜਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਫੋਰੈਂਜਸਕ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ 

ਵਜਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਫੋਰੈਂਵਸਕ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਂਾਚ ਇੱਕ ਹਸਿਤ਼ਾਲ ਜ਼ਂਾ ਹੋਰ ਵਸਹਤ 

ਸਥ਼ਾਨ ਵਿਚ, ਇੱਕ ਐਸਏਐਨਈ, ਐਸਏਐਫਈ ਜ਼ਂਾ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਿੇਸੇਿਰ 

ਦਆੁਰ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਏਗ੍ੀ l ਐਸਏਐਨਅਤ ੇਐਸਏਐਫਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟ਼ਾਫ ਨੂ਼ਿੰ  

ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇਉਨਹ਼ਂਾ ਲੋਕ਼ਂਾ ਦੀ ਜ਼ਂਾਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਇਲ਼ਾਜ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਸਵਖਅਤ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ ਵਜਨਹ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਹੋਇਆ ਹੈ l ਇਹ ਿਰੀਵਖਆ 

ਗੁ਼੍ਿੰਝਲਦ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗ੍ਭਗ੍, ਵਤ਼ਿੰਨ (3) ਤੋਂ ਚ਼ਾਰ (4) ਘ਼ਿੰਟੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ l 

ਕੋਈ ਿੀ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਵਿਰੁੱਿ ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਜ਼ਾਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਰਿੋਰਟ ਕਰਨ, 

ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਜ਼ਾਂ  ੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਹਮਲੇ ਬ਼ਾਰੇ ਜ਼ਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸ਼ਾ ਲੈਣ, 

ਜ਼ਾਂ  ਬਰਦਸਤੀ, ਿਮਕੀਆਂ ਜ਼ਾਂ ਤ਼ਾਕਤ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਵਜਨਸੀ 

ਗ੍ਤੀਵਿਿੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਕੀਤੀ ਵਰਿੋਰਟ ਕ਼ਾਰਣ 

ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਵਿਰੁੱਿ ਕੋਈ ਬਦਲ਼ਾ ਨਹੀ ਂਲੈ ਸਕਦ਼ਾ। 

 

 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਨਹ਼ਾਉਣ਼ਾ ਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਿਰ ਨਹੀ ਂਕਰਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ, ਟ਼ਾਇਲਟ ਦੀ 

ਿਰਤੋਂ ਨਹੀ ਂਕਰਨੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ, ਕੱਿੜ ੇਬਦਲਣੇ ਨਹੀ ਂਚ਼ਾਹੀਦੇ ਹਨ, 

ਆਿਣ ੇਿ਼ਾਲ਼ਾਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਕ਼ਿੰਘੀ ਨਹੀ ਂਕਰਨੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹ਼ਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਸ਼ਾਫ਼ 

ਨਹੀ ਂਕਰਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ ਵਜੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨ਼ਾ ਿ਼ਾਿਰੀ ਸੀ ਜ਼ਾਂ ਵਕਸੇ ਿੀ 

ਚੀ  ਨੂ਼ਿੰ  ਵਹਲ਼ਾਉਣ਼ਾ ਨਹੀ ਂ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਅਿਰ਼ਾਿੀ ਨੇ ਛੂਵਹਆ 

ਹੋਿੇ। 
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ਸੁਰ ੂਕਰਨ ਲਈ, ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਿੇਸੇਿਰ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਵਿਸਥ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵਸਹਤ ਦੇ 

ਇਵਤਹ਼ਾਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਲਖੇਗ਼੍ਾ l ਅੱਗੇ੍ ਿਰੀਵਖਆਕਰਤ਼ਾ ਵਸਰ-ਤੋਂ-ਿੈਰ ਤਕ, ਵਿਸਥ਼ਾਰਤ 

ਜ਼ਂਾਚ ਅਤੇ ਿੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦ਼ਾ ਮਲੁ਼ਂਾਕਣ (ਅ਼ਿੰਦਰਨੂੀ ਜ਼ਂਾਚ ਸਮੇਤ) ਕਰੇਗ਼੍ਾ l ਇਸ ਵਿੱਚ 

ਲਹ,ੂ ਵਿਸ਼ਾਬ, ਿ਼ਾਲ਼ਂਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰਲ ਿਦ਼ਾਰਥ਼ਂਾ ਦੇ ਨਮੂਨੇ, ਸੱਟ਼ਂਾ ਦੇ ਫੋਟ ੋ

ਦਸਤ਼ਾਿੇ , ਅਤੇ ਕੱਿੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨl ਅ਼ਿੰਤ ਵਿੱਚ, 

ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਂਾਚ ਕਰਨ ਿ਼ਾਲ਼ਾ ਵਜਨਸੀ ਸ਼ਿੰਕਰਮਣ਼ਾ ਦੇ ਇਲ਼ਾਜ ਬ਼ਾਰੇ, ਜੋ ਿੀੜਤ ਤੇ 

ਹਮਲੇ ਦੌਰ਼ਾਨ ਸ਼ਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਿੀੜਤ਼ਂਾ ਲਈ, ਗ੍ਰਭ 

ਅਿਸਥ਼ਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦ਼ਾ ਮੁਲ਼ਂਾਕਣ ਅਤੇ ਦਖੇਭ਼ਾਲ ਬ਼ਾਰੇ ਗੱ੍ਲ ਕਰੇਗ਼੍ਾ l ਸਥ਼ਾਨ ਜ਼ਂਾ 

ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਸੁਵਨਸਵਚਤ ਕਰੇਗ਼੍ਾ ਵਕ ਅੱਗ੍ੋਂ ਕੋਈ ਿ਼ਾਿੂ ਇਲ਼ਾਜ, ਸਲ਼ਾਹ, ਜ਼ਂਾ 

ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ, ਜ਼ਂਾ ਿੀੜਤ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਿਰਦ਼ਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਂਾਦੀਆਂ ਹਨ l 

ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂ

ਤੁਸੀ ਂਮ਼ਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਅਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ, ਵਜਿੇਂ ਢਕੁਿ਼ਂਾ ਸਲ਼ਾਹ-

ਮਸਿਰ਼ਾ ਅਤੇ ਬ਼ਾਹਰ ਦੀਆਂ ਿੀੜਤ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਤੱਕ ਿਹੁ਼ਿੰਚ ਦੇ ਹੱਕਦ਼ਾਰ ਹੋ l ਤੁਹ਼ਾਡੀ 

ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਸਥ਼ਾਨਕ ਸਟ਼ਾਫ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਿੀੜਤ ਿਕੀਲ ਨ਼ਾਲ ਸ਼ਿੰਿਰਕ ਕਰਿ਼ਾਏਗ਼੍ਾ l 

ਿੀੜਤ ਿਕੀਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਕਟ ਦਖਲਅ਼ਿੰਦ਼ਾ ੀ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਵਕਸੇ ਿੀ ਲ਼ਿੰਬੀ-ਅਿਿੀ 

ਿਰਵਕਵਰਆ ਦ਼ਾ ਮੁਕ਼ਾਬਲ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਲਈ 

ਉਿਲਬਿ ਹਨ l ਇਹਨ਼ਂਾ ਵਿੱਚ ਅਿਰ਼ਾਵਿਕ ਜ਼ਂਾਚ, ਵਜਨਸੀ ਹਮਲ਼ਾ ਫੋਰੈਂਵਸਕ 

ਮੈਡੀਕਲ ਿਰੀਵਖਆ, ਵਕਸੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ ਭ਼ਾਿਨ਼ਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਰਤੀਕਰਮ, 

ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਵਸਕ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਂਾਚ ਜ਼ਂਾ ਖੋਜੀ ਇ਼ਿੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗ੍ੀ 

ਆਵਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ l ਇੱਕ ਿੇਸੇਿਰ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਤ਼ਾਕਤ ਿਿ਼ਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ 

ਸਮਰਥਨ ਸ਼ਿੰਿਰਕ ਦੀ ਿਛ਼ਾਣ ਕਰਨ, ਸਮੱਵਸਆ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਸਥ਼ਾਨ ਨ਼ਾਲ ਿ਼ਾਿੂ 

ਹਿ਼ਾਵਲਆਂ ਲਈ (ਮਨੋਵਿਗ੍ਨ਼ਾਵਨਕ , ਮੈਡੀਕਲ,ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ) ਵਜ਼ਿੰਨ਼ਾ ਦੀ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  

ਇੱਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਰ਼ਾਹਤ ਸਮਰਥਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਘਟਨ਼ਾ ਬ਼ਾਰੇ ਮਦਦ ਲਈ ਿ਼ਾਿੂ 

ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲਈ ਜਰਰੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਸ਼ਿੰਚ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਿੀ 

ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀ ਆਈਸੀਈ ਦੀ ਵਹਰ਼ਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਵਰਹ਼ਾ ਹੁ਼ਿੰਦ ੇਹੋ ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 

ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ l 

ਅਿਰ਼ਾਵਿਕ ਵਨਆਂ ਿਰਵਕਵਰਆ ਨੂ਼ਿੰ  ਸਮਝਣ਼ਾ 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਂਵਕਸੇ ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਜ਼ਂਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨ਼ਾ ਦੀ ਵਰਿੋਰਟ ਕਰਦ ੇਹੋ ਤ਼ਂਾ 

ਸਥ਼ਾਨ ਅਤੇ / ਜ਼ਂਾ ਉਵਚਤ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨ ਲ਼ਾਗੂ੍ ਕਰਨ ਿ਼ਾਲੀ ਏਜ਼ਿੰਸੀ ਇੱਕ ਜ਼ਂਾਚ ਕਰੇਗ੍ੀ l 

ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਜ਼ਂਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਰਿੋਰਟ ਕਰਨ਼ਾ ਇਕ ਮਹੱਤਿਿੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ l ਇਹ 

ਸਬੂਤ ਇਕੱਠ਼ਾ ਕਰਨ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉਿੱਰ ਦੱਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ) ਅਤ ੇਸ਼ਿੰਭਲਣ ਵਿੱਚ 

ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ l ਵਸਰਫ ਇਸ ਘਟਨ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ, 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਠੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਿਣੀ ਵ ਼ਿੰਦਗ੍ੀ ਿਿੇਰੇ ਵਨਯ਼ਿੰਤਰਣ ਵਿਚ ਮਵਹਸੂਸ 

ਕਰਨ ਦੀ ਚ਼ਿੰਗ੍ੀ ਸੁਰਆੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈl ਸ਼ਾਰੀਆਂ ਿੜਤ਼ਾਲੀਆਂ ਇ਼ਿੰਟਰਵਿਊ  ਦੌਰ਼ਾਨ 

ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਨ਼ਾਲ ਿੀੜਤ ਐਡਿੋਕੇਟ ਰੱਖਣ ਦ਼ਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਹੈl ਹ਼ਾਲ਼ਂਾਵਕ ਜੋ 

ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਬਦਲਣ ਦ਼ਾ ਕੋਈ ਰਸਤ਼ਾ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਤੁਸੀ ਂਵਨਆਂ ਦੀ ਮ਼ਿੰਗ੍ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹੋ ਅਤੇ ਅਿਰ਼ਾਿੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਜ਼ਂਾ ਹਮਲ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦ ੇਹੋl 

ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਜ਼ਂਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵਰਿੋਰਟ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਕੇਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਿਰਭ਼ਾਿਤ 

ਨਹੀ ਂਕਰਦੀ l 

ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਦਸੇ 

ਸਥ਼ਾਨ ਅਤੇ / ਜ਼ਂਾ ਅਿਰ਼ਾਵਿਕ ਜ਼ਂਾਚ ਦ਼ਾ ਉਦੇਸ ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਜ਼ਂਾ ਹਮਲੇ ਦੀ 

ਘਟਨ਼ਾ ਦੀ ਿਰਵਕਰਤੀ ਅਤੇ ਹੱਦ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਨਰਿ਼ਾਰਤ ਕਰਨ਼ਾ ਹੈ l ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨ ਲ਼ਾਗੂ੍ ਕਰਨ 

ਿ਼ਾਲੇ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਜ਼ਂਾ ਸਥ਼ਾਨਕ ਜ਼ਂਾਚਕਰਤ਼ਾ ਇੱਕ ਵਲਖਤੀ ਵਰਿੋਰਟ ਨੂ਼ਿੰ  ਦਸਤ਼ਾਿੇ  

ਦ਼ਾ ਰਿੂ ਦੇਣਗੇ੍ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਇੱਕ ਟਰੈਵਕ਼ਿੰਗ੍ ਨ਼ਿੰ ਬਰ ਸੌਂਿਣਗੇ੍ l 

 

 

 

ਇੁੰਟਰਜਵਊ 

ਇ਼ਿੰਟਰਵਿਊ  ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੇ ਹ਼ਾਲ਼ਾਤ਼ਂਾ ਦੇ ਅਿ਼ਾਰ ਤ ੇਕਈ ਘ਼ਿੰਟੇ ਲੱਗ੍ ਸਕਦ ੇਹਨ l 

ਤੁਸੀ ਂਕੁਝ ਿਰਸਨ ਗੱੁ੍ਝੇ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਅਤੇ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਜ਼ਂਾ ਤਫ਼ਤੀਸਕ਼ਾਰ 

ਇਕ ਤੋਂ ਿੱਿ ਿ਼ਾਰ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਇ਼ਿੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ l ਵਿਆਿਕ ਿਰਸਨ ਿੁੱਛਵਗੱ੍ਛ 

ਇਸ ਲਈ ਨਹੀ ਂਹ ੈਵਕਉਵਂਕ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਜ਼ਂਾ ਤਫ਼ਤੀਸਕ਼ਾਰ ਤੁਹ਼ਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਸਿ਼ਾਸ 

ਨਹੀ ਂਕਰਦ਼ਾ; ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਦ਼ਾ ਸਹੀ, ਵਿਸਥ਼ਾਰ ਿੂਰਿਕ ਲੇਖ਼ਾ ਦੇਣ਼ਾ ਉਨਹ਼ਂਾ ਦ਼ਾ 

ਕ਼ਿੰਮ ਹ ੈl ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਬੇਨਤੀ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤ਼ਂਾ ਤੁਸੀ ਂਇ਼ਿੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰ਼ਾਨ ਆਿਣ਼ਾ ਿੀੜਤ 

ਿਕੀਲ ਨ਼ਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ l 

ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ / ਅਰੋਪ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ 

ਕਰਨਾ 

ਤੁਸੀ,ਂ ਸਥ਼ਾਨ ਦੇ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨ ਲ਼ਾਗੂ੍ ਕਰਨ ਿ਼ਾਵਲਆਂ ਦੀ ਵਰਿੋਰਟ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ ਤੁਰ਼ਿੰਤ 

ਚ਼ਾਰਜ ਨ਼ਾ ਲਗ਼੍ਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ l ਹ਼ਾਲ਼ਂਾਵਕ ਕਈ ਮਹੀਵਨਆਂ ਬ਼ਾਅਦ 

ਿੀ, ਇਸ ਘਟਨ਼ਾ ਦੀ ਵਰਿੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਕੁ਼ਾਿਟ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਤੁਸੀ ਂਸਥ਼ਾਨ ਨੂ਼ਿੰ  

ਸੂਵਚਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਵਜ਼ਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜ਼ਂਾਚ ਨੂ਼ਿੰ  ਚ਼ਾਲੂ ਕਰਨ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ 

ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਹਮਣੇ ਵਲਆਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗ਼੍ਾ l ਨ਼ਾਲ ਹੀ, ਸਥ਼ਾਨ ਉਹਨ਼ਂਾ ਹੋਰਨ਼ਂਾ 

ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਬਚ਼ਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰੇਗ਼੍ਾ ਜੋ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ 

ਸਕਦ ੇਹਨ l ਜੇ ਅਿਰ਼ਾਵਿਕ ਦੋਸ ਲਗ਼੍ਾਏ ਜ਼ਂਾਦ ੇਹਨ, ਤ਼ਂਾ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮ਼ਾ ਚਲ਼ਾਉਣ 

ਲਈ ਿੇਸ ਕੀਤ ੇਜ਼ਾਣਗੇ੍। ਉਿਲਬਿ ਸਬੂਤ਼ਂਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ਼ਂਾ ਦੇ ਅਿ਼ਾਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮ਼ਾ 

ਚਲ਼ਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਰੇ ਕੇਸ ਸਿੀਕ਼ਾਰ ਨਹੀ ਂਕੀਤ ੇਜ਼ਾਣਗੇ੍ l 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ਼ਾਿ਼ਾ, ਕੁਝ ਹ਼ਾਲ਼ਾਤ ਐਸੇ ਹਨ ਵਜਨਹ਼ਂਾ ਵਿਚ ਿਕੀਲ ਿੇਸ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ 

ਵਸਰਫ ਸਬੂਤ਼ਂਾ ਦੇ ਅਿ਼ਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ਂਾ ਨ਼ਾਲ ਅੱਗੇ੍ ਿਿੇਗ਼੍ਾ l ਉਦ਼ਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, 

ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਜ਼ਂਾ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨ਼ਾਿ਼ਂਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਿ਼ਾਲੇ ਮ਼ਾਮਵਲਆਂ 

ਦੀ ਿਰੌਸੀਵਕਉਟਰ ਦਆੁਰ਼ਾ ਿੈਰਿੀ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਜ਼ਂਾਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ 

ਿਰਿ਼ਾਹ ਕੀਤ ੇਵਬਨ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ l ਜੇ ਕੇਸ ਤ ੇਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮ਼ਾ 

ਚਲਦ਼ਾ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਿ਼ਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕਹ਼ਾ ਜ਼ਾਿੇਗ਼੍ਾ l ਇਹ 

ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਿਿੂਰਣ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀ ਂਵਕਸੇ ਿੀ ਵਚ਼ਿੰਤ਼ਾਿ਼ਂਾ ਬ਼ਾਰੇ ਿਕੀਲ (ਜ਼ਂਾ 

ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਿਕੀਲ) ਜ਼ਂਾ ਿੀੜਤ ਿਕੀਲ ਨ਼ਾਲ ਵਿਚ਼ਾਰ-ਿਟ਼ਂਾਦਰੇ ਕਰੋ l 

ਜਾਂਚ ਪ ਰੀ ਹੋਣਾ 

ਜਦੋਂ ਜ਼ਂਾਚ ਿੂਰੀ ਹ ੋਜ਼ਂਾਦੀ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਇਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਠੋਸ, ਅਸ਼ਿੰਬ਼ਿੰਵਿਤ ਜ਼ਂਾ ਬੇ-ਬੁਵਨਆਦ ਦੇ ਤਰੌ ਤੇ 

ਬ਼ਿੰਦ ਕਰ ਵਦੱਤ਼ਾ ਜ਼ਾਿੇਗ਼੍ਾ l ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਈਸੀਈ ਤੋਂ ਜ਼ਂਾਚ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ 

ਜਿ਼ਾਬਦੇਹ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਨ਼ਾਲ ਵਲਖਤੀ ਸੂਚਨ਼ਾ ਵਮਲੇਗ੍ੀ l 

 

• ਠੋਸ ਹੋਣ ਦ਼ਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਬਤੂ ਇਹ ਸ਼ਾਬਤ ਕਰਦ ੇ

ਹਨ ਵਕ ਇਹ ਘਟਨ਼ਾ ਿ਼ਾਿਰੀ ਸੀ; 

• ਅਸ਼ਿੰਬ਼ਿੰਵਿਤ ਦ਼ਾ ਅਰਥ ਹ ੈਵਕ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਹ ਿੱਕ਼ਾ 

ਇਰ਼ਾਦ਼ਾ ਬਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਨ਼ਾਕ਼ਾਫ਼ੀ ਸਨ ਵਕ ਇਹ ਘਟਨ਼ਾ ਿ਼ਾਿਰੀ 

ਸੀ ਜ਼ਂਾ ਨਹੀ;ਂ ਅਤੇ 

• ਬੇ-ਬੁਵਨਆਦ ਦ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਵਕ ਤੱਥ ਅਤ ੇਸਬੂਤ ਇਹ ਸ਼ਾਬਤ 

ਕਰਦ ੇਹਨ ਵਕ ਇਹ ਘਟਨ਼ਾ ਨਹੀ ਂਿ਼ਾਿਰੀ ਸੀ l 

 

 

 

 

 

 



36 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ 

 

 

ਤ ਹਾਡੇ ਪਰਤੀਕਰਮ ਨ ੁੰ  ਸਮਝਣਾ 

ਿੀੜਤ ਹੋਣ਼ਾ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਭ਼ਾਿਨ਼ਾ ਦੀ ਉਲ਼ਿੰਘਣ਼ਾ ਕਰ 

ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ l ਤੁਸੀ ਂਸਦਮ਼ਾ, ਗੱੁ੍ਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਚ਼ਿੰਤ਼ਾ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਿੀੜਤ 

ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਮਹੀਵਨਆਂ ਜ਼ਂਾ ਸ਼ਾਲ਼ਂਾ ਦੇ ਬ਼ਾਅਦ ਿੀ ਸਰਮ, ਗੱੁ੍ਸ਼ਾ, ਦੋਸੀ, ਘਬਰ਼ਾਹਟ, 

ਉਦ਼ਾਸੀ ਅਤੇ ਡਰ ਦੀਆਂ ਭ਼ਾਿਨ਼ਾਿ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰਨ਼ਾ ਆਮ ਗੱ੍ਲ ਹੈ l ਖ਼ਾਣ-

ਿੀਣ ਅਤੇ ਨੀਦਂ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲ਼ਾਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਭਆਨਕ ਸੁਿਨੇ ਜ਼ਂਾ 

ਬੀਤੀ ਿ਼ਾਰਦ਼ਾਤ ਦ਼ਾ ਿੀ ਅਨੁਭਿ ਕਰਨ਼ਾ ਆਮ ਗੱ੍ਲ ਹ ੈl ਇਹ ਿਰਤੀਕਰਮ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  

ਸਮ਼ਾਜ ਤੋਂ ਦਰੂ ਹੋਣ ਦ਼ਾ ਕ਼ਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦ ੇਹਨ l ਅਸਮਰਥ ਜ਼ਂਾ ਉਦ਼ਾਸੀ 

ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨ਼ਾ ਿੀ ਆਮ ਗੱ੍ਲ ਹੈ l ਤੁਹ਼ਾਡੀਆਂ ਿਰਤੀਵਕਰਆਿ਼ਂਾ ਜ਼ਂਾ ਡਰ ਜੋ ਿੀ 

ਹੋਣ, ਇਹ ਸਮਝਣ਼ਾ ਮਹੱਤਿਿੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂ਼ਿੰ  ਦੋਸੀ ਨਹੀ ਂ

ਠਵਹਰ਼ਾਉਣ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਰਤੀਕਰਮ ਆਮ ਹਨ l 

ਮਦਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ 

ਸਥ਼ਾਨ ਅਤੇ ਆਈਸੀਈ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹ਼ਾਡੀਆਂ  ਰਰੂਤ਼ਂਾ 

ਲਈ ਵਿਸੇਸ ਸਰੋਤ਼ਂਾ ਦੀ ਿੇਸਕਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰੇਗ੍ੀl ਭ਼ਾਿ਼ਾਤਮਕ 

ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਸਥ਼ਾਨ ਦੇ ਮ਼ਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਸਟ਼ਾਫ ਤੋਂ ਅਤੇ ਿ਼ਾਦਰੀ ਤੋਂ 

ਉਿਲਬਿ ਹੈ l 

ਨ਼ਾਲ ਹੀ, ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤ,ੇ ਸਥ਼ਾਨ ਦ਼ਾ ਸਟ਼ਾਫ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਸਥ਼ਾਨਕ ਸਮ਼ਾਵਜਕ ਸੇਿ਼ਾ 

ਿਰਦ਼ਾਤ਼ਾ ਜ਼ਂਾ ਿੀੜਤ ਿਕੀਲ ਨ਼ਾਲ ਸ਼ਿੰਿਰਕ ਕਰ਼ਾਏਗ਼੍ਾ (ਿਿੇਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲਈ 

"ਮ਼ਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਿੀੜਤ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ" ਿੇਖੋ) l 

ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਅਤੇ ਹਮਲ਼ਾ ਵਕਸੇ ਨ਼ਾਲ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈl ਵਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਅਤੇ 

ਹਮਲ਼ਾ ਸੈਕਸ ਬ਼ਾਰੇ ਨਹੀ ਂਹੈ; ਇਹ ਸਕਤੀ ਅਤੇ ਵਨਯ਼ਿੰਤਰਣ ਬ਼ਾਰੇ ਹੈl ਸ਼ਾਰੀਆਂ 

ਵਰਿੋਰਟ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਗ਼੍ਿੰਭੀਰਤ਼ਾ ਨ਼ਾਲ ਵਲਆ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ l ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਦਵੂਜਆਂ ਦੀ 

ਸੁਰੱਵਖਆ ਸਭ ਤੋਂ  ਰਰੂੀ ਵਚ਼ਿੰਤ਼ਾ ਹੈ l ਹਰ ਵਕਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਲਈ, ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਸ਼ਾਰੀਆਂ 

ਘਟਨ਼ਾਿ਼ਂਾ, ਿਮਕੀਆਂ, ਜ਼ਂਾ ਹਮਵਲਆਂ ਦੀ ਵਰਿੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤ਼ਾ 

ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ l 

ਮਨੱੁਖੀ ਤਸਕਰੀ 

 

ਤੁਸੀ ਂਜ਼ਂਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਸਨੂ਼ਿੰ  ਤੁਸੀ ਂਜ਼ਾਣਦ ੇਹੋ ਉਹ ਮਨੱੁਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦ਼ਾ ਵਸਕ਼ਾਰ 

ਹੋ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਕ਼ਿੰਮ ਜ਼ਂਾ ਿੇਸਿ਼ਾਗ੍ਮਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤ਼ਾ ਵਗ੍ਆ ਜ਼ਂਾ 

 ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤ਼ਾ ਵਗ੍ਆ (ਜ਼ਂਾ ਦਬ਼ਾਅ ਬਣ਼ਾਇਆ ਵਗ੍ਆ), ਅਤੇ / ਜ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ 

ਿ਼ਾਸਿੋਰਟ ਜ਼ਂਾ ਹੋਰ ਿਛ਼ਾਣ ਵਕਸੇ ਦਆੁਰ਼ਾ ਖੋਹ ਲਈ ਗ੍ਈ ਸੀ, ਅਤ ੇ/ ਜ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  

ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਤੇ ਿਮਕੀ ਵਦੱਤੀ ਗ੍ਈ ਸੀ, ਅਤੇ / ਜ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਦੱਵਸਆ 

ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਵਕ ਤੁਸੀ ਂਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀ ਂਛੱਡ ਸਕਦ ੇਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀ ਂਉਨਹ਼ਂਾ ਲਈ 

ਕ਼ਿੰਮ ਕਰਕੇ "ਕਰ ਼ਾ" ਅਦ਼ਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦ ੇl ਉਹ ਕ਼ਿੰਮ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਜ਼ਂਾ ਗੈ੍ਰ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਹ ੋ

ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਵਨਰਮ਼ਾਣ, ਖੇਤੀਬ਼ਾੜੀ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ, ਮਸ਼ਾਜ 

ਿ਼ਾਰਲਰ, ਘਰ਼ਂਾ ਦੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ, ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਜ਼ਂਾ ਿੇਸਿ਼ਾ-ਿੇਸ਼ਾ l ਭ਼ਾਿੇਂ ਤੁਸੀ ਂ

ਗੈਰਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਤਰੀਕ ੇਨ਼ਾਲ ਦੇਸ ਵਿਚ ਦ਼ਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਵਫਰ ਿੀ ਤੁਸੀ ਂਮਨੱੁਖੀ ਤਸਕਰੀ 

ਦ਼ਾ ਵਸਕ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹ ੋl 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਮ਼ਿੰਨਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਸੀ ਂਮਨੱੁਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦ਼ਾ ਵਸਕ਼ਾਰ ਹੋ, ਵਕਸੇ ਅਵਜਹ ੇਵਿਅਕਤੀ 

ਬ਼ਾਰੇ ਜ਼ਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਿੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ, ਜ਼ਂਾ ਵਕਸੇ ਨੂ਼ਿੰ  ਜ਼ਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਦਵੂਜਆਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਕ਼ਿੰਮ 

ਕਰਨ ਜ਼ਂਾ ਿੇਸਿ਼ਾਿੈਸ ੇਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਵਰਹ਼ਾ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਯੂਐਸ ਸਰਕ਼ਾਰ ਮਨੱੁਖੀ 

ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਿੀੜਤ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਬਚ਼ਾਉਣ, ਅਤੇ ਤਸਕਰ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਰੋਕ ਕੇ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰਨ਼ਾ 

ਚ਼ਾਹੁ਼ਿੰਦੀ ਹੈ l 

 

 

ਮਨੱੁਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਵਰਿੋਰਟ ਕਰੋ 

ਤੁਸੀ ਂਮਨੱੁਖੀ ਤਸਕਰੀ ਬ਼ਾਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹ,ੋ ਵਜਸ ਵਿਚ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ 

ਸਥ਼ਾਨ ਦੇ ਬ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਿ਼ਾਲੀ ਮਨੱੁਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ l  

ਹੇਠ਼ਂਾ ਕੁਝ ਤਰੀਕ ੇਹਨ ਵਜਨਹ਼ਂਾ ਨ਼ਾਲ ਤੁਸੀ ਂਇੱਕ ਵਰਿੋਰਟ ਬਣ਼ਾ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

ਆਈਸੀਈ ਈਆਰਓ ਨ ੁੰ  

ਵਕਸੇ ਆਈਸੀਈ ਅਫਸਰ ਨ਼ਾਲ ਗੱ੍ਲ ਕਰੋ, ਜ਼ਂਾ ਆਈਸੀਈ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ 

ਭੇਜੋ l ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੀ ਬੇਨਤੀ ਵਕਸੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕ਼ਾਗ੍  'ਤ ੇਵਲਖ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜ਼ਂਾ ਆਿਣੇ 

ਹ਼ਾਊਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਅਫਸਰ ਨੂ਼ਿੰ  ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਬੇਨਤੀ ਫ਼ਾਰਮ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ l 

ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ 

ਆਿਣੇ ਸਥ਼ਾਨ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟ਼ਾਫ ਨ਼ਾਲ ਗੱ੍ਲ ਕਰ ੋl 

ਆਈਸੀਈ ਮ ਖਦਫਤਰ ਨ ੁੰ  

ਇੱਕ ਟੀਟੀਿ਼ਾਈ ਮਸੀਨ ਤੋਂ 1-888-351-4024 ਜ਼ਂਾ 9116 # ਜ਼ਂਾ 711 'ਤ ੇਟੋਲ-

ਫਰੀ, ਆਈਸੀਈ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀ ਵਰਿੋਰਵਟ਼ਿੰਗ੍ ਅਤੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲ਼ਾਈਨ 

(ਡੀਆਰਆਈਐਲ) ਨ਼ਾਲ ਸ਼ਿੰਿਰਕ ਕਰ ੋl 

ਹੋਮਲੈਂਡ ਜਸਜਕਉਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸਨ ਜਟਪ ਲਾਈਨ ਨ ੁੰ  

1-866-DHS-2-ICE (1-866-347-2423) ਜ਼ਂਾ 711 ਇੱਕ ਟੀਟੀਿ਼ਾਈ ਮਸੀਨ 

ਤੋਂ l 

ਨੈਸਨਲ ਮਨ ੱ ਖੀ ਤਸਕਰੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨ ੁੰ  

ਨੈਸਨਲ ਮਨੱੁਖੀ ਤਸਕਰੀ ਹੌਟਲ਼ਾਈਨ ਨੂ਼ਿੰ  ਇੱਕ ਗੈ੍ਰ ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਸ਼ਿੰਸਥ਼ਾ ਦਆੁਰ਼ਾ 

ਸ਼ਿੰਚ਼ਾਵਲਤ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕ਼ਾਰ ਦਆੁਰ਼ਾ ਫ਼ਿੰਡ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ: 1-

888-373-7888 ਜ਼ਂਾ ਇੱਕ ਟੀਟੀਿ਼ਾਈ ਮਸੀਨ ਦਆੁਰ਼ਾ 711 l 

ਿਰਸਨ, ਬੇਨਤੀ, ਅਤੇ ਵਸਕ਼ਾਇਤ਼ਂਾ 

ਵਕਤ਼ਾਬਚ ੇਦ਼ਾ ਇਹ ਭ਼ਾਗ੍ ਦੱਸਦ਼ਾ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਰਸਨ, ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਂਾ 

ਸਮੱਵਸਆ ਹੈ ਤ਼ਂਾ ਕੀ ਕਰਨ਼ਾ ਹੈ; ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਵਕਿੇਂ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਕੀ ਹੁ਼ਿੰਦ਼ਾ 

ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਂਵਸਕ਼ਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਿ਼ਾਉਦੇਂ ਹ ੋl 

ਿਰਸਨ, ਬੇਨਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਗ੍ੈਰਰਸਮੀ ਵਸਕ਼ਾਇਤ਼ਂਾ 

ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਰਸਨ, ਬੇਨਤੀ, ਵਚ਼ਿੰਤ਼ਾ, ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਹੈ, ਜ਼ਂਾ ਸਥ਼ਾਨ ਦੇ 

ਵਨਯਮ਼ਂਾ ਬ਼ਾਰੇ ਿਿੇਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਚ਼ਾਹੁ਼ਿੰਦੇ ਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਸੀ ਂਸਥ਼ਾਨ ਦੇ ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੂ਼ਿੰ  

ਿੁੱਛ ਸਕਦ ੇਹ ੋ, ਵਕਸੇ ਆਈਸੀਈ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਨ਼ਾਲ ਗੱ੍ਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਜ਼ਂਾ 

ਸਥ਼ਾਨ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਲਖਤੀ ਤੋਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜ਼ਂਾ ਵਸੱਿ ੇਆਈਸੀਈ ਨੂ਼ਿੰ  ਭੇਜ ਸਕਦ ੇ

ਹੋ l 
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ਮੈਂ ਜਲਖਤ ਜਵਚ ਬੇਨਤੀ ਜਕਵੇਂ ਕਰਾਂ? 

ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੀ ਬੇਨਤੀ ਵਕਸੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕ਼ਾਗ੍  ਤੇ ਵਲਖ ਸਕਦ ੇਹ ੋਜ਼ਂਾ ਆਿਣੇ  

ਹ਼ਾਊਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਬੇਨਤੀ ਫ਼ਾਰਮ ਬ਼ਾਰੇ ਿੁੱਛ ਸਕਦ ੇਹੋ l 

ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ਼ਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ਼ਂਾ ਿੇਖੋ l 

ਨ ਰਬੁੰਦ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? 

ਇਹ ਉਹ ਫ਼ਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂਸਥ਼ਾਨ ਜ਼ਂਾ ਆਈਸੀਈ ਸਟ਼ਾਫ ਨੂ਼ਿੰ  ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਂਾ ਗੈ੍ਰ 

ਰਸਮੀ ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰ ਸਕਦ ੇਹੋ l ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਬੇਨਤੀ 

ਫ਼ਾਰਮ ਨੂ਼ਿੰ  ਭਰਨ ਵਿਚ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਦੀ  ਰਰੂਤ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਸੀ ਂਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ, 

ਆਿਣੇ ਹ਼ਾਊਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ, ਜ਼ਂਾ ਸਥ਼ਾਨ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂ਼ਿੰ  ਕਵਹ 

ਸਕਦ ੇਹੋ l 

ਮਹੱਤਿਿੂਰਨ! ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਬੇਨਤੀ ਫ਼ਾਰਮ ਇੱਕ ਗੈ੍ਰ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ l ਇਹ 

ਇਕ ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਿ਼ਂਾਗ੍ ਨਹੀ ਂਹੈ l ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਰਸਮੀ ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਕਰਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੁ਼ਿੰਦ ੇਹੋ, ਤ਼ਂਾ 

ਤੁਸੀ ਂਵਸਕ਼ਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ l 

ਕੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਨਜੀ ਹੋਵੇਗੀ? 

ਹ਼ਂਾ, ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਲਫ਼ਾਫੇ ਵਿੱਚ ਿ਼ਾ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਇਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗ਼੍ਾ 

ਸਕਦ ੇਹੋ l ਅਮਲ਼ਾ - ਹੋਰ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਨਹੀ ਂ- ਇਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਤੁਰ਼ਿੰਤ ਭੇਜਣਗੇ੍ l ਸਟ਼ਾਫ 

ਬੇਨਤੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਨਹੀ ਂਿੜਹੇਗ਼੍ਾ ਅਤੇ ਨ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲੇਗ਼੍ਾ l 

ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੇਗਾ? 

ਤੁਸੀ ਂਫੈਸਲ਼ਾ ਲੈਂਦ ੇਹ ੋਵਕ ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੀ ਬੇਨਤੀ ਵਕੱਥੇ ਭੇਜਣੀ ਚ਼ਾਹੁ਼ਿੰਦੇ ਹੋ l 

ਵਲਫ਼਼ਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਆਿਣ਼ਾ ਨ਼ਾਮ, ਵਸਰਲੇਖ ਜ਼ਂਾ ਦਫਤਰ ਦ਼ਾ ਨ਼ਾਮ ਵਲਖੋ ਵਜੱਥੇ 

ਤੁਸੀ ਂਚ਼ਾਹੁ਼ਿੰਦੇ ਹੋ ਵਕ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਜ਼ਾਿੇ l 

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਜਕਵੇਂ ਭੇਜਾਂ? 

ਆਿਣੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਆਿਣੀ ਸਥ਼ਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ਿੰਦਰ ੇਿ਼ਾਲੇ ਡਰੌਿ-ਬ਼ਾਕਸ ਵਿਚ ਿ਼ਾਓ 

l ਸਥ਼ਾਨ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਦੋ ਿ਼ਾਰ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਕੇਸ ਆਈਸੀਈ ਅਫਸਰ 

ਇ਼ਿੰਚ਼ਾਰਜ ਨੂ਼ਿੰ  ਇਨਹ਼ਂਾ ਫ਼ਾਰਮ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਫੈਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਂਾ ਅੱਗੇ੍ ਭੇਜਦੀ ਹੈ l 

ਆਈਸੀਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਦੋਂ ਦੇਵੇਗਾ? 

ਆਈਸੀਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵਤ਼ਿੰਨ (3) ਕ਼ਾਰੋਬ਼ਾਰੀ ਵਦਨ਼ਂਾ ਦੇ ਅ਼ਿੰਦਰ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 

ਦ਼ਾ ਜਿ਼ਾਬ ਦੇਿੇਗ਼੍ਾ l 

ਕੋਈ ਵਗ੍ਲ਼ਾ ਜ਼ਾਂ ਰਸਮੀ ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਵਕਿੇਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ

ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਕੋਈ ਸਮੱਵਸਆ ਹ,ੈ ਿਵਹਲ਼ਂਾ ਵਕਸੇ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਜ਼ਂਾ ਹੋਰ ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨ਼ਾਲ 

ਗੱ੍ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰ ੋl ਉਹ ਸਮੱਵਸਆ ਨੂ਼ਿੰ  ਗੈ੍ਰ ਰਸਮੀ ਢ਼ਿੰਗ੍ ਨ਼ਾਲ ਹਲੱ ਕਰਨ 

ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰੇਗ਼੍ਾ l ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਵਕਸੇ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਜ਼ਂਾ ਹੋਰ ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨ਼ਾਲ ਗੱ੍ਲ 

ਕਰਨ਼ਾ ਸਵਹਜ ਮਵਹਸੂਸ ਨਹੀ ਂਕਰਦ,ੇ ਜ਼ਂਾ ਜੇ ਗੱ੍ਲ ਕਰਨ ਨ਼ਾਲ ਸਮੱਵਸਆ ਦ਼ਾ ਹਲੱ 

ਨਹੀ ਂਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਤ਼ਂਾ ਤੁਸੀ ਂਰਸਮੀ ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ l ਕੁਝ ਸਥ਼ਾਨ਼ਂਾ 'ਤੇ, 

ਤੁਸੀ ਂਇਕ ਰਸਮੀ ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਿੀ ਉਸ ੇਸਮੇਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਂਸਮੱਵਸਆ ਨੂ਼ਿੰ  

ਗੈ੍ਰ ਢ਼ਿੰਗ੍ ਨ਼ਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਦ ੇਹੋ l ਆਿਣੇ ਸਥ਼ਾਨ ਦ਼ਾ ਸਥ਼ਾਨਕ 

ਵਕਤ਼ਾਬਚ਼ਾ ਦੇਖ ੋਵਕ ਤੁਸੀ ਂਕਦੋਂ ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਿ਼ਾ ਸਕਦ ੇਹੋ l 

ਵਗ੍ਲ਼ਾ ਜ਼ਂਾ ਰਸਮੀ ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਨਹ਼ਂਾ ਕਦਮ਼ਂਾ ਦੀ ਿ਼ਾਲਣ਼ਾ ਕਰ:ੋ 

 

 

1)    ਆਿਣੇ ਹ਼ਾਊਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਫ਼ਾਰਮ ਬ਼ਾਰੇ ਿੁੱਛੋ; 

2)    ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤ ੇਵਫਰ ਆਿਣੇ ਹ਼ਾਊਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ 

ਨੂ਼ਿੰ  ਵਦਓ; 

3)    ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੀ ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਨੂ਼ਿੰ  ਹ਼ਾਊਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਦਆੁਰ਼ਾ   

ਉਿਲਬਿ ਵਲਫ਼ਾਫੇ ਵਿਚ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਗੁ੍ਿਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ; 

4)    ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਫ਼ਾਰਮ ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ (ਜੀਓ) ਨੂ਼ਿੰ  

ਭੇਵਜਆ ਜ਼ਾਿੇਗ਼੍ਾ; ਅਤੇ 

5)    ਜੀਓ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਵਮਲਣ ਦੇ ਿ਼ਿੰਜ (5) ਵਦਨ਼ਂਾ ਦੇ ਅ਼ਿੰਦਰ 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਵਲਖਤੀ ਜ਼ਂਾ ਮੌਵਖਕ ਜਿ਼ਾਬ ਦੇਿੇਗ਼੍ਾ l 

ਛੂਟ: ਕੁਝ ਸਥ਼ਾਨ਼ਂਾ 'ਤੇ, ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਸਮੱਵਸਆ ਬ਼ਾਰੇ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ 

ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਫ਼ਾਰਮ ਵਸੱਿ ੇਮੈਡੀਕਲ ਸਟ਼ਾਫ ਨੂ਼ਿੰ  ਭੇਵਜਆ ਜ਼ਾਿੇਗ਼੍ਾ, ਅਤੇ 

ਗੁ੍ਿਤ ਰੱਵਖਆ ਜ਼ਾਿੇਗ਼੍ਾ l ਵਕਰਿ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਸਥ਼ਾਨ ਦ਼ਾ ਸਥ਼ਾਨਕ 

ਵਕਤ਼ਾਬਚ਼ਾ ਿੇਖ ੋl 

ਜੇ ਮੈਂ ਸਜਹਮਤ ਨਹੀ ਂਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਜੀ ਓ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜਵਰ ੱਿ 

ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ? 

ਤੁਸੀ ਂਵਸਕ਼ਾਇਤ ਅਿੀਲ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵਲਖਤੀ ਅਿੀਲ ਦ਼ਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ, 

ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਉਹਨ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਅਿੀਲ ਬੋਰਡ (ਜੀਏਬੀ) ਜ਼ਂਾ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ 

ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਜੀਸੀ) ਵਕਹ਼ਾ ਜ਼ਂਾਦ਼ਾ ਹੈ l ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ 

ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਏਬੀ ਜ਼ਂਾ ਡੀਜੀਸੀ ਵਮਲਣਗੇ੍ l ਕਮੇਟੀ ਦ਼ਾ ਕੋਈ ਿੀ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਜ਼ਂਾ 

ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀ ਂਹੋ ਸਕਦ਼ਾ ਵਜਸਦ਼ਾ ਨ਼ਾਮ ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਵਿਚ ਵਲਵਖਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ, ਜ਼ਾ ਵਜਸਨੇ ਿਵਹਲ਼ਂਾ ਹੀ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਂਾ 

ਵਜਸਨੇ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਵਲਖਣ ਵਿਚ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹ ੈl 

ਜਦੋਂ ਜੀਏਬੀ ਜ਼ਂਾ ਡੀਜੀਸੀ ਵਮਲਦ ੇਹਨ, ਉਹ ਗ੍ਿ਼ਾਹ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਬੁਲ਼ਾ ਸਕਦ ੇਹਨ, 

ਸਬੂਤ਼ਂਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਿੇਖ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੇਸ ਦ਼ਾ ਵਨਰਿੱਖ ਤਰੀਕ ੇਨ਼ਾਲ 

ਫੈਸਲ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇਂ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ l 

ਜੀਏਬੀ ਜ਼ਂਾ ਡੀਜੀਸੀ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਮੀਵਟ਼ਿੰਗ੍ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਣ ਲਈ ਕਹੇਗ਼੍ਾ ਤ਼ਂਾ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂ

ਆਿਣੀ ਕਹ਼ਾਣੀ ਸੁਣ਼ਾ ਸਕੋ; ਿਰਸਨ਼ਂਾ ਦੇ ਉਤੱਰ ਦੇ ਸਕੋ ਅਤ ੇਵਕਸੇ ਿੀ ਸਬੂਤ ਜ਼ਂਾ 

ਗ੍ਿ਼ਾਹੀ ਦ਼ਾ ਜਿ਼ਾਬ ਦੇ ਸਕੋ ਜੋ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ l ਜੀਏਬੀ ਜ਼ਂਾ ਡੀਜੀਸੀ 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਉਨਹ਼ਂਾ ਨ਼ਾਲ ਫੋਨ ਰ਼ਾਹੀ ਂਵਮਲਣ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹਨ l ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੀ ਅਿੀਲ 

ਿਰ਼ਾਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ ਿ਼ਿੰਜ (5) ਵਦਨ਼ਂਾ ਦੇ ਅ਼ਿੰਦਰ ਵਲਖਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲ਼ਾ 

ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰੋਗੇ੍ l ਇਹ ਫੈਸਲ਼ਾ ਕ਼ਾਰਣ ਦੱਸਦ਼ਾ ਹ ੈਵਕ ਫੈਸਲ਼ਾ ਵਕਉ ਂਵਲਆ 

ਵਗ੍ਆ ਸੀ l 

ਜੇ ਮੈਂ ਅਸਜਹਮਤ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਜੀਏਬੀ ਜਾਂ ਡੀਜੀਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 

ਦੇ ਜਵਰ ੱਿ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ? 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਜੀਏਬੀ ਜ਼ਂਾ ਡੀਜੀਸੀ ਨ਼ਾਲ ਆਿਣੀ ਅਿੀਲ ਹ਼ਾਰ ਜ਼ਂਾਦੇ ਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਸੀ ਂਸਥ਼ਾਨ 

ਿਰਬ਼ਿੰਿਕ ਨੂ਼ਿੰ  ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਅਿੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋl ਇਸ ਬ਼ਾਰੇ ਆਿਣੇ ਸਥ਼ਾਨ ਦ਼ਾ 

ਸਥ਼ਾਨਕ ਵਕਤ਼ਾਬਚ਼ਾ ਿੇਖੋ l 

ਕੀ ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਜਸਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਨਹੀ,ਂ ਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਜ਼ਂਾ ਸਟ਼ਾਫ ਦ਼ਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹ਼ਾਡੀ 

ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦ਼ਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 

ਸਕਦ਼ਾ ਹ ੈl 

ਮਹੱਤਿਿੂਰਨ! ਭ਼ਾਿੇਂ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਵਕਸੇ ਦੀ  ਰਰੂਤ ਹੈ, 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਲ਼ਾ ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਰੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਿ਼ਾਲਣ ਕਰਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ 

ਹੈ l 
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ਜੇ ਮੈਂ ਜਸਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਦਂਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ 

ਜਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? 

ਨਹੀ,ਂ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਿਰੇਸ਼ਾਨ, ਸ ਼ਾ ਜ਼ਂਾ ਅਨੁਸ਼ਾਵਸਤ ਨਹੀ ਂਵਦੱਤ਼ਾ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਵਕਉ ਂਵਕ 

ਤੁਸੀ ਂਵਸਕ਼ਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹ ੈl ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਲਗ੍ਦ਼ਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਵਖਲ਼ਾਫ ਬਦਲ਼ਾ 

ਵਲਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ ਵਕਉ ਂਵਕ ਤੁਸੀ ਂਵਸਕ਼ਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਿ਼ਾਈ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਰ਼ਿੰਤ ਜੀਓ 

ਜ਼ਂਾ ਸਥ਼ਾਨ ਿਰਬ਼ਿੰਿਕ ਨ਼ਾਲ ਸ਼ਿੰਿਰਕ ਕਰ ੋl 

ਕੀ ਮੇਰੀ ਜਸਕਾਇਤ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਜਵਚ ਰਹੇਗੀ? 

ਹ਼ਂਾ, ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕ਼ਾਿੀ ਵਤ਼ਿੰਨ ਸ਼ਾਲ਼ਂਾ ਲਈ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀ 

ਫ਼ਾਈਲ ਵਿੱਚ ਰਵਹ਼ਿੰਦੀ ਹ ੈl 

ਜੇ ਮੈਨ ੁੰ  ਕੋਈ ਆਪਾਤਕਾਲ ਜਸਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਆਿ਼ਾਤਕ਼ਾਲ ਵਸਕ਼ਾਇਤ਼ਂਾ ਜੋ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵ ਼ਿੰਦਗ੍ੀ, ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨੂ਼ਿੰ  ਿਰਭ਼ਾਿਤ 

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਨੂ਼ਿੰ  ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਸਥ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਆਿਣੀਆਂ ਵਿਿੀਆਂ ਹਨ l 

ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਕੋਈ ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਹ ੈਵਜਸ ਵਿਚ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵਸਹਤ ਜ਼ਂਾ ਸੁਰੱਵਖਆ ਲਈ 

ਤੁਰ਼ਿੰਤ ਖ਼ਤਰ਼ਾ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਰ਼ਿੰਤ ਜੀਓ ਜ਼ਂਾ ਸਥ਼ਾਨ ਿਰਬ਼ਿੰਿਕ ਨ਼ਾਲ ਸ਼ਿੰਿਰਕ ਕਰ ੋl 

ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਕੱਥੇ ਜਸਕਾਇਤ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆਿ਼ਂਾ ਆਈਸੀਈ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀ ਵਰਿੋਰਵਟ਼ਿੰਗ੍ ਅਤੇ 

ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲ਼ਾਈਨ (ਡੀਆਰਆਈਐਲ) ਨੂ਼ਿੰ  ਦੱਸ ਸਕਦ ੇਹੋ l ਡੀਆਰਆਈਐਲ 

ਟੋਲ ਮੁਕਤ ਹ ੈਅਤੇ ਸੋਮਿ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸੱੁਕਰਿ਼ਾਰ, ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਿਜ ੇਿੂਰਬੀ 
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ਇੱਕ ਟੀਟੀਿ਼ਾਈ ਮਸੀਨ ਤੋਂ ਉਿਲਬਿ ਹੈ l ਵਸਵਖਅਤ ਓਿਰੇਟਰ ਜਨਤ਼ਾ ਵਿੱਚ 

ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਤ ੇਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਈਸੀਈ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨ਼ਂਾ 

ਲਈ ਉਿਲਬਿ ਹਨ l ਡੀਆਰਆਈਐਲ ਦੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਿ਼ਾਲੇ ਿੋਸਟਰ 

(ਅ਼ਿੰਗ੍ਰੇ ੀ ਅਤੇ ਸਿੈਵਨਸ) ਨ ਰਬ਼ਿੰਦ ਸਥ਼ਾਨ ਿ਼ਾਲੇ ਹ਼ਾਉਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਿੋਡ਼ਂਾ 'ਤੇ ਲੱਗੇ੍ ਹੋਏ 

ਹਨ l ਭ਼ਾਸ਼ਾ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਿੀ ਉਿਲਬਿ ਹੈ l 

ਇਹਨ਼ਂਾ ਕ਼ਾਰਨ਼ਂਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਂਕ਼ਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ: 

• ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ; 

• ਮੁਫਤ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਸੇਿ਼ਾ ਿਰਦ਼ਾਤ਼ਾਿ਼ਂਾ ਦੇ ਨ਼ਿੰ ਬਰ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਇਸ ਬ਼ਾਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰਨ ਵਕ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਸਥ਼ਾਨ ਤੇ 

ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਅਵਿਕ਼ਾਰ ਸਮੂਹ ਿਰਸਤੁਤੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਂਾ ਨਹੀ;ਂ 

• ਵਜਨਸੀ ਜ਼ਂਾ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਜ਼ਂਾ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਵਕਸੇ ਘਟਨ਼ਾ 

ਦੀ ਵਰਿੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ; 

• ਆਿਣੇ ਸਥ਼ਾਨ 'ਤੇ ਗ਼੍ਿੰਭੀਰ ਜ਼ਂਾ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆਿ਼ਂਾ ਦੀ 

ਵਰਿੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ; 

• ਵਰਿੋਰਟ ਕਰ ੋਵਕ ਤੁਸੀ ਂਮਨੱੁਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦ਼ਾ ਵਸਕ਼ਾਰ ਹੋ ਜ਼ਂਾ 

ਸਥ਼ਾਨ ਦੇ ਬ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਿ਼ਾਲੇ ਮਨੱੁਖੀ ਤਸਕਰੀ ਬ਼ਾਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ 

ਦੇਣ ਲਈ; 

• ਵਰਿੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਗ਼੍ਿੰਭੀਰ ਮ਼ਾਨਵਸਕ ਵਿਗ਼੍ਾੜ ਜ਼ਂਾ 

ਸਵਥਤੀ ਹੈ l ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਮ਼ਿੰਨਦ ੇਹੋ ਵਕ ਵਿਗ਼੍ਾੜ ਜ਼ਂਾ ਸਵਥਤੀ ਤੁਹ਼ਾਡੇ 

ਆਿਣੇ ਆਿ ਦੀ ਨੁਮ਼ਾਇ਼ਿੰਦਗ੍ੀ ਜ਼ਂਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ 

ਵਿਚ ਵਹੱਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਯੋਗ੍ਤ਼ਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਿਰਭ਼ਾਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਜੱਜ ਨੂ਼ਿੰ  ਿੀ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ; ਜ਼ਂਾ 

• ਆਈਸੀਈ ਨੂ਼ਿੰ  ਦੱਸ ੋਵਕ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀ ਨੇ 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਿਣੇ ਨ਼ਾਬ਼ਾਲਗ੍ ਬੱਚ ੇਤੋਂ ਿੱਖ ਕਰ ਵਦੱਤ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹ਼ਾਡੇ 

ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਹ ੈl 

ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਦ ਰਜਵਵਹਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਕਥੱੇ ਦੇ ਸਕਦਾ 

ਹਾਂ? 

ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਲਗ੍ਦ਼ਾ ਹੈ ਵਕ ਸਟ਼ਾਫ ਨੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਨ਼ਾਲ ਦਰੁਵਿਿਹ਼ਾਰ ਕੀਤ਼ਾ ਹੈ ਜ਼ਂਾ 

ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਨ਼ਾਗ੍ਵਰਕ ਅਵਿਕ਼ਾਰ਼ਂਾ ਦੀ ਉਲ਼ਿੰਘਣ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਸੀ ਂਈਮੇਲ, ਫੋਨ ਜ਼ਂਾ 

ਡ਼ਾਕ ਰ਼ਾਹੀ ਂਡੀਐਚਐਸੱ ਨੂ਼ਿੰ  ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਵਸਕ਼ਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ l 

ਡੀਐਚਐਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇੁੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਓਆਈਜੀ) 

ਨਾਲ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰ ੋ

• ਕ਼ਾਲ ਕਰ:ੋ 1-800-323-8603 

• ਟੀਟੀਿ਼ਾਈ: 1-844-889-4357 

• ਫੈਕਸ: 1-202-254-4297 

• ਡ਼ਾਕ:  

DHS Office of Inspector General/Mail Stop  

0305   Attn: Office of Investigations Hotline                                

245 Murray Lane, SW 

Washington, D.C.  20528-0305 

ਨਾਗਜਰਕ ਅਜਿਕਾਰ ਐਡਂ ਨਾਗਜਰਕ ਅਜਾਦੀ 

(ਸੀਆਰਸੀਐਲ) ਲਈ ਡੀਐਚਐਸ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੁੰਪਰਕ 

ਕਰ ੋ

• ਈਮੇਲ :CRCLCompliance@hq.dhs.gov 

• ਡ਼ਾਕ: 

 Office for Civil Rights and Civil Liberties 

U.S. Department of Homeland Security 

Compliance Branch, Mail Stop #0190 

2707 Martin Luther King, Jr. Ave., SE 

Washington, DC 20528-0190 

ਤ ਸੀ ਂਸਟਾਫ਼ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦ ਰਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ 

ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦ ਆਰਾ ਜਾਂ ਜਕਸ ੇਹੋਰ ਨ ਰਬੁੰਦ ਦ ਆਰਾ 

ਜਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਦੇ ਦੋਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡੀਐਚਐਸ ਸੁੰਯ ਕਤ ਭਰਤੀ  

ਕੇਂਦਰ (ਜਆੇਈਸੀ) ਨਾਲ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ l 

• ਕ਼ਾਲ ਕਰ:ੋ 1-877-2INTAKE ਜ਼ਂਾ 711 ਟੀਟੀਿ਼ਾਈ ਮਸੀਨ ਤੋਂ 

• ਫੈਕਸ: 1-202-344-3390 

• ਈਮੇਲ:  Joint.Intake@dhs.gov 

• ਡ਼ਾਕ: 

    P.O. Box 14475 

    1200 Pennsylvania Ave., NW    

  Washington, D.C. 20044 

ਜਰਕਾਰਡ 

ਵਕਤ਼ਾਬਚ ੇਦ਼ਾ ਇਹ ਵਹੱਸ਼ਾ ਦੱਸਦ਼ਾ ਹ ੈਵਕ ਆਈਸੀਏ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਬ਼ਾਰੇ ਵਕਹੜੇ 

ਵਰਕ਼ਾਰਡ ਅਤੇ ਫ਼ਾਈਲ਼ਂਾ ਰੱਖਦ਼ਾ ਹੈ l 

ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਕਹੜ੍ੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹਨ? 

ਆਈਸੀਈ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਏ-ਫ਼ਾਈਲ, ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ 

ਵਰਕ਼ਾਰਡ ਰੱਖਦ਼ਾ ਹੈ l 
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ਮੇਰੀ ਏ-ਫਾਈਲ ਜਵਚ ਕੀ ਹੈ? 

ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਏ-ਫ਼ਾਈਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰੀਆਂ ਕਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਂ 

ਦ਼ਾ ਸ਼ਿੰਖੇਿ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਇੱਹ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ:  

• ਿਛ਼ਾਣ ਿੱਤਰ; 

• ਫੋਟੋਆਂ; 

• ਿ਼ਾਸਿੋਰਟ; 

• ਅਿਰ਼ਾਵਿਕ ਇਵਤਹ਼ਾਸ; ਅਤੇ 

• ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਇਵਤਹ਼ਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਬ਼ਿੰਵਿਤ ਦਸਤ਼ਾਿੇ  l 

 

ਮੇਰੀ ਨ ਰਬੁੰਦੀ ਫਾਈਲ ਜਵੱਚ ਕੀ ਹੈ? 

ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹ਼ਾਡੇ: 

 

• ਬੁਵਕ਼ਿੰਗ੍ ਵਰਕ਼ਾਰਡ; 

• ਿਰਗ੍ੀਕਰਣ ਿਰਕਸੀਟ; 

• ਸਥ਼ਾਨ ਤੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਵਰਕ਼ਾਰਡ; 

• ਵਿਿਹ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਵਰਿੋਰਟ਼ਂਾ; 

• ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਿੈਸ ੇਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਾਇਦ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦ਼ਂਾ; 

• ਵਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਵਸਕ਼ਾਇਤ਼ਂਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦ;ੇ 

• ਸ਼ਿੰਯੁਕਤ ਰ਼ਾਜ ਦੇ ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਦਸਤ਼ਾਿੇ ; ਅਤੇ 

• ਵਿਸੇਸ ਹ਼ਾਉਵਸ਼ਿੰਗ੍ ਇਕ਼ਾਈ ਦੇ ਵਰਕ਼ਾਰਡ l 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੀ ਏ-ਫ਼ਾਈਲ, ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀ ਫ਼ਾਈਲ਼ਂਾ, ਜ਼ਂਾ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਵਰਕ਼ਾਰਡ 

ਤੋਂ ਵਕਸੇ ਦਸਤ਼ਾਿੇ  ਜ਼ਂਾ ਦਸਤ਼ਾਿੇ ਼ਂਾ ਦੀ ਕ਼ਾਿੀ ਚ਼ਾਹੁ਼ਿੰਦੇ ਹੋ, ਤ਼ਂਾ ਆਿਣੇ 

ਆਈਸੀਈ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਜ਼ਂਾ ਸਥ਼ਾਨ ਸਟ਼ਾਫ ਨੂ਼ਿੰ  ਿੁੱਛੋ l ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਚ਼ਾਹੁ਼ਿੰਦ ੇਹੋ ਵਕ 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨਹ਼ਂਾ ਦਸਤ਼ਾਿੇ ਼ਂਾ ਦੀ ਕ਼ਾਿੀ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕਰ,ੇ ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  

ਵਲਖਤੀ ਸਵਹਮਤੀ ਦੇਣੀ ਿਏਗ੍ੀ l 

ਮੇਰੇ ਜਰਕਾਰਡ ਕੌਣ ਰਖੱਦਾ ਹੈ? 

ਆਈਸੀਈ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਏ-ਫ਼ਾਈਲ ਰੱਖਦ਼ਾ ਹੈ l ਸਥ਼ਾਨ ਜ਼ਂਾ ਆਈਸੀਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹ਼ਾਡੀ 

ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀ ਅਤੇ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਫ਼ਾਈਲ਼ਂਾ ਹਨ l 

ਸਥਾਨ ਜਵਚੋਂ ਜਰਹਾ 

ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਆਈਸੀਈ ਜਹਰਾਸਤ ਜਵਚੋਂ ਜਰਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਹੇਠ ਜਲਜਖਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 

ਕਾਨ ੁੰ ਨੀ ਜ ੁੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂ

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਿਣੇ ਸ਼ਾਰੇ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਕ਼ਾਗ੍ ਼ਾਤ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ 

ਹੈ, ਅਤੇ ਆਿਣੀ ਵਰਹ਼ਾਈ ਦੀਆਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਅਤ ੇਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਕੋਈ 

ਅਗ੍ਲੀ ਤਰੀਕ ਲੱਗ੍ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤ਼ਂਾ ਆਿਣੀ ਅਗ੍ਲੀ ਅਦ਼ਾਲਤ ਵਿਚ 

ਆਉਣ ਦੀ ਵਮਤੀ ਅਤੇ ਸਥ਼ਾਨ ਨੂ਼ਿੰ  ਜ਼ਾਣਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ l ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੀ 

ਅਗ੍ਲੀ ਅਦ਼ਾਲਤ ਦੀ ਤ਼ਾਰੀਖ ਬ਼ਾਰੇ ਅਵਨਸਵਚਤ ਹੋ ਤ਼ਂਾ ਤੁਸੀ ਂਕ਼ਾਰਜਕ਼ਾਰੀ 

ਦਫਤਰ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਸਮੀਵਖਆ (ਈਓਆਈਆਰ) ਨੂ਼ਿੰ  1-800-

898-7180 ਜ਼ਂਾ 711 ਤ ੇਟੀਟੀਿ਼ਾਈ ਮਸੀਨ ਤੋਂ ਕ਼ਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ l 

 

ਫੋਨ ਕਾਲਾ ਂ

ਯ਼ਾਤਰ਼ਾ ਦੇ ਿਰਬ਼ਿੰਿ਼ਂਾ ਵਿੱਚ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਲਈ ਤੁਸੀ ਂਇੱਕ ਮੁਫਤ ਫੋਨ ਕ਼ਾਲ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹ ੋl 

ਛ ੱਟਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਰਬੁੰਿ 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਵਦਨ ਦੇ ਢਕੁਿੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥ਼ਾਨ ਤੋਂ ਵਰਹ਼ਾਈ ਲੈਣੀ  ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ 

ਵਿਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੁਰਆੂਤੀ ਘ਼ਿੰਟੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ l ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜ਼ਂਾ 

ਿਵਰਿ਼ਾਰ ਦ਼ਾ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਸਥ਼ਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀ ਂਲੈ ਸਕਦ਼ਾ, ਤ਼ਂਾ ਸਥ਼ਾਨ ਦੇ 

ਸਟ਼ਾਫ ਜ਼ਂਾ ਵਕਸੇ ਆਈਸੀਈ ਅਫਸਰ ਨੂ਼ਿੰ  ਇਕ ਜਨਤਕ ਆਿ਼ਾਜ਼ਾਈ ਿ਼ਾਲੀ 

ਜਗ੍ਹ਼ਾ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਬੱਸ ਸਟੇਸਨ, ਹਿ਼ਾਈ ਅੱਡ਼ਾ ਜ਼ਂਾ ਰੇਲਗੱ੍ਡੀ ਤਕ ਆਿਣੀ 

ਆਿ਼ਾਜ਼ਾਈ ਦ਼ਾ ਿਰਬ਼ਿੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ l 

ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਕਪੜੇ੍ 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਿਣ਼ਾ ਸਮ਼ਾਨ ਿ਼ਾਿਸ ਦੇ ਵਦੱਤ਼ਾ ਜ਼ਾਿੇਗ਼੍ਾ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਿੜੇ 

ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂਿਹੁ਼ਿੰਚਣ 'ਤ ੇਿਵਹਨੇ ਸਨ l ਇਹ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਿਹੁ਼ਿੰਚਣ 

'ਤ ੇਿਰ਼ਾਿਤ ਕੀਤੀ ਰਸੀਦ' ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਿ ਹੋਣਗੇ੍ l ਆਿਣੀ ਰਸੀਦ ਦੀ ਜ਼ਂਾਚ 

ਕਰਨ਼ਾ ਵਨਸਚਤ ਕਰ ੋl ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੀ ਸ਼ਾਰੀ ਜ਼ਾਇਦ਼ਾਦ ਿਰ਼ਾਿਤ ਨਹੀ ਂ

ਕੀਤੀ ਹ,ੈ ਤ਼ਂਾ ਸਥ਼ਾਨ ਮੈਂਬਰ ਨੂ਼ਿੰ  ਗ਼੍ਾਇਬ ਹੋਈ ਜ਼ਾਇਦ਼ਾਦ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਲਈ 

ਿੁੱਛੋ l ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਕੱਿੜੇ ਬ਼ਾਹਰ ਮੌਸਮ ਲਈ ਢਕੁਿੇਂ ਨਹੀ ਂਹਨ, ਤ਼ਂਾ ਮੌਸਮ 

ਲਈ ਢਕੁਿੇਂ ਕਿੜੇ ਲਈ ਵਕਸੇ ਸਥ਼ਾਨ ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਂਾ ਆਈਸੀਈ 

ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਿੁੱਛੋ l 

ਮੈਡੀਕਲ 

ਜੇ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀ ਦੌਰ਼ਾਨ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਵਮਲੀ ਸੀ, ਤ਼ਂਾ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  

ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਕ਼ਾਗ੍ ਼ਾਤ ਵਦੱਤ਼ਾ ਜ਼ਾਿੇਗ਼੍ਾ l ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਵਰਕ਼ਾਰਡ, 

ਵਸਹਤ ਸ਼ਿੰਭ਼ਾਲ ਦ਼ਾ ਸ਼ਿੰਖੇਿ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂਸਥ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਠਵਹਰਣ ਦੌਰ਼ਾਨ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕੀਤ਼ਾ, 

ਜ਼ਂਾ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਸਵਥਤੀਆਂ ਲਈ ਫ਼ਾਲੋ-ਅਿ ਸ਼ਿੰਭ਼ਾਲ ਲਈ ਵਨਰਦੇਸ ਜ਼ਂਾ ਹਿ਼ਾਲੇ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ l ਜੇ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀ ਦੌਰ਼ਾਨ ਤੁਸੀ ਂਦਿ਼ਾਈ ਿਰ਼ਾਿਤ ਕੀਤੀ, ਤ਼ਂਾ 

ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਉਸ ਦਿ਼ਾਈ ਦੀ ਆਿੂਰਤੀ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂਲੈ ਰਹ ੇਹੋ l 

ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾ ਸੁੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ 

ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਂਾ ਆਈਸੀਈ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਿੁੱਛੋ ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਸਥ਼ਾਨ ਵਿੱਚ 

ਸਥ਼ਾਨਕ ਸਮ਼ਾਜਕ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ਿੰਸਥ਼ਾਿ਼ਂਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵਰਹ਼ਾਈ ਦੇ 

ਬ਼ਾਅਦ ਕ਼ਾਨੂ਼ਿੰ ਨੀ, ਮੈਡੀਕਲ, ਵਰਹ਼ਾਇਸ, ਜ਼ਂਾ ਹੋਰ ਸਮ਼ਾਵਜਕ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹ਼ਾਡੀ 

ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ ੈl ਹਰ ਸਥ਼ਾਨ ਵਿਚ ਸਥ਼ਾਨਕ ਸ਼ਿੰਸਥ਼ਾਿ਼ਂਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀ ਂ

ਹੁ਼ਿੰਦੀ l 

ਮਹੱਤਿਿੂਰਨ! ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਉਿੱਰ ਸੂਚੀਬੱਿ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਚੀ ਼ਂਾ ਿਰ਼ਾਿਤ ਨਹੀ ਂ

ਕਰਦ,ੇ ਤ਼ਂਾ ਵਕਰਿ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵਕਸੇ ਸਥ਼ਾਨ ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਂਾ ਵਕਸੇ ਆਈਸੀਈ 

ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਜ਼ਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਨ ਰਬ਼ਿੰਦੀ ਦ਼ਾ ਸਥ਼ਾਨ ਛੱਡਣ ਤੋਂ 

ਿਵਹਲ਼ਂਾ ਦੱਸ ੋl 

 

ਿੋਸਵਟ਼ਿੰਗ੍  ਅਤੇ ਨੋਵਟਸ 

ਹੇਠ ਵਦੱਤ ੇਿ਼ਿੰਵਨਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਿੋਸਵਟ਼ਿੰਗ਼੍ਂਾ ਅਤੇ ਨੋਵਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

ਵਜਨਹ਼ਂਾ ਨ਼ਾਲ ਤੁਹ਼ਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂ਼ਿੰ  ਜ਼ਾਣ ੂਕਰਿ਼ਾਉਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ l 
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NEED HELP?

Complaints filed with OIDO are confidential, 
and case managers will not reveal any 
information about your case without your 
consent. Talking to an OIDO case manager 
or filing a complaint will not affect your 
immigration case or detention status.

OIDO case managers are experienced and 
trained professionals who understand 
immigration detention issues and facilities 
and are eager to help you.

PHYSICAL, MENTAL,  
OR EMOTIONAL ABUSE

INADEQUATE FOOD OR 
MEDICAL TREATMENT

POOR OR UNSAFE  
LIVING CONDITIONS

To file a complaint, ask 
to speak with the OIDO 
case manager in your 

facility. Your family, legal 
representative, or other 

advocate can also file for 
you at dhs.gov/OIDO.

The Office of the Immigration Detention Ombudsman (OIDO) is 
an independent and neutral office—separate from ICE and CBP—
that is committed to humane treatment and safe living conditions 
for all individuals in U.S. immigration custody and detention.

You can report any issues—such as abuse, inadequate food or medical treatment, or poor or unsafe 
living conditions—to the OIDO case manager in your facility.

www.dhs.gov/OIDO
OIDO is an independent office within  
the Department of Homeland Security.



¿NECESITA AYUDA?

Puede reportar cualquier problema, como abuso, alimentación o tratamiento médico inadecuados, 
o condiciones de vida deficientes o inseguras, al administrador de casos de OIDO de su centro.

Las quejas presentadas ante OIDO son 

confidenciales y los administradores de casos no 

revelarán ninguna información sobre su caso sin su 

consentimiento. Hablar con un administrador de 

casos de OIDO o presentar una queja no afectará 

su caso de inmigración o estado de detención.

Los administradores de casos de OIDO son 

profesionales experimentados y capacitados que 

entienden los problemas y los centros de detención 

de inmigrantes y están ansiosos por ayudarlo.

ABUSO FÍSICO, MENTAL 
O EMOCIONAL

ALIMENTACIÓN O 
TRATAMIENTO MÉDICO 

INADECUADOS

CONDICIONES DE 
VIDA DEFICIENTES O 

INSEGURAS

Para presentar una queja, pida 

hablar con el administrador de 

casos de OIDO de su centro. 

Su familia, representante legal 

u otro defensor también puede

presentar una queja en su

nombre en dhs.gov/OIDO.

La Oficina del Defensor de Inmigrantes Detenidos (OIDO) es 
una oficina independiente y neutral—separada de ICE y CBP—
que está comprometida con el trato humano y las condiciones de 
vida seguras para todas las personas bajo custodia y detención de 
inmigración de los EE. UU.

www.dhs.gov/OIDO
OIDO es una oficina independiente dentro del 
Departamento de Seguridad Nacional.

Oficina del Defensor de 
Inmigrantes Detenidos

SPANISH/ESPAÑOL



NEED HELP?
You can report issues about facility conditions or treatment — such as abuse, inadequate 
food or medical treatment, or poor or unsafe living conditions — to the Office of the 
Immigration Detention Ombudsman (OIDO).   

• Ask to speak with the OIDO case manager in your facility
• On a tablet, sign up for an appointment to speak with your case manager under the “OIDO” tab in the

“Requests” section.
• Your family, legal representative, or other advocate can also file for you at www.dhs.gov/OIDO

www.dhs.gov/OIDO

•
•

•

یمكنك أن تقّدم بالغا إلى مكتب محقق شكاوى احتجاز المھاجرین (OIDO) عن أي مشكلة تتعلف بأوضاع المنشأة 
أو العالج – مثل سوء المعاملة، أو عدم كفایة الطعام أو العالج الطبي،  أو الظروف المعیشیة السیئة أو غیر اآلمنة. 

اطلب التحدث مع المسؤول عن حالتك من مكتب محقق شكاوى احتجاز المھاجرین  OIDO في منشأتك 
سّجل، من خالل  على جھاز لوحي  (تابلت) من أجل الحصول على موعد للتحدث مع مدیر الحالة الخاص 

بك ضمن عالمة التبویب "OIDO" في قسم "الطلبات". 
 www.dhs.gov/OIDO یمكن أیًضا لعائلتك أو ممثلك القانوني أو أي محاٍم آخر  تقدیم الطلب نیابة عنك على

您可以向移民拘留申诉专员办公室（英文缩写“OIDO”）举报有关拘留设施条件或待遇
方面的问题，例如虐待、食物或医疗条件不足，或者恶劣或不安全的生活条件。

• 要求与您所在拘留设施的移民拘留申诉专员办公室的个案经理交谈。
• 在平板电脑上，在“请求”部分的“移民拘留申诉专员办公室”选项下登记，与您的个案经理

预约会面。
• 您的家人、法定代表或其他支持者也可以在该网站（www.dhs.gov/OIDO）上为您提交请求。

Vous pouvez signaler des problèmes concernant les conditions ou le traitement de l'établissement, tels que la maltraitance, 
une alimentation ou un traitement médical inadéquat(e), ou des conditions de vie mauvaises ou dangereuses, au bureau du 
médiateur de la détention liée à l'immigration (Office of the Immigration Detention Ombudsman ou OIDO).

• Demandez à parler au responsable des dossiers OIDO de votre établissement
• Sur une tablette, prenez rendez-vous pour parler avec le responsable de votre dossier sous l'onglet « OIDO » dans la section

« Requests (demandes).
• Votre famille, votre représentant légal ou autre peut également déposer un dossier pour vous à www.dhs.gov/OIDO

Ou kapab siyale pwoblèm ki genyen yo konsènan kondisyon oswa tretman nan yon etablisman; tankou abi, yon alimantasyon 
oswa yon tretman medikal ki pa apwopriye, oswa kondisyon vi ki deplorab oswa danjere. Ou ka fè sa nan Biwo Medyatè ki 
Kenbe Imigran yo (Office of the Immigration Detention Ombudsman, OIDO).

• Mande pou w pale ak responsab ki jere ka OIDO nan etablisman w lan
• Sou yon tablèt, enskri pou w pran yon randevou pou w pale ak responsab ka pa w lan anba tab navigasyon ki ekri “OIDO” nan seksyon

“Demann yo” (“Requests”).
• Fanmi w, titè legal ou, oswa yon lòt reprezantan kapab ranpli dosye a pou ou tou nan www.dhs.gov/OIDO

आप आपवासनर् नजरबंदी लोकपाल के कायालयर् (OIDO) स े— अपने सुिवधा-स्थल की ििस्थतयों या व्यवहार के बारे में िरपोटर् कर सकते है ं
— जैसे िक दुव्यवहारर्, अपयाप्तर् भोजन या ििचकत्सा उपचार, या रहने की खराब या असुिरक्षत ििस्थतयाँ।   

• अपने सुिवधा-स्थल में OIDO केस मैनेजर से बात करने के िलए कहें
• अपने केस मैनेजर से बात करने के िलए, टैबलेट पर, " Requests" (अनुरोध) अनुभाग में िदए "OIDO" टैब के तहत एक अपॉइंटमेंट के िलए साइन अप करें।
• आपका िपरवार, कानूनी पर्िितिनध, या कोई अन्य अिधवक्ता भी www.dhs.gov/OIDO पर आपकी ओर से िशकायत दजर् कर सकते हैं

অপবয্বহার, অপযরা্প্ত খাবার অথবা েমিডেকল িটর্টেমন্ট অথবা খারাপ বা অসুরিক্ষত পিরেবেশ 
বসবােসর মেতা েফিসিলিটর অবস্থা বা িচিকৎসার বয্াপাের অিফস অব দয্ ইিমেগর্শন িডেটনশন 
ওমব্ুডসময্ান (OIDO)-এর কােছ অিভেযাগ জানােত পােরন।

• আপনার েফিসিলিটেত OIDO েকস ময্ােনজােরর সােথ কথা বলেত চান বেল জানান
• একিট টয্াবেলেট িগেয়, “অনুেরাধ” িবভােগ, “OIDO” টয্ােবর িনেচ আপনার েকস ময্ােনজােরর সােথ কথা বলেত

অয্াপেয়ন্টেমেন্টর জনয্ সাইন আপ করুন।
• আপনার পিরবার, আইনী পর্িতিনিধ বা অনয্ানয্ অয্াডেভােকটরাও www.dhs.gov/OIDO-েত িগেয় আপনার জনয্ দািখল

করেত পােরন।
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OIDO is an independent office within  
the Department of Homeland Security.



www.dhs.gov/OIDO
OIDO is an independent office within  
the Department of Homeland Security.

Puteți raporta orice problemă – cum ar fi abuz, tratament sau alimentație necorespunzătoare, 
sau condiții de cazare necorespunzătoare și nesigure- la Biroul de mediere în centrele de 
detenție ale imigrației (OIDO).

• Cereți să vorbiți cu managerul de caz de la OIDO din centrul de detenție
• Ca să vorbiți cu managerul de caz, înscrieți-vă pe tabletă la rubrica „OIDO”, în secțiunea „Requests” (Cereri)/
• Familia dvs., reprezentatul legal sau un avocat poate să depună o cerere în numele dvs., online la dhs.gov/OIDO.

Вы можете сообщить о проблемах, связанных с условиями содержания или обращением в 
учреждении, таких как жестокое обращение, неадекватное питание или медицинское 
обслуживание, плохие или небезопасные условия проживания, в Управление омбудсмена по 
вопросам содержания под стражей иммигрантов (OIDO).

• Попросите поговорить с менеджером по делам OIDO в вашем учреждении
• На планшете запишитесь на прием к своему куратору на вкладке "OIDO" в разделе "Запросы".
• Ваша семья, законный представитель или другой защитник также могут подать за вас заявление на сайте

www.dhs.gov/OIDO.

Puede denunciar problemas relacionados con las condiciones del centro o el trato recibido - como por ejemplo, abusos, 
alimentación o tratamiento médico inadecuados, o condiciones de vida deficientes o inseguras - a la Oficina del Defensor 
de Inmigrantes Detenidos (OIDO, por sus siglas en inglés).    

• Pida hablar con el manejador de casos de OIDO en su centro
• En una tableta, solicite una cita para hablar con su manejador de caso bajo la pestaña "OIDO" en la sección "Requests".
• Su familia, representante legal u otro defensor también puede presentar la solicitud por usted en www.dhs.gov/OIDO.

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਜਾਂ ਿਵਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ—ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ 
ਇਲਾਜ, ਜਾਂ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੁਰਿੱਖਅਤ ਸਿਥਤੀਆਂ—ਬਾਰੇ ਆਿਫਸ ਔਫ਼ ਿਦ ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ ਿਡਟੈਂਸ਼ਨ 
ਓਮਬਡਸਮੈਨ (OIDO) ਨੂੰ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।   

• ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ OIDO ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।
• ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ, “Requests” ਭਾਗ ਿਵੱਚ “OIDO” ਟੈਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰੋ।
• ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ dhs.gov/OIDO 'ਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Você pode reportar problemas com as condições ou o tratamento na instituição – como abuso, 
alimentação ou tratamento médico inadequado, ou condições de vida precárias ou perigosas – 
no Escritório do Mediador nas Detenções da Imigração (OIDO).

• Peça para falar com o gerente de casos do OIDO na sua instituição.
• No tablet, registre-se usando a aba “OIDO”, na seção “Pedidos”, para marcar uma consulta.
• Um familiar, representante legal ou outro defensor também pode registrar uma reclamação por você no

www.dhs.gov/OIDO

İstismar, yetersiz gıda veya tıbbi tedavi veya kötü veya güvenli olmayan yaşam koşulları ile ilgili sorunları, Göçmen Gözaltı 
Merkezi ile İlgili Kamu Denetçisi Ofisi’ne (OIDO) bildirebilirsiniz.   

• Tesisinizde bulunan OIDO vaka yöneticisi ile konuşmayı isteyin
• Bir tablette, "Talepler" bölümündeki "OIDO" sekmesi altında, vaka yöneticinizle konuşmak için bir randevu için kaydolun.
• Aileniz, yasal temsilciniz veya başka bir müdafiniz de sizin için, www.dhs.gov/OIDO adresinden başvuruda bulunabilir

Quý vị có thể báo cáo bất kỳ vấn đề nào về tình trạng và cách đối xử tại cơ sở—như lạm dụng, không đủ thực phẩm hoặc chữa trị 
y tế, hoặc điều kiện sống tệ hoặc không an toàn—đến Văn Phòng Thanh Tra Giam Giữ Người Nhập Cư (Office of the Immigration 
Detention Ombudsman, hay OIDO).   

• Yêu cầu nói chuyện với người quản lý hồ sơ OIDO trong cơ sở của quý vị
• Trên máy tính bảng (tablet), hãy lấy hẹn để nói chuyện với người quản lý hồ sơ của quý vị liệt kê ở trang “OIDO” trong phần

“Requests” (Yêu cầu).
• Gia đình, người đại diện hợp pháp hoặc người biện hộ khác cũng có thể nộp cho quý vị tại dhs.gov/OIDO.
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