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ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤ - ਸੂਚਿਤ ਰਚਿਣਾ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਨੰੂਨ ਆਧੀਨ, ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ (ਚਿਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਦੋ ਿਾਂ ਿੱਧ ਸਾਲ ਲਈ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿੋਈ ਿੋਿੇ ਿਾਂ ਚਿਿੜੇ 
ਕੁਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸਰਿਚਸਜ਼ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ [Correctional Service of 
Canada (CSC) / Service Correctionnel du Canada (SCC)] ਿਾਂ 
ਪੈਰੋਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ [Parole Board of Canada (PBC)/ 
Commission des libérations conditionnelles du Canada 
(CLCC)] ਦੇ ਅਚਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਿੋਣ, ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੰੂ 
ਅਚਿਿੇ ਚਿਅਕਤੀਆਂ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿਾਨੀ ਪਿੰੁਿਾਈ ਿੋਿੇ, 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਿੱਕ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਇਿ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿੱੁਈਆ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ – ਇੱਕ 
ਪਰਚਕਚਰਆ, ਚਿਸ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਚਿਸਿਚਰੰਗ ਚਕਿਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ। 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਚਕ ਉਸ ਪਰਚਕਚਰਆ ਦੁਆਰਾ ਸੀ ਐਸ ਸੀ (CSC/SCC) 
ਿਾਂ ਪੀ ਬੀ ਸੀ (PBC/CLCC) ਨੰੂ ਚਲਖਤੀ ਰੂਪ ਚਿੱਿ ਬੇਣਤੀ ਕੀਤੀ 
ਿਾਿੇ।

ਿੁਣੇ ਿੁਣੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਿਕਚਿਮਜ਼ ਚਬੱਲ ਆਿ 
ਰਾਈਿਸ [Canadian Victim Bill of Rights (CVBR) / Charte 
canadienne des droits des victimes (CCDV)] ਅਨੁਸਾਰ 
ਰਚਿੱਸਿਰਸ਼ੁਦਾ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਿੱਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਮਲਣ 
ਿਾਲੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਚਕਸਮ ਚਿੱਿ ਿਾਧਾ ਕਰ ਚਦੱਤਾ 
ਚਗਆ ਿੈ। ਇਿ ਚਕਤਾਬਿਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੰੂ ਅਚਿਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਿੈ ਚਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ, ਸੀ ਿੀ ਬੀ ਆਰ (CVBR/CCDV) 
ਅਧੀਨ ਪਾ੍ਪਤ ਨਿੇਂ ਅਚਧਕਾਰਾਂ, ਸੀ ਐਸ ਸੀ (PBC/CLCC) ਅਤੇ 
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ਪੀ ਬੀ ਸੀ (PBC/CLCC) ਿੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਚਕਚਰਆ ਚਿੱਿ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ 
ਸਿੇਾਿਾਂ ਸਮੇਤ, ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਿੱਕ ਚਦੰਦਾ ਿੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ 
ਿੱਕਦਾਰ ਿੋ?
ਤੁਿਾਨੰੂ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਪਰਾਧੀ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਿੱਕ 
ਿਾਸਲ ਿੈ, ਿੇ:

 � ਚਕਸੇ ਚਿਅਕਤੀ ਿੱਲੋਂ ਫ਼ੌਿਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਿਿੋਂ 
ਤਿੁਾਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਿਾਂ ਭਾਿਅਤਮਕ ਿਾਨੀ ਿੋਈ ਿੋਿੇ, ਤੁਿਾਡੀ 
ਿਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੰੁਚਿਆ ਿੋਿੇ ਿਾਂ ਮਾਇਕ ਨੁਕਸਾਨ 
ਿੋਇਆ ਿੋਿੇ ਭਾਿੇਂ ਚਿਸ ਚਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪਿੰੁਿਾਇਆ ਿੋਿੇ ਅਤੇ ਉਸ ਚਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਮੁਕੱਮਦਮਾ ਨਾ 
ਿਲਾਇਆ ਚਗਆ ਿੋਿੇ ਿਾਂ ਉਿ ਅਪਰਾਧੀ ਚਸੱਧ ਨਾ ਿੋਿੇ ਪਰ 
ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਚਿਰੁੱ ਧ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਿਾਂ ਕਰਾਊਨ ਅਿਾਰਨੀ ਕੋਲ 
ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿਿੇ; ਿਾਂ

 � ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਤੀ ਿਾਂ ਪਤਨੀ, ਕਾਮਨ ਲਆ ਸਾਥੀ ਿਾਂ 
ਉਸ 'ਤੇ ਚਨਰਭਰ ਿਾਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਿਾਂ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਦੇ 
ਿੋਿੋ ਕਨੂਨ ਿਾਂ ਰੱਚਖਆ ਕਾਰਨ ਿਸ ਿਾਲਤ ਚਿੱਿ ਪੀੜਤ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੋਿੇ (ਭਾਿ ਪੀੜਤ ਚਬਮਾਰ 
ਿੈ, ਅਸਮਰਥ ਿੈ ਿਾਂ ਬੱਿਾ ਿੈ); ਿਾਂ

 � ਿਦੋਂ ਪੀੜਤ ਚਮਰਤਕ ਿੋਿੇ ਿਾਂ ਿੋਰਿੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ 
ਖ਼ੁਦ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਦੇ 
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ਚਨਰਭਰ ਚਿਅਕਤੀ/ਚਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਿਾਇਤਾ 
ਲਈ ਜ਼ੁੰ ਮੇਿਾਰੀ ਤਿੁਾਡੀ ਿੋਿੇਗੀ।

ਤੁਸੀਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਚਕਿੇਂ ਿਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ?
ਅਪਰਾਧੀ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿੀਂ ਮੁਿੱਈਆ ਕੀਤੀ 
ਿਾਂਦੀ। ਤਿੁਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਿਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਚਲਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਚਧਕਾਰਤ ਚਿਅਕਤੀ ਿੱਲੋਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਣਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਿੀ ਿਾਣੀ ਿਾਿੀਦੀ ਿੈ ਚਿਸ 
ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ “ਰਚਿਸਿਚਰੰਗ” ਚਕਿਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ। ਿੇ ਅਪਰਾਧੀ 
ਦੋ ਿਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚਰਿਾ ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਅਚਿਿਾ 
ਚਿਅਕਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਐਸ ਸੀ (CSC/SCC) 
ਿਾਂ ਪੀ ਬੀ ਸੀ (PBC/CLCC) ਨੰੂ ਬੇਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਇੱਕ ਿਾਂ ਦਿੂੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਨਾਂ ਦਰਿ ਕਰਿਾ ਲੈਂਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਦਿੋਾਂ ਤੋਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਿੱਕਦਾਰ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਿੋ।

ਿੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਰਾਂਤਕ ਅਚਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਿੋਿੇ (ਭਾਿ 
ਅਪਰਾਧੀ ਦੋ ਸਾਲ ਿਾਂ ਘੱਿ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚਰਿਾ ਿੋਿੇ) 
ਉਸ ਸੂਰਤ ਚਿੱਿ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਾਂ ਤੇ 
ਪਰੋਚਿੰਸ਼ਲ ਚਿਕਚਿਮ ਸਰਚਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਿਾਂ ਪੀ ਬੀ ਸੀ (PBC/
CLCC) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਆਂਿੇਰੀਓ ਅਤੇ ਚਕਊਬੈਕ 
ਅੰਦਰ ਤਿੁਾਨੰੂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਪਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ।
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ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚਕਿੇਂ ਦਰਿ ਕਰਿਾ ਸਕਦੇ ਿੋ?
ਫ਼ੈਡਰਲ ਚਿਕਚਿਮ ਨੋਿੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਸਰਚਿਸ ਅਤੇ ਿਧੇਰੇ ਆਮ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਂ ਚਕਿੇਂ ਦਰਿ ਕਰਿਾਉਣਾ ਿੈ ਬਾਰੇ 
ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਕ੍ਪਾ ਕਰਕੇ ਿੇਠ ਦਰਿ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ:

ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਚਿਸ ਫ਼ਾਰ ਚਿਕਚਿਮਜ਼ (National Office for Victims/
Bureau national pour les victimes d'actes criminels)
1-866-525-0554 (ਿੋਲ ਫ਼੍ੀ)
publicsafety.gc.ca/nov

ਕੁਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸਰਿਚਸਜ਼ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (Correctional Service of 
Canada/Service Correctionnel du Canada)
1-866-806-2275 (ਿੋਲ ਫ਼੍ੀ)
csc-scc.gc.ca/victims-victimes

ਪੈਰੋਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ  (Parole Board of Canada/
Commission des libérations conditionnelles du Canada)
1-866-789-4636 (ਿੋਲ ਫ਼੍ੀ)
canada.ca/en/parole-board/index.html

ਸੀ ਐਸ ਸੀ (CSC/SCC) ਿਾਂ ਪੀ ਬੀ ਸੀ (PBC/CLCC) ਿੱਲੋਂ 
ਸਮੇਂ ਚਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੂਣਾ ਿਾਸਲ ਕਰਦੇ ਚਰਿਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਚਕ ਿਦੋਂ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਬਦਲ ਿਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਏਿੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸੂਚਿਤ 
ਕਰ ਚਦਉ।
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ਪਰੋਚਿੰਸ਼ਲ ਚਿਕਚਿਮ ਨੋਿੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਸਰਿਚਸਜ਼ ਨਾਲ ਨਾਂ ਚਕਿੇਂ 
ਦਰਿ ਕਰਿਾਉਣਾ ਿੈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਰੀਿਨਲ ਚਿਕਚਿਮ ਸਰਿਚਸਜ਼, ਪੀ ਬੀ ਸੀ (PBC/CLCC) ਿਾਂ 
ਆਂਿੇਰੀਓ ਪਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਆਿਂੇਰੀਓ ਪੈਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ  
1-888-579-2888 'ਤੇ ਿਾਂ ਚਕਊਬੈਕ ਪਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਚਕਊਬੈਕ 
ਪੈਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ 1-866-909-8913 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਿੋ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਂਤਕ ਿਾਂ ਰੀਿਨਲ ਚਿਕਚਿਮ 
ਸਰਿਚਸਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਿਾਸਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 
ਦੇ ਚਡਪਾਰਿਮੈਂਿ ਆਫ਼ ਿਸਚਿਸ ਚਿਖੇ ਪਾਲਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫ਼ਾਰ 
ਚਿਕਚਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ (Policy Centre for Victims Issues/Centre 
de la politique concernant les victimes) ਿੱਲੋਂ ਿਲਾਈ ਿਾਂਦੀ 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਨ ਲਾਈਨ ਚਿਕਚਿਮ ਸਰਿਚਸਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਿਰੀ ਦੀ 
ਖਿੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਐਸ ਡੀ [Victim Service Directory 
(VSD)/Répertoire national en ligne des services aux 
victimes (RSV)] ਤੀਕ justice.gc.ca/eng/cj-jp/victims-
victimes/vsd-rsv/index.html ਰਾਿੀਂ ਪਿੁੰ ਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।
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ਤੁਸੀਂ ਚਕਿੜੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ 
ਿੱਕਦਾਰ ਿੋ?
ਸੀ ਐਸ ਸੀ (CSC/SCC) ਿਾਂ ਪੀ ਬੀ ਸੀ (PBC/CLCC) ਨਾਲ ਨਾਂ 
ਦਰਿ ਕਰਿਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਿਾਨੰੂ ਿੇਠ ਦਰਿ ਿਾਣਕਾਰੀ ਮੁਿੱਈਆ 
ਕੀਤੀ ਿਾਿੇਗੀ:

 � ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਨਾਂ;
 � ਅਪਰਾਧ, ਚਿਸ ਕਾਰਨ ਉਿ ਅਪਰਾਧੀ ਚਸੱਧ ਿੋਇਆ ਅਤੇ 

ਅਦਾਲਤ ਚਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਅਪਰਾਧੀ ਚਸੱਧ ਕੀਤਾ;
 � ਸਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਾ ਦੀ ਚਮਆਦ; ਅਤੇ
 � ਅਪਰਾਧੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਿੰੁਦੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਗ਼ੈਰ-ਿਾਜ਼ਰੀਆਂ ਿਾਂ 

ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਅਤੇ ਚਰਚਿਊ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਮਤੀਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਿੇ ਸੀ ਐਸ ਸੀ (CSC/SCC) ਦਾ ਕਚਮਸ਼ਨਰ 
ਿਾਂ ਪੀ ਬੀ ਸੀ (PBC/CLCC) ਬੋਰਡ ਦਾ ਿੇਅਰਪਰਸਨ ਚਿਸ਼ਿਾਸ 
ਕਰਦਾ ਿੋਿੇ ਚਕ ਤਿੁਾਡੇ ਚਿੱਤ ਸਪੱਸ਼ਿ ਤੌਰ ਤੇ ਅਚਿਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਚਰਲੀਜ਼ ਿੋਣ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਭੰਗ ਿੋਣ ਨਾਲੋਂ ਿੱਧ 
ਮਿੱਤਿ ਰੱਖਦੇ ਿੋਣ ਤਾਂ ਰਚਿਿਸਿਰਸ਼ੁਦਾ ਪੀੜਤ ਿੋਣ ਿਿੋਂ ਤੁਿਾਨੰੂ 
ਿੇਠ ਦਰਿ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਮੁਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਿੈ:

 � ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਉਮਰ;
 � ਿੇਲ੍ਹ, ਚਿਸ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਾ ਿੋਿੇ, ਦਾ ਨਾਂ 

ਅਤੇ ਿਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਚਿਥੇ ਇਿ ਸਚਥਤ ਿੈ;
 � ਿੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ 
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ਚਿੱਿ, ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਅਚਿਿੀ ਿੇਲ੍ਹ ਦਾ 
ਨਾਂ ਤੇ ਿਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਚਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚਰਿਾ ਿੋਿੇ ,ਿੇ ਸੰਭਿ 
ਿੋਿੇ, ਤਾਂ ਿਦੋਂ ਿੀ ਘੱਿੋ ਘੱਿ ਸੁਰੱਚਖਆ ਿਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਚਿੱਿ 
ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊ ਸੂਿਣਾ ਸਮੇਤ;

 � ਸਜ਼ਾ ਮੁਕੰਮਲ ਿੋਣ ਤੋਂ ਪਚਿਲਾਂ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਚਰਚਫ਼ਊਿੀ 
ਪੋ੍ਿੈਕਸ਼ਨ (Immigration and Refugee Protection Act/
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés) 
ਐਕਿ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨੰੂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਲਈ 
ਸੀ ਐਸ ਸੀ (CSC/SCC) ਿੱਲੋਂ ਅਚਧਸੂਿਣਾ;

 � ਅਚਿਿੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਚਿੱਿ ਅਪਰਾਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਚਰਿਾ ਿੋਿੇ 
ਿਾਂ ਿੋ ਿੁਚਕਆ ਿੋਿੇ;

 � ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਚਿਿੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ 
ਕੀਤੇ ਿੋਣ;

 � ਪੀ ਬੀ ਸੀ (PBC/CLCC) ਿੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਮੰਤਿਾਂ ਲਈ 
ਚਕਸੇ ਸੁਣਿਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ;

 � ਕੀ ਅਪਰਾਧੀ ਚਿਰਾਸਤ ਚਿੱਿ ਿੈ ਅਤੇ, ਿੇ ਨਿੀਂ ਤਾਂ ਚਕਉਂ 
ਨਿੀਂ;

 � ਕੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਪੀ ਬੀ ਸੀ (PBC/CLCC) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਚਿਰੁੱ ਧ 
ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿੈ ਿਾਂ ਨਿੀਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਤੀਿਾ; 
ਅਤੇ;

 � ਕੁਰੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਡਂ ਕਨਡੀਸ਼ਨਲ ਚਰਲੀਜ਼ ਐਕਿ 
[Corrections and Conditional Release Act (CCRA)/
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté 
sous condition (LSCMLC)] ਦੀ ਧਾਰਾ 140 (1) ਅਧੀਨ 
ਸੁਣਿਾਈ ਦਾ ਅਚਧਕਾਰ ਚਤਆਗ ਚਦੱਤਾ ਿੋਿੇ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ 
ਿੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਕੋਈ ਚਦੱਤਾ ਿੋਿੇ।
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ਪੀ ਬੀ ਸੀ (PBC/CLCC)1 ਦੇ ਿੇਅਰਪਰਸਨ ਿਾਂ ਸੀ ਐਸ ਸੀ 
(CSC/SCC)2 ਦੇ ਕਚਮਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ ਿੇਠ ਦਰਿ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਤੁਿਾਨੰੂ 
ਚਦੱਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਿੈ:

 � ਆਰਜ਼ੀ ਗ਼ੈਰ-ਿਾਜ਼ਰੀ ਲਈ, ਕੰਮ ਲਈ ਚਰਿਾਈ, ਪੈਰੋਲ 
ਿਾਂ ਕਨੰੂਨੀ ਚਰਿਾਈ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਨੰੂ ਚਦੱਤੀ ਿਾਣ ਿਾਲੀ 
ਚਰਿਾਈ ਦੀ ਚਮਤੀ, ਿੇ ਕੋਈ ਿੋਿੇ;

 � ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਚਨਗਰਾਨੀ-ਰਚਿਤ ਆਰਜ਼ੀ ਗ਼ੈਰ-ਿਾਜ਼ਰੀ, 
ਕੰਮ ਲਈ ਚਰਿਾਈ, ਪੈਰੋਲ ਿਾਂ ਕਨੰੂਨੀ ਚਰਿਾਈ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ 
ਗੱਈਆਂ ਕੋਈ ਿੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਗ਼ੈਰ-ਿਾਜ਼ਰੀ ਲਈ 
ਕਾਰਨ; ਅਤੇ

 � ਆਰਜ਼ੀ ਗ਼ੈਰ-ਿਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਚਰਿਾਈ, ਕੰਮ ਲਈ ਚਰਿਾਈ, ਪੈਰੋਲ 
ਿਾਂ ਕਨੰੂਨੀ ਚਰਿਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਚਿਕਾਣਾ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਚਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਿੁੰ ਿਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਉਿ ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣੇ 
ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਚਸ਼ਕਾਰ ਚਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਾਂ ਨਿੀਂ ਿੋਿੇਗਾ।

ਿਦੋਂ ਸੀ ਐਸ ਸੀ (CSC/SCC) ਿੱਲੋਂ ਇਿ ਿਾਣਕਾਰੀ ਮੁਿੱਈਆ ਕੀਤੀ 
ਿਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ, ਿੇ ਸੰਭਿ ਿੋਿੇ, ਤਾਂ ਇਿ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਚਰਿਾਈ ਦੇ 14 
ਚਦਨ ਪਚਿਲਾਂ ਮਿੱੁਈਆ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਿਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, 
ਸੀ ਐਸ ਸੀ (CSC/SCC) ਦੇ ਕਚਮਸ਼ਨਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਚਕ ਿੇ ਇਸ 

1 ਿੇਕਰ ਪੀ ਬੀ ਸੀ (PBC/CLCC) ਦੇ ਿੇਅਰਪਰਸਨ (ਿਾਂ ਉਸ ਿੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਸਿਾਫ਼) ਇਿ ਫ਼ੈਸਲਾ 
ਕਰਦਾ ਿੈ ਚਕ ਇਸ ਇਜ਼ਿਾਰ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਿਿੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨਾਲੋਂ ਪੀੜਤ ਦਾ ਚਿੱਤ ਿੱਧ 
ਮੱਿਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਿੈ। 

2 ਿੇਕਰ ਸੀ ਐਸ ਸੀ (CSC/SCC) ਦਾ ਕਚਮਸ਼ਨਰ (ਿਾਂ ਉਸ ਿੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਸਿਾਫ਼)ਇਿ ਚਨਰਣਾ 
ਕਰਦਾ ਿੈ ਚਕ ਇਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇਜ਼ਿਾਰ ਨਾਲ ਿਨਤਕ ਸੁਰੱਚਖਆ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਅਸਰ ਨਿੀਂ 
ਪਿੇਗਾ।
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ਿਾਣਕਾਰੀ ਚਿੱਿ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਿਾਪਰਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਉਿ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਤਿੁਾਨੰੂ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ।

ਿੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੰੂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਪਰਾਂਤਕ ਕੁਰੈਕਸ਼ਨਲ ਿੇਲ੍ਹ ਚਿੱਿ 
ਭਚੇਿਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਚਿਸ ਪਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਿੇਲ੍ਹ ਸਚਥਤ ਿੋਿੇ ਤੁਿਾਨੰੂ 
ਉਸ ਪਰਾਂਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਚਸਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਰਚਿਸਿਰਸ਼ੁਦਾ ਪੀੜਤ ਿੋਣ ਨਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਚਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਿਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਪੈਰੋਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਚਧਕ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਿੱਕ ਤੁਿਾਨੰੂ 
ਿਾਸਲ ਿੈ:
ਪੀ ਬੀ ਸੀ (PBC/CLCC) ਦੇ ਫ਼ੈਸਚਲਆਂ ਦੀ ਰਚਿਸਿਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 
ਤੇ ਆਮ ਿਨਤਾ ਪੀ ਬੀ ਸੀ (PBC/CLCC) ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਾਸਲ ਕਰਨ 
ਲਈ ਬੇਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਚਿੱਿ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਅਧੀਨ ਚਰਿਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਿੇਲ੍ਹ ਚਿੱਿ ਿਾਪਸੀ, 
ਚਿਰਾਸਤ, ਅਤੇ ਪੀ ਬੀ ਸੀ (PBC/CLCC) ਦੇ ਫ਼ੈਸਚਲਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਪੀ ਬੀ ਸੀ (PBC/CLCC) ਅਚਿਿੇ ਚਲਖਤੀ 
ਫ਼ੈਸਚਲਆਂ ਚਿਿੜੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਾਿਰ ਕਰਦੇ 
ਿੋਣ, ਚਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਚਖਆ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰੇ ਚਿੱਿ ਪਾਉਂਦੇ ਿੋਣ ਿਾਂ 
ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਸਮਾਿ ਅੰਦਰ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਸ਼ਚਿਰੀ ਿਿੋਂ ਿਾਪਸੀ 
ਚਿੱਿ ਰੁਕਾਿਿ ਬਣਦੇ ਿੋਣ, ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਿੈ।
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ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਪਰਚਕਚਰਆ ਚਿੱਿ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ
ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਚਖਆ ਅਤੇ ਪ੍ਭਾਿ, ਚਿਿੜਾ ਅਪਰਾਧ ਨੇ ਤੁਿਾਡੇ, 
ਤਿੁਾਡੇ ਪਚਰਿਾਰ, ਭਾਈਿਾਰੇ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਿੋਿੇ, ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਿੀ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੋਿੇ ਸੀ ਐਸ ਸੀ (CSC/SCC) ਅਤੇ ਪੀ ਬੀ ਸੀ (PBC/
CLCC) ਉਸ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਪੀੜਤ ਅਚਿਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਿਾਂ ਕੋਈ ਿੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਚਿਿੜੀ ਉਿ ਸਮਝਦੇ ਿੋਣ ਚਕ ਸੀ ਐਸ 
ਸੀ (CSC/SCC) ਅਤੇ ਪੀ ਬੀ ਸੀ (PBC/CLCC) ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ 
ਿੈ, ਚਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ, ਮੁਿੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀ 
ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸੁਣਿਾਈ ਚਿਖੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਾਜ਼ਰ ਿੋਣ ਲਈ 
ਬੇਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਪੀ ਬੀ ਸੀ (PBC/CLCC) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 
ਨੰੂ ਅਚਿਿਾ ਚਲਖਤੀ ਚਬਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਿੋ ਚਿਸ ਅੰਦਰ 
ਅਪਰਾਧ ਕਾਰਨ ਤਿੁਾਡੇ 'ਤੇ ਪਏ ਸਰੀਰਕ, ਭਾਿਾਤਮਕ, ਅਤੇ/ਿਾਂ 
ਮਾਇਕ ਅਸਰਾਂ (ਸਮੇਤ ਿਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਿਾਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਿਾਨੀ 
ਦੇ) ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਪੈਰੋਲ ਸੁਣਿਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀ 
ਬੀ ਸੀ (PBC/CLCC) ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਬਆਨ 
ਦੀ ਆਡੀਓ ਿਾਂ ਚਿਡੀਓ ਚਰਕਾਰਚਡੰਗ ਿੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਜ਼ਬੁਾਨੀ 
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਬਆਨ ਦੀ ਚਲਖਤੀ ਨਕਲ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਿੈ। ਪੀ ਬੀ ਸੀ (PBC/CLCC) ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਿੈ ਚਕ ਤੁਿਾਡੇ ਚਬਆਨ ਦੀ 
ਚਲਖਤੀ ਨਕਲ, ਿੇ ਅਨੁਿਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਾਈ ਦੇ 30 
ਚਦਨ ਪਚਿਲਾਂ ਅਤੇ ਿੇ ਅਨੁਿਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋਿੇ ਤਾਂ 45 ਚਦਨ ਪਚਿਲਾਂ 
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇ।
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ਚਿਸ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਤਿੁਾਨੰੂ ਿਾਨੀ ਪਿੁੰ ਿਾਈ ਿੋਿੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੀ 
ਬੀ ਸੀ (PBC/CLCC) ਦੀ ਸੁਣਿਾਈ ਚਿੱਿ\ਿਾਜ਼ਰ ਿੋਣ ਿਾਸਤੇ 
ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਡਪਾਰਿਮੈਂਿ ਆਫ਼ ਿਸਚਿਸ ਕੈਨੇਡਾ 
ਿੱਲੋਂ ਿਲਾਏ ਿਾਂਦੇ ਚਿਕਚਿਮ ਫ਼ੰਡ ਲਈ ਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿੋ। 
ਮਦਦ ਿਾਸਲ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਸੀ ਐਸ ਸੀ (CSC/SCC) 
ਿਾਂ ਪੀ ਬੀ ਸੀ (PBC/CLCC) ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਿ ਕਰਿਾਉਣਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਚਿਕਚਿਮ ਫ਼ੰਡ, ਪੀ ਬੀ ਸੀ (PBC/CLCC) ਸੁਣਿਾਈ ਚਿਖੇ 
ਰਚਿਸਿਰਸ਼ੁਦਾ ਪੀੜਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਾਇਕ ਚਿਅਕਤੀ ਲਈ 
ਮਾਇਕ ਸਿਾਇਤਾ ਮਿੱੁਈਆ ਕਰਦਾ ਿੈ।

ਚਿਕਚਿਮ ਫ਼ੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਡਪਾਰਿਮੈਂਿ ਆਫ਼ 
ਿਸਚਿਸ ਦੀ ਿੈੱਬਸਾਈਿ justice.gc.ca/eng/fund-fina/cj-jp/
fund-fond/attend-audience.html 'ਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਕੀ ਤੁਿਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਮੁਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਅਪਰਾਧੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇਗੀ?
ਤੁਿਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਾਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਚਿਿੇਂ ਚਕ ਤੁਿਾਡਾ ਪਤਾ, ਿੈਲੀਫ਼ੋਨ 
ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸੰਬੰਧਤ ਿੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾਲ 
ਸਾਂਝੀ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ। ਚਫ਼ਰਿੀ, ਕਨੰੂਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਿੈ ਚਕ ਸੀ 
ਐਸ ਸੀ (CSC/SCC) ਅਤੇ ਪੀ ਬੀ ਸੀ (PBC/CLCC) ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ 
ਦੀ ਪਰਚਕਚਰਆ ਦੌਰਾਨ ਚਿਿਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਚਿਸ 
ਚਿੱਿ ਪੀੜਤ ਿੱਲੋਂ ਮੁਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ , ਿਾਂ ਉਸ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਾਮਲ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ, ਅਪਰਾਧੀ ਨੰੂ ਜ਼ਾਿਰ ਕਰਨ।
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ਸੀ ਐਸ ਸੀ (CSC/SCC) ਤੁਿਾਡੇ ਿੱਲੋਂ 
ਮੁਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਚਕਿੇਂ 
ਕਰਦਾ ਿੈ।
ਸ਼ਿਾ ਸੁਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਿੇ ਤੁਸਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਚਿਕਚਿਮ ਇੰਪੈਕਿ 
ਸਿੇਿਮੈਂਿ ਚਦੱਤੀ ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਸਮੇਤ ਦੂਿੇ 
ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਸੀ ਐਸ ਸੀ (CSC/SCC) ਿਸੂਲ ਕਰਦਾ 
ਿੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਚਕਸੇ ਿੀ ਘੜੀ ਸੀ ਐਸ ਸੀ (CSC/SCC) 
ਿੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਚਿੱਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਮੁਿੱਈਆ 
ਕਰਦਾ ਚਲਖਤੀ ਚਬਆਨ ਚਦੱਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਪੀੜਤ ਬਾਰੇ 
ਸੀ ਐਸ ਸੀ (CSC/SCC) ਨੰੂ ਮਿੱੁਈਆ ਕੀਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪੀ ਬੀ 
ਸੀ (PBC/CLCC) ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਿੇਠ ਦਰਿ 
ਅਨੁਸਾਰ ਿਰਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ:

 � ਸਮਾਿ ਦੀ ਸੁਰੱਚਖਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੁਰੱਚਖਆ 
ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ;

 � ਕੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੰੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਚਰਿਾਈ, ਚਿਿੇਂ ਚਕ ਪੈਰੋਲ, 
ਅਤੇ ਚਰਿਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਿੋਰ ਚਕਿੜੀਆਂ ਅਚਧਕ ਚਿਸੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਲਾਈਆਂ ਿਾਣ, ਚਦੱਤੀ ਿਾਿੇ ਬਾਰੇ ਪੀ ਬੀ ਸੀ (PBC/CLCC) ਨੰੂ 
ਚਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ;

 � ਇਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚਕ ਕੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੰੂ ਆਰਜ਼ੀ ਗ਼ੈਰ-
ਿਾਜ਼ਰੀ ਚਰਿਾਈ ਿਾਂ ਕੰਮ ਲਈ ਚਰਿਾਈ ਚਦੱਤੀ ਿਾਿੇ;ਅਤੇ

 � ਅਪਰਾਧੀ ਿੱਲੋਂ ਮੁੜ-ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਚਨਿਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ।
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ਤੁਿਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਮੁਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪੀ 
ਬੀ ਸੀ (PBC/CLCC) ਚਕਿੇਂ ਿਰਤਦਾ ਿੈ?
ਤੁਿਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਮੁਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ 
ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਚਕ 
ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਦਾ ਿੈ ਚਕ ਉਸ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਿੈ ਚਿੱਿ ਮੁਲਿਾਨ 
ਸਾਧਨ ਚਸੱਧ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪੀ ਬੀ ਸੀ (PBC/CLCC) ਦੀ 
ਇਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਚਿੱਿ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਚਕ:

 � ਿੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੰੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਚਰਿਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਚਰਿਾ 
ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਪਰਾਧੀ ਮੁੜ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ 
ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਰੱਖਦਾ ਿੈ; ਅਤੇ

 � ਸਮਾਿ ਨੰੂ ਚਿਸੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਿਾਉਣ ਲਈ ਚਿਿੜਾ ਚਕ 
ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਿੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤਿੁਾਡੇ 
ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਚਿੰਦਾ ਿੋਿੇ ਿਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਚਪਰਿਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਿੋਿੇ, 
ਅਚਿਿੇ ਕੀ ਖ਼ਤਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਚਧਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਿੋ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਿਕਚਿਮਜ਼ ਚਬੱਲ ਆਿ ਰਾਈਿਸ (CVBR/CCDV) 
ਚਿੱਿ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੀ ਬੀ ਸੀ (PBC/CLCC) 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸੁਰੱਚਖਆ ਿਾਲੀਆਂ ਿਾਿਬ ਤੇ 
ਅਚਿਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਿੈ ਿੋ, ਿਦੋਂ ਪੀੜਤ 
ਿੱਲੋਂ ਸਿੇਿਮੈਂਿ (ਚਬਆਨ) ਚਦੱਤੀ ਗਈ ਿੋਿੇ ਤੇ ਉਿ ਅਪਰਾਧੀ 
ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਚਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਿੁਕਮ ਅਧੀਨ ਿੋਿੇ। ਕੁਰੈਕਸ਼ਨਜ਼ 
ਐਡਂ ਕਨਡੀਸ਼ਨਲ ਚਰਲੀਜ਼ ਐਕਿ (CCRA/LSCMLC) ਪਚਿਲਾਂ ਿੀ 
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ਪੀੜਤ ਦੀ ਸੁਰੱਚਖਆਂ ਿਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਚਿਿੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ 
ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਿੈ ਚਿਿੜੇ ਚਨਗਰਾਨੀ-ਰਚਿਤ ਆਰਜ਼ੀ ਗ਼ੈਰ-ਿਾਜ਼ਰੀ, 
ਪੈਰੋਲ ਿਾਂ ਕਨੰੂਨੀ ਚਰਿਾਈ 'ਤੇ ਗਏ ਿੋਣ। ਚਮਸਾਲ ਿਿੋਂ, ਬੋਰਡ ਇਿ 
ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਚਕ ਅਪਰਾਧੀ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਨਾ ਕਰੇ ਿਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਚਰਿਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਚਨਸਚਿਤ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਿੇ।

ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਚਰਿਾਈ ਲਈ 
ਚਤਆਰੀ ਕਰਨੀ?
ਿੇ ਅਚਿਿੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਚਿਸ ਨੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਿਾਨੀ ਪਿੁੰ ਿਾਈ ਿੋਿੇ, ਦੀ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਚਰਿਾਈ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡੇ ਸੁਰੱਚਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ 
ਸਰੋਕਾਰ ਿੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਭਾਈਿਾਰੇ ਚਿੱਿ ਿਾਪਸੀ 
ਤੋਂ ਪਚਿਲਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਿਨ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਊ ਕਰਨੀਆਂ ਿਾਿੋਗੇ, 
ਚਮਸਾਲ ਿਿੋਂ:

 � ਸੂਚਿਤ ਰਿੋ - ਸੀ ਐਸ ਸੀ (CSC/SCC) ਿਾਂ ਪੀ ਬੀ ਸੀ (PBC/
CLCC) ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਿ ਕਰਿਾ ਚਦਉ;

 � ਸੀ ਐਸ ਸੀ (CSC/SCC) ਿਾਂ ਪੀ ਬੀ ਸੀ (PBC/CLCC) ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣੂ ਕਰਿਾਉ;

 � ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਚਰਿਾਈ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ 
ਪੁਲੀਸ ਏਿੰਸੀ ਨੰੂ ਿਾਣੂ ਕਰਿਾਉ;

 � ਭਾਈਿਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਉ;
 � ਚਿਸੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਚਥਤੀਆਂ, ਸਮੇਤ ਘਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਿਰ 

ਜ਼ਾਤੀ ਸੁਰੱਚਖਆ ਦੇ, ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਚਖਆ ਯੋਿਨਾਿਾਂ ਬਣਾਉ;
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 � ਅਪਰਾਧੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੁਲੀਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਅਤੇ 
ਕੁਰੈਕਸ਼ਨਜ਼/ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ 
ਅਤੇ ਿਰੇਕ ਅਣਿਾਿੇ ਸੰਪਰਕ (ਸੰਪਰਕਾਂ) ਦਾ ਚਰਕਾਰਡ ਰੱਖੋ;

 � ਅਪਰਾਧੀ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਿਰੇਕ ਨਿੇਂ ਿੁਰਮ ਿਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ 
ਚਰਪੋਰਿ ਕਰੋ; ਅਤੇ

 � ਅਤੇ ਪੀਸ ਬਾਂਡ (ਅਮਨ ਲਈ ਪਰਚਤਚਗਆ ਪੱਤਰ) ਲਈ 
ਅਰਜ਼ੀ ਚਦਉ।

ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਚਰਿਾਈ ਲਈ ਚਤਆਰੀ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਫ਼ਸ ਫ਼ਾਰ ਚਿਕਚਿਮਜ਼ ਨਾਲ ਿੋਲ ਫ਼੍ੀ  
1-866-525-0554 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਿਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ 
ਿੈੱਬਸਾਈਿ publicsafety.gc.ca/nov ਉੱਤੇ ਿਾਉ:
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ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸੇਿਾਿਾਂ

ਪਬਚਲਕ ਸੇਫ਼ਿੀ ਕੈਨੇਡਾ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਚਫ਼ਸ 
ਫ਼ਾਰ ਚਿਕਚਿਮਜ਼
ਪਬਚਲਕ ਸੇਫ਼ਿੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਚਫ਼ਸ ਫ਼ਾਰ ਚਿਕਚਿਮਜ਼, 
ਫ਼ੈਡਰਲ ਿੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਚਲਆਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਸਮਰਥਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਚਦਆਂ ਿੋਇਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੋਮੇਂ ਿਿੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿੈ। 
ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਿੱਸੇ ਿਿੋਂ, ਇਿ ਦਫ਼ਤਰ:

 � ਅਚਿਿਾ ਿੋਲ ਫ਼੍ੀ ਿੋਨ 1-866-525-0554 ਰੱਖਦਾ ਿੈ ਚਿੱਥੇ 
ਕੈਨੇਡਾ ਿਾਂ ਯੂਨਾਈਚਿਡ ਸਿੇਿਸ ਤੋਂ ਚਕਸੇ ਿੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ 
ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਉਲਬਧ ਪੀੜਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ;

 � ਚਿਸੇਸ਼ ਪੁੱ ਛ-ਚਗੱਛ ਲਈ ਸੀ ਐਸ ਸੀ (CSC/SCC) ਅਤੇ ਪੀ ਬੀ 
ਸੀ (PBC/CLCC) ਨੰੂ ਭਿੇਣ ਦੀ ਸੇਿਾ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਿੈ;

 � ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ, ਪੀੜਤ ਸਿੇਾ ਪਰਦਾਨ 
ਕਰਨ ਿਾਚਲਆਂ, ਅਤੇ ਆਮ ਿਨਤਾ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਚਿਸੇਸ਼ ਿਸਤਾਂ ਦਾ ਚਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਿੈ;

 � ਪੀੜਤਾਂ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਿਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦੂਿੇ ਭਾਈਿਾਲਾਂ ਨਾਲ 
ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰਦਾ ਿੈ;

 � ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿੈ ਚਕ ਰਾਸ਼ਿਰੀ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਚਿਕਾਸ 
ਅੰਦਰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਚਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਿੁੰ ਦੇ ਿੋਣ;

 � ਉਭਰ ਰਿੇ ਪੀੜਤ ਮਾਮਚਲਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪਰਾਂਤਕ 
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ਮੁੱ ਖ ਭਾਈਿਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਚਿਯੋਗੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿੈ; 
ਅਤੇ

 � ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਚਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸਚਲਆਂ 
ਬਾਰੇ ਮਚਨੱਸਿਰ ਆਫ਼ ਪਬਚਲਕ ਸੇਫ਼ਿੀ ਐਡਂ ਅਮਰਿੰਸੀ 
ਪਚਰਪੇਅਰਡਨੈਸ , ਕੈਨੇਡਾ ਨੰੂ ਮਸ਼ਿਰਾ ਦੇਣ, ਸਮੇਤ ਅਚਿਿੇ 
ਫ਼ੈਡਰਲ ਕਨੰੂਨ ਚਿੱਿ ਸੁਧਾਰ ਚਲਆਉਣ, ਚਿਿੇਂ ਚਕ ਕੁਰੈਕਸ਼ਨਜ਼ 
ਐਡਂ ਕਨਡੀਸ਼ਨਲ ਚਰਲੀਜ਼ ਐਕਿ (CCRA/LSCMLC) ਦੇ ਚਿਸ 
ਦਾ ਪ੍ਭਾਿ ਿੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਪੀੜਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਿੋਿੇ, ਚਿੱਿ ਅਗਿਾਈ 
ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਾ ਿੈ।

ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਚਿਸ ਫ਼ਾਰ ਚਿਕਚਿਮਜ਼ ਦੀ 
ਿੈੱਬਸਾਈਿ publicsafety.gc.ca/nov 'ਤੇ ਿਾਉ।

ਕੁਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸਰਿਚਸਜ਼ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ: 
ਚਿਕਚਿਮ ਸਰਚਿਸ ਯੂਚਨਿ
ਪੀੜਤਾਂ ਨੰੂ ਰਚਿੱਸਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਸੀ ਐਸ ਸੀ (CSC/SCC) 
ਦੇ ਚਿਕਚਿਮ ਸਰਿਚਸਜ਼ ਯੂਚਨਿ ਸਮਰਪਤ ਰੀਿਨਲ ਚਿਕਚਿਮ 
ਸਰਿਚਸਜ਼ ਮੈਨੇਿਰ ਅਤੇ ਚਿਕਚਿਮ ਸਰਿਚਸਜ਼ ਅਿਸਰ ਮੌਿੂਦ 
ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ ਚਿਿੜੇ ਕੁਰੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਡਂ ਕਨਡੀਸ਼ਨਲ ਚਰਲੀਜ਼ ਐਕਿ 
(CCRA/LSCMLC) ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਚਿੱਿ ਪਚਿਲਾਂ ਦਰਿ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਮਿੱੁਈਆ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਯੂਚਨਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੰੂ ਸਿੂਣਾ ਚਦੰਦੀ ਿੈ, 
ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਚਬਆਨ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੁਰੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ 
ਪੈਰੋਲ ਸੁਪਰਿੀਯਨ ਬਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਚਦੰਦੀ ਿੈ 
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ਅਤੇ ਸੀ ਐਸ ਸੀ (CSC/SCC) ਦੇ ਰੈਸਿੋਰੇਚਿਿ ਿਸਚਿਸ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ 
ਅਤੇ ਚਿਕਚਿਮ-ਅਫ਼ੈਂਡਰ ਸਮਝੌਚਤਆਂ ਚਦਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ, 
ਪਰਾਂਤਕ, ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਤੇ ਿੈਰੀਿੋਰੀਅਲ ਚਿਕਚਿਮ ਸਰਚਿਸ 
ਏਿੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਿਾਣਕਾਰੀ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਿਧੇਰੇ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਐਸ ਸੀ (CSC/SCC) ਨੰੂ 1-866-806-2275 
'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਿਾਂ ਉਸ ਦੀ ਿੈੱਬਸਾਈਿ  
csc-scc.gc.ca/victims-victimes 'ਤੇ ਿਾਉ।

ਕੁਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸਰਿਚਸਜ਼ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ: 
ਰੈਸਿੋਰਚੇਿਿ ਿਸਚਿਸ ਯੂਚਨਿ
ਰੈਸਿੋਰੇਚਿਿ ਅਪਰਿੂਚਨਿੀਜ਼ [Restorative Opportunities (RO)/
possibilités de justice reparatrice (PJR)] ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ 
ਸੀ ਐਸ ਸੀ (CSC/SCC) ਚਿਕਚਿਮ-ਅਿੈਂਡਰ ਚਮਡੀਏਸ਼ਨ [victim-
offender mediation (VOM)/médiation entre la victime 
et le délinquant (MVD)] ਸੇਿਾਿਾਂ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਚਿਸ 
ਅਪਰਧੀ ਨੇ ਿਾਨੀ ਪਿੰੁਿਾਈ ਿੋਿੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਕਾਰਨ ਪਏ 
ਪ੍ਭਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਿੋਣ ਦੇ ਮੰਤਿ ਨਾਲ ਿੀ ਓ ਐਮ (VOM/MVD) 
ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੰੂ ਇੱਕ ਤਿਰਬਾਕਾਰ ਸਾਲਸ ਦੀ ਮਦਦ 
ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਰੈਸਿੋਰੇਚਿਿ 
ਅਪਰਿੂਚਨਿੀਜ਼ (RO/PJR)ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਪੀੜਤ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ, 
ਪ੍ਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਅਪਰਾਧੀ ਨੰੂ ਿੁਆਬਦੇਿ ਕਰਾਰ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਕੁਝ 
ਪਚਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਿਨਾ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਿੱਈਆ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਿੀ ਓ ਐਮ (VOM/MVD) ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਿਾਚਲਆਂ 
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ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਕਈ 
ਚਿਧੀਆਂ ਰਾਿੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਚਿੱਿ ਚਲਖਤੀ ਚਿੱਠੀ-
ਪੱਤਰ, ਚਿਡੀਉ ਰਾਿੀਂ ਸੁਨੇਿੇ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਆਮ੍ਹਣੇ-ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਮੀਚਿੰਗ ਿੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਰੈਸਿੋਰੇਚਿਿ ਅਪਰਿੂਚਨਿੀਜ਼ (RO/PJR) ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਚਿੱਿ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 
ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰਤੇ ਸਿੈ-ਇਛੁਕ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ 
ਸੀ ਐਸ ਸੀ (CSC/SCC) ਦੀ ਰੈਸਿੋਰਚੇਿਿ ਿਸਚਿਸ ਯੂਚਨਿ ਨਾਲ 
613-947-7309 ਫ਼ੋਨ ਰਾਿੀਂ, ਈਮੇਲ restorativejustice@csc-
scc.gc.ca ਰਾਿੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਿਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਿੈੱਬਸਾਈਿ 
csc-scc.gc.ca/text/rj/index-eng.shtml 'ਤੇ ਿਾਉ।

ਪੈਰੋਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ: ਰੀਿਨਲ 
ਕਚਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ
ਰਚਿਸਿਰਸ਼ੁਦਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੰੂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮੁਿੱਈਆ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿਰੇਕ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਪੀ ਬੀ ਸੀ (PBC/CLCC) ਕੋਲ 
ਰੀਿਨਲ ਕਚਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ [Regional Communications 
Officers (RCOs)/Agents régionaux de communications 
(ARC)] ਿੰੁਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਅਫ਼ਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਿ ਕਰਦੇ ਿਨ 
ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਚਕਚਰਆ ਅਤੇ ਕਾਰਿਾਈਆਂ 
ਸੰਬੰਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਗਿਾਈ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਰੀਿਨਲ 
ਕਚਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (RCO/ARCs) ,ਿੇ ਬੇਣਤੀ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇ 
ਤਾਂ ਚਰਿਾਈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਚਲਆਂ ਨੰੂ ਰਚਿਸਿਰਸ਼ੁਦਾ ਪੀੜਤ ਨਾਲ 
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ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਿਨ; ਪੀੜਤਾਂ ਨੰੂ ਦਿੂੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ 
ਿੋੜਦੇ ਿਨ; ਪੀ ਬੀ ਸੀ (PBC/CLCC) ਦੀਆਂ ਸੁਣਿਾਈਆਂ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਨ ਲਈ ਪੀੜਤ ਦੇ ਚਬਆਨ ਚਤਆਰ ਕਰਨ ਲੱਚਗਆਂ ਪੀੜਤ ਨੰੂ 
ਸਿਾਇਤਾ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਦੇ ਿਨ; ਅਤੇ ਪੀ ਬੀ ਸੀ (PBC) ਦੀਆਂ 
ਸੁਣਿਾਈਆਂ ਚਿਖੇ ਿਾਜ਼ਰ ਿੋ ਕੇ ਪਰਚਕਚਰਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪੀੜਤ ਦੇ 
ਪ੍ਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਚਦੰਦੇ ਿਨ।

ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪੀ ਬੀ ਸੀ (PBC/CLCC) ਨਾਲ  
1-866-789-4636 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਿਾਂ ਿੈੱਬਸਾਈਿ  
canada.ca/en/parole-board/index.html 'ਤੇ ਿਾਉ।

ਚਡਪਾਰਿਮੈਂਿ ਆਫ਼ ਿਸਚਿਸ ਕੈਨੇਡਾ: 
ਪਾਲਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫ਼ਾਰ ਚਿਕਚਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼
ਚਡਪਾਰਿਮੈਂਿ ਆਫ਼ ਿਸਚਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਚਿਖੇ ਪੀ ਸੀ ਿੀ ਆਈ 
[Policy Centre for Victims Issues (PCVI)/Centre de la 
politique concernant les victimes (CPV)] ਿੇਠ ਦਰਿ 
ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੈਡਰਲ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਚਿਕਾਸ ਕਰਨ ਚਿੱਿ 
ਅਗਿਾਈ ਕਰਦਾ ਿੈ:

 � ਫ਼ੌਿਦਾਰੀ ਚਨਆਂ ਪਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਫ਼਼ਰਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ 
ਕਨੰੂਨਾਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਸਿੇਾਿਾਂ ਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਨੰੂ 
ਸਮਝਣ ਚਿੱਿ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਪਚਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰਕੇ;

 � ਿਦੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕਨੰੂਨ ਅਤੇ ਪਾਲਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਿਾ 
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ਰਿੀਆਂ ਿੋਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੂਰੇ 
ਰੱਖੇ ਿਾਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ;

 � ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 
ਨਾਲ ਨਚਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਭਾਿੀ ਪਿੁੰ ਿ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਾਸ਼ਿਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਿਾਗ੍ਤੀ ਚਲਆ ਕੇ।

ਪੀ ਸੀ ਿੀ ਆਈ (PCVI/CPV) ਦੀਆਂ ਗਤੀਚਿਧੀਆਂ ਚਿੱਿ ਿੇਠ 
ਦਰਿ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ:

 � ਬਿੁਤੇ ਅਚਿਿੇ ਿੈਡਰਲ ਕਨੰੂਨ ਅਤੇ ਗਤੀਚਿਧੀਆਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦਾ ਪ੍ਭਾਿ ਪੀੜਤ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਿੈ ਬਾਰੇ 'ਪੀੜਤ’ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ 
(“victims’ lens”) ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿ;ੈ

 � ਪੀੜਤ-ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਚਲਆਂ ਬਾਰੇ ਅਚਿਿੇ ਪਚਿਲੂਆਂ ਅੰਦਰ 
ਖਿੋ ਕਰਦਾ ਿੈ ਚਿਿੇਂ ਚਕ ਕਨੰੂਨੀ ਸੁਧਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ 
ਅਚਭਆਸ ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਿੇ ਮਾਮਲੇ;

 � ਚਿਕਚਿਮ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਿ,ੈ ਫ਼ੰਡ ਚਿਿੜੇ 
ਿਾਗ੍ਤੀ ਚਲਆਉਂਦੇ ਅਚਿਿੇ ਪਰੋਿੈਕਿਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ 
ਿੋ ਿਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਬਚਿਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਿਨ, 
ਅਤੇ ਚਿਿੜੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਪਰ ਚਸੱਧੇ ਤੌਰ 
ਤੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮਿੱੁਈਆ ਕਰਦਾ ਿੈ;

 � ਫ਼ੌਿਦਾਰੀ ਚਨਆਂ ਪਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਕਨੰੂਨ ਅੰਦਰ 
ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਿਨਤਕ ਕਨੰੂਨੀ ਚਸਚਖਆ ਅਤੇ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਮੁਿੱਈਆਂ ਕਰਦਾ ਿੈ;

 � ਦਿੂੇ ਅਚਿਿੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਚਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਚਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿ ੈ
ਚਿਿੜੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੰੂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ;ਅਤੇ
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 � ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਾਰਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿੱਖ ਿੱਖ 
ਭਾਈਿਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰਦਾ ਿ।ੈ

ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪੀ ਸੀ ਿੀ ਆਈ (PCVI/CPV) ਨੰੂ ਿੋਲ ਫ਼੍ੀ 
1-866-544-1007 ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਿਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਿੈੱਬਸਾਈਿ justice.
gc.ca/eng/cj-jp/victims-victimes/index.html 'ਤੇ ਿਾੳ।

ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਫ਼ੈਡਰਲ 
ਆਮਬਡਜ਼ਮੈਨ
ਆਚਫ਼ਸ ਆਫ਼ ਦੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਮਬਡਜ਼ਮੈਨ ਫ਼ਾਰ ਚਿਕਚਿਮਜ਼ ਆਫ਼ 
ਕਰਾਈਮ [Office of the Federal Ombudsman for Victims 
of Crime (OFOVC)/Bureau de l'ombudsman fédéral des 
victimes d'actes criminels (BOFVAC)] ਮਦਾਖ਼ਲਤ-ਰਚਿਤ 
ਇੱਕ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ਚਿਿੜਾ ਇਿ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿੈ ਚਕ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ 
ਪੀੜਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ 
ਕਰਦੀ ਰਿੇ। ਮਚਨੱਸਿਰ ਆਫ਼ ਿਸਚਿਸ ਨੰੂ ਚਸੱਧਾ ਚਰਪੋਰਿ ਕਰ ਕੇ 
ਆਚਫ਼ਸ ਆਿ ਦੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਮਬਡਜ਼ਮੈਨ ਫ਼ਾਰ ਚਿਕਚਿਮਜ਼ ਆਫ਼ 
ਕਰਾਈਮ (OFOVC/BOFVAC) ਿੇਠ ਦਰਿ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ 
ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਪਚਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਿੈ:

 � ਪੀੜਤਾਂ ਨੰੂ, ਅਚਿਿੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਚਿਿੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਮੌਿੂਦ ਿੋਣ;
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 � ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿਭਾਗਾਂ, ਏਿੰਸੀਆਂ, ਕਰਮਿਾਰੀਆਂ, 
ਕਨੰੂਨਾਂ ਤੇ ਪਾਲਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਈਆਂ 
ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਤ ਿੋ ਕੇ;

 � ਪੀੜਤਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਚਿਰ ਿਾਂ ਪਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਸਚਥਤ ਅਚਿਿੇ 
ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੇਾਿਾਂ ਕੋਲ ਭੇਿ ਕੇ ਚਿਿੜੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋਣ;

 � ਅਚਿਿੇ ਮਸਚਲਆਂ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਪੀੜਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੰਦਾ ਪ੍ਭਾਿ ਪੈਂਦਾ 
ਿੈ, ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ; ਅਤੇ

 � ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਚਕਿੇਂ ਉਸਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
ਚਲਆਂਦੀਆਂ ਿਾਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਚਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 
ਕਰ ਕੇ।

ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਚਫ਼ਸ ਆਿ ਦੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਮਬਡਜ਼ਮੈਨ 
ਫ਼ਾਰ ਚਿਕਚਿਮਜ਼ ਆਫ਼ ਕਰਾਈਮ (OFOVC/BOFVAC) ਦੀ 
ਿੈੱਬਸਾਈਿ www.victimsfirst.gc.ca ਉਪਰ ਿਾਉ ਿਾਂ ਈਮੇਲ 
victimsfirst@ombudsman.gc.ca ਦੁਆਰਾ (OFOVC/
BOFVAC) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਫ਼ੋਨ 613-954-1651,  
1-866-481-8429 (ਿੋਲ ਫ਼੍ੀ) ਿਾਂ 1-877-644-8385 (ਿੀ ਿੀ 
ਿਾਈ), ਿਾਂ ਫ਼ੈਕਸ ਰਾਿੀਂ 613-941-3498 ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਿੋਿੋ ਚਕ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ 
ਿੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਿਿੋਂ ਤੁਿਾਡੇ ਅਚਧਕਾਰਾਂ ਦਾ 
ਚਧਆਨ ਨਿੀਂ ਰੱਚਖਆ ਚਗਆ ਤਾਂ ਸ਼ਕਾਇਤ 
ਚਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਿੈ?
ਸੀ ਿੀ ਬੀ ਆਰ (CVBR/CCDV) ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਿੈ ਚਕ ਪੀੜਤ ਦੇ 
ਅਚਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਿੋਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ 
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਏਿੰਸੀਆਂ ਕੋਲ 
ਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਚਕਚਰਆ ਮਿੌੂਦ ਿੋਣੀ ਿਾਿੀਦੀ ਿੈ।

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਿੋ ਚਕ ਸੀ ਿੀ ਬੀ ਆਰ (CVBR/CCDV) ਅਧੀਨ ਸੀ 
ਐਸ ਸੀ (CSC/SCC), ਪੀ ਬੀ ਸੀ (PBC/CLCC), ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 
ਮਾਊਂਿਡ ਪੁਲੀਸ (RCMP),ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਰਿਚਸਜ਼ 
ਏਿੰਸੀ [Canada Border Services Agency (CBSA)/Agence 
des services frontaliers du Canada (ASFC)], ਪਬਚਲਕ 
ਸਫ਼ੇਿੀ ਕੈਨੇਡਾ [Public Safety Canada (PS)/Sécurité publique 
Canada (SP)], ਿਾਂ ਚਡਪਾਰਿਮੈਂਿ ਆਫ਼ ਿਸਚਿਸ, ਕੈਨੇਡਾ (JUS) 
ਿੱਲੋਂ ਤੁਿਾਡੇ ਅਚਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚਧਆਨ ਨਿੀਂ ਰੱਚਖਆ ਚਗਆ ਿਾਂ ਿੇ 
ਫ਼ੈਡਰਲ ਪਰਾਸੀਚਕਊਿਰ ਿਾਂ ਪਬਚਲਕ ਪਰਾਸੀਚਕਊਸ਼ਨ ਸਰਿਚਸਜ਼ 
ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ [Public Prosecution Service of Canada (PPSC)/
Service des poursuites pénales du Canada (SPPC)] ਦੀਆਂ 
ਸੇਿਾਿਾਂ, ਚਿਧੀਆਂ, ਅਮਲਾਂ ਿਾਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਕਾਇਤ ਿੋਿੇ 
ਉਸ ਸੂਰਤ ਚਿੱਿ ਤਿੁਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸ਼ਕਾਇਤ 
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ਕਰਨ ਦਾ ਿੱਕ ਿੈ। ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿਭਾਗ ਅਤੇ ਏਿੰਸੀਆਂ 
ਲਈ ਿਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਚਕ ਉਿ ਤਿਾਡੀ ਸ਼ਕਾਇਤ 
ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਚਥਤੀ ਨੰੂ ਚਕਿੇਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਿੈ ਬਾਰੇ 
ਚਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਿੇ ਸੰਭਿ ਿੋਿੇ, ਆਪਣੇ ਚਰਚਿਊ ਦੇ ਨਤੀਚਿਆਂ 
ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਈਆਂ ਚਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ।

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਿੀ ਬੀ ਆਰ (CVBR/CCDV) ਅਧੀਨ ਸੀ ਐਸ ਸੀ 
(CSC/SCC), ਪੀ ਬੀ ਸੀ (PBC), ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਿਡ 
ਪੁਲੀਸ  [Royal Canadian Mounted Police (RCMP)/
Gendarmerie royale du Canada (GRC)], ਪਬਚਲਕ ਸੇਫ਼ਿੀ 
ਕੈਨੇਡਾ (PS/SP), ਚਡਪਾਰਿਮੈਂਿ ਆਫ਼ ਿਸਚਿਸ, (JUS) ਿਾਂ ਫ਼ੈਡਰਲ 
ਪਰਾਸੀਚਕਊਿਰ ਿਾਂ ਪਬਚਲਕ ਪਰਾਸੀਚਕਊਸ਼ਨ ਸਰਿਚਸਜ਼ ਆਫ਼ 
ਕੈਨੇਡਾ (PPSC/SPPC) ਨੰੂ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਿਾਿੁੰ ਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਚਕਚਰਆ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਿੈੱਬਸਾਈਿ 
justice.gc.ca/eng/cj-jp/victims-victimes/rights-droits/
complaint-plainte.html 'ਤੇ ਿਾਉ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਿੀ ਬੀ ਆਰ 
(CVBR/CCDV) ਅਧੀਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਰਿਚਸਜ਼ ਏਿੰਸੀ 
(CBSA/ASFC) ਕੋਲ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਿੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਪੂਰਕ, 
ਚਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਿੈੱਬਪਿੇ cbsa-asfc.gc.ca/
contact/com-eng.html 'ਤੇ ਿਾਉ।


