
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਗਿਆ  
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਿਾ 
ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਵਰਣਨ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਗਿਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ
• ਹਮਦਰਦੀ (ਦੇਖਭਾਿ) ਨਾਿ
• ਇੱਜ਼ਤ (ਸੱਗਭਅਤਾ) ਨਾਿ 
• ਸਗਤਕਾਰ (ਗਨਮਰਤਾ) ਨਾਿ 
• ਇਨਸਾਫ਼ (ਗਨਰਪੱਖਤਾ) ਨਾਿ
ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਗਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਕਿੇਂ 
ਗਿਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਗਨਸ਼ਗਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਇਹ ਹੋਣ:
• ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਸੁਰੱਗਖਆ
• ਸੁਰੱਗਖਆ
• ਇੱਜ਼ਤ 
• ਿੋਪਨੀਯਤਾ
ਇਹ ਹਰੇਕ ਿਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਦਿਦਾ: 
• ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ
• ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਿ, ਸਗਭਆਿਾਰ ਜਾਂ ਧਰਮ
• ਤੁਹਾਡਾ ਗਿੰਿ
• ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਯੋਿਤਾ
• ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਗਸਕ ਯੋਿਤਾ
• ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗਿਕ ਸਗਿਤੀ (ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਗਕੰਨਾਂ ਪੈਸਾ 

ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਜੰਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ)

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਗਹਰਾਸਤ ਗਵੱਚ ਰੱਗਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਧਕਾਰ ਇਹ ਹਨ:
• ਇਕ ਪੁਗਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਿਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਪਏਿਾ 

ਗਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਕਉਂ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਕਉਂ 
ਗਹਰਾਸਤ ਗਿੱਿ ਰੱਗਖਆ ਗਿਆ ਹੈ

• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਗਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ 
ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਕਗਹੰਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਦਾਿਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਨਸ਼ਗਿਤ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੋਿਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੰਤਜ਼ਾਰ 
ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਪਗਹਿਾਂ ਇੱਕ ਿਕੀਿ ਨਾਿ ਿੱਿ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਿੈਂਦੇ।

• ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਕਸੇ 
ਬਾਿਿ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਿਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਗਕ ਤੁਸੀਂ ਗਕੱਿੇ ਹੋ, ਗਜਿੇਂ 
ਇੱਕ ਪਗਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਮਾਤਾ-ਗਪਤਾ, ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਤਾਂ 
ਪੁਗਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਦੱਸੋ।

• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਬਮਾਰ, ਅਸਵਸਥ ਜਾਂ ਜਖਮੀ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਮੈਡੀਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਗਿਸ ਨੰੂ ਦੱਸੋ। ਮੈਡੀਕਿ 
ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਫਤ ਹੈ।

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਿਈ 
ਸਾਨੰੂ ਪੁੱਛੋ।

• ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਭਾਸੀਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਪੁਗਿਸ ਨੰੂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮੁਫਤ 
ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਗਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ 
ਦੱਸੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ ਕਗਮਸ਼ਨ, ਅੰਬੈਸੀ 
ਜਾਂ ਕੌਂਸਿੇਟ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ ਗਕ ਤੁਸੀਂ ਗਕੱਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਾਣੇ ਗਿਿ ਗਕਉਂ ਹੋ।

• ਜਸਗਟਸ ਆਫ਼ ਦ ਪੀਸ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਿਾਿਾ ਇੱਕ ਗਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 
ਦੀ ਸਮੀਗਖਆ ਕਰੇਿਾ ਅਤੇ ਗਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਿਾ ਗਕ ਅੱਿੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।

• ਕੁਝ ਮਾਮਗਿਆਂ ਗਿੱਿ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਕਾਿਜ਼ਾਤਾਂ ਨਾਿ ਗਰਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਇਹ ਅਗਧਕਾਰ ਹੈ:
• ਕਾਿਜ਼ਾਤ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਿੇਖਣ ਦਾ ਗਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਗਕਸ ਤਰੀਕ ਨੰੂ 

ਅਦਾਿਤ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਿਿੀਆਂ ਦੇ ਗਨਸ਼ਾਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
• ਅਦਾਿਤ ਦੀ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਗਹਿਾਂ ਸਿਾਹ ਿਈ ਗਕਸੇ ਿਕੀਿ 

ਨਾਿ ਿੱਿ ਕਰਨ ਦਾ 
• ਕੁਝ ਮਾਮਗਿਆਂ ਗਿਿ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਿੰਭੀਰ ਹਨ,  

ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਿਈ ਕੋਈ ਿਾਰੰਟ ਹੈ:
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁਗਿਸ ਦੀ ਕਾਰ ਗਿਿ ਗਬਠਾ ਗਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੋਂ 

ਅਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਗਸੰਿ ਨਾਮਕ ਜਿ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
• ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਜਸਗਟਸ ਆਫ਼ ਦ ਪੀਸ (ਉਹ ਜਨਤਕ ਿਰਕਰ 

ਗਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੜਤਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਨੰੂ ਗਮਿਦੇ ਹੋ
• ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਿਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
• ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਸਭ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਹਰਾਸਤ ਗਿਿ 

ਰੱਗਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਸਦਾ ਮਤਿਬ ਇਹ ਹੈ ਗਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ 
ਅਗਜਹੀ ਜਿ੍ਹਾ ਗਿੱਿ ਰਗਹਣਾ ਿਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਗਜਿੇ ਪੁਗਿਸ ਤੁਹਾਡੀ 
ਗਨਿਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ)
• ਇਸ ਸਭ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਗਿੱਿ 18 ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਿਿ 

ਸਕਦੇ ਹਨ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਪ੍ੋਸੈਗਸੰਿ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਦੇ  
ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰ ਿਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਿ 
ਹੈ ਅਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਗਸੰਿ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਅਕਤੀ:
• ਗਡਟੈਂਸ਼ਨ ਗਰਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਿਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਨੱਜੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਿਦਾ ਹੈ

• ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਫੰਿਰਗਪ੍ੰ ਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਖਿਾਫ 
ਅਪਰਾਗਧਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਕਗਰਆ ਿਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗਫੰਿਰਗਪ੍ਰੰ ਟ ਅਤੇ ਫੋਟੋ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

• ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਿਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 
ਿੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Punjabi/ਪੰਜਾਬੀ



ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਗਿਆ  
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਿਾ 

ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕ-ਇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਮੈਗਡਕ (ਕੋਈ ਗਿਅਕਤੀ 
ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਿਾਂਿ ਹੈ):
• ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਿ ਿੱਿ ਕਰਦਾ ਹੈ
• ਇਹ ਸੁਗਨਸ਼ਗਿਤ ਕਰਨ ਿਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ 

ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਜਾਂਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਕ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ 
ਪ੍ਰੋਸੈਗਸੰਿ ਗਿਿ ਰਗਹਣ ਿਈ ਕਾਫ਼ੀ ਗਸਹਤਮੰਦ ਹੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਗਮਿਣ ਿਈ ਅਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਗਸੰਿ ਤੋਂ ਜਾਣ 
ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ:
• ਮੈਗਡਕ ਅਤੇ ਪੁਗਿਸ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ 
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਕਿਰੇਜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇਸਦਾ ਭੁਿਤਾਨ 

ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆ ਂਜਾਂ ਗਪਸ੍ਗਕਪ੍ਸ਼ਨਾਂ ਹਨ? ਮਗੈਡਕ ਨੰੂ 
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ੋਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿੈ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੋ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਗਸਰਫ ਆਪਣੀ ਦਿਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਿੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ 
ਉਹ ਅਸਿ ਡੱਬੇ ਗਿਿ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਗਿਗਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਈੋ ਿੀ ਿਰੈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਡਰੱਿਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਮਗੈਡਕ ਨੰੂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 
ਨਾਿ ਦੱਸ।ੋ ਤੁਸੀਂ ਗਕਸੀ ਮਸੁੀਬਤ ਗਿੱਿ ਨਹੀਂ ਪਿਿੋ,ੇ ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 
ਗਕ ਤੁਸੀਂ ਿਰੈਕਾਨੰੂਨੀ ਡਰੱਿਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਗੈਡਕ ਨੰੂ 
ਗਸਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਗਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰੁੱਗਖਆ ਿਈ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਗਕਸੇ ਪੁਗਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਮੈਗਡਕ 
ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੈਡ ਜਾਂ ਟੈਂਪਨ ਦੇਣਿੇ। ਇਹ ਮੁਫਤ ਹਨ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਗਚੰਤਾ ਹੈ? ਮੈਗਡਕ ਨੰੂ ਦੱਸੋ। ਮੈਗਡਕ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸੁਰੱਗਖਆ ਅਤੇ ਗਸਹਤ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਉਿੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਅਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਗਸੰਿ ਗਿੱਿ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਮੈਗਡਕ ਿਈ 
ਮੰਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ/ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੰੂ ਬੁਲਾਉਣਾ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੁੱਕ ਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਗਮਿਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਕੀਿ ਨੰੂ ਕਾਿ ਕਰ ਸਕੋ। ਇੱਕ ਿਕੀਿ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਗਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਿਾਹ ਦੇਣ ਗਿੱਿ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਕੀਿ ਨਾਿ ਿੁਪਤ ਰੂਪ 
ਗਿੱਿ ਿੱਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਿੁਣੇ ਿਏ ਗਕਸੇ 
ਿੀ ਿਕੀਿ ਨੰੂ ਕਾਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬਹੁਤੇ ਿਕੀਿਾਂ ਨਾਿ ਿੱਿ ਕਰਨ ਿਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੈਸ ੇਦੇਣ ੇਪੈਂਦੇ 
ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਕੀਿ ਿਈ ਭਿੁਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਅਿਬਰਟਾ ਿੀਿਿ ਏਡ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿੀਿਿ 
ਏਡ ਦੇ ਿਕੀਿਾਂ ਿਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੈਸ ੇਨਹੀਂ ਖਰਿਣ ੇਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਿਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਗਹਰਾਸਤ ਗਿੱਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿੋਕ ਇਸ ਸਿੇਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੀਿਿ ਏਡ ਤੋਂ ਗਕਸ ੇਨਾਿ ਿੱਿ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ:
• ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਿੱਿ ਕਰਨਿੇ
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਿਾਹ ਦੇਣਿੇ
• ਤੁਹਾਡੇ ਗਹੱਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਹਾਈ ਿਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 

ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਿਈ ਕਰਾਉਨ ਿਕੀਿ (ਸਰਕਾਰੀ ਿਕੀਿ) ਨਾਿ 
ਿੱਿ ਕਰਨਿੇ

• ਤੁਹਾਡੇ ਗਹੱਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਧਕਾਰਾਂ ਿਈ ਜਸਗਟਸ ਆਫ਼ 
ਦ ਪੀਸ ਨਾਿ ਿੱਿ ਕਰਨਿੇ

ਹੋਲਗਡੰਿ ਸੈੱਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਿਾਈ 
ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਿਈ ਇੱਕ ਸੈੱਿ ਗਿੱਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੈੱਿ ਗਿਿ ਇੱਕ 
ਟਾਇਿਟ, ਇੱਕ ਗਸੰਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਉਂਟੇਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸੈੱਿ 
ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਿੋਕਾਂ ਨਾਿ ਸੈੱਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ 
ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰ 6 ਘੰਗਟਆਂ ਗਿੱਿ ਇੱਕ ਸੈਂਡਗਿਿ ਅਤੇ 
ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਿ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕਪੜੇ
ਤਿਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪਗੜਆਂ ਦੀ ਇਕ ਪਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨੰੂ ਇੱਕ ਬੈਿ ਗਿੱਿ ਪਾ ਗਦੱਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਸੁਰੱਗਖਅਤ ਰੱਗਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪਗੜਆਂ ਨੰੂ ਸਬੂਤ ਿਜੋਂ ਿੈ ਿਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ 
ਕੱਪੜੇ ਪਗਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਪੁਗਿਸ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਗਦੰਦੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ
ਜੋ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਿ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨੰੂ ਇੱਕ ਬੈਿ ਗਿੱਿ ਪਾ ਗਦੱਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਸੁਰੱਗਖਅਤ ਰੱਗਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਿੱਿ 
ਬੌਡੀ ਗਪਅਰਗਸੰਿਜ਼ ਜਾਂ ਿਗਹਣੇ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪਗੜਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਗਿਖਤੀ ਗਰਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ 
ਹਾਂ ਗਜਸ ਨੰੂ ਕੈਦੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਗਰਕਾਰਡ (Prisoner Property 
Record) ਗਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਗਰਕਾਰਡ ‘ਤੇ 
ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਿਈ ਕਗਹੰਦੇ ਹਾਂ। ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਗਨਸਗਚਤ 
ਕਰੋ ਗਕ ਗਰਕਾਰਡ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਪਗਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੂਚੀਬੱਿ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਹਾਈ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਾਪਸ ਕਰ ਗਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੋਗਟਸ
ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਵੀਡੀਓ 

ਦੁਆਰਾ ਗਨਿਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ



ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਗਿਆ  
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਿਾ 
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਿਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪਗਹਲੀ ਮੀਗਟੰਿ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਤੁਸੀਂ ਇੱਿੇ ਹੋ ਗਕਉਂਗਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਅਗਜਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਇਦ ਕੋਈ 
ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਗਟੰਿ ਫ਼ੈਸਿਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਖਿਾਫ 
ਇਿਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਅਗਧਕਾਰਕ ਅਪਰਾਗਧਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗਕਵੇਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
1. ਕਰਾਉਨ ਿਕੀਿ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕੀਿ (ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਿਕੀਿ 

ਹੈ) ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ (ਤੁਹਾਡੇ ਗਖਿਾਫ ਿਿਾਏ ਿਏ ਦੋਸ਼) 
ਦੀ ਸਮੀਗਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

2. ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸਮੀਗਖਆ ਤੋਂ ਗਮਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਮੀਗਖਆ 
ਕਰਨ ਿਈ ਜਸਗਟਸ ਆਫ਼ ਦ ਪੀਸ ਕੋਿ ਗਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

3. ਜਸਗਟਸ ਆਫ਼ ਦ ਪੀਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ:
• ਸਗਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਰਾਉਨ ਿਕੀਿ ਤੋਂ
• ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਕੀਿ ਗਹਰਾਸਤ ਗਿਿ ਰਗਹਣ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 

ਦੇ ਨਾਿ ਜਾਂ ਗਬਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ, ਗਰਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਈ, 
ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਿਕਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, 

4. ਜਸਗਟਸ ਆਫ਼ ਦ ਪੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਿਤ ਦੀ ਅਿਿੀ ਤਰੀਕ ਦਾ 
ਫੈਸਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਿਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਉਹ ਗਦਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈ 
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਗਖਆ ਕਰਨ ਿਈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਸਤੇ ਅਦਾਿਤ ਗਿਿ ਆਉਣਾ ਿਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

5. ਜਸਗਟਸ ਆਫ਼ ਦ ਪੀਸ ਫ਼ੈਸਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਰਹਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਗਿੱਿੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਿ ਿਾਪਰੇਿਾ:
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਗਬਨਾਂ ਗਰਹਾ ਕਰ ਗਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸਦਾ ਅਰਿ ਹੈ ਗਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਦਾਿਤ ਦੀ ਤਰੀਕ 
ਤੋਂ ਪਗਹਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਿਾਧੂ ਗਨਯਮ ਜਾਂ ਸੀਮਾਿਾਂ 
ਦੇ ਗਬਨਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ 
ਅਰਿ ਹੈ ਗਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਗਜਹੇ ਗਨਯਮ 
ਅਤੇ ਸੀਮਾਿਾਂ ਹਨ ਗਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ 
ਿਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਰਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਾਿਤ ਗਿੱਿ ਜਾਣ 
ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਗਹਰਾਸਤ/ਜੇਿ ਗਿੱਿ 
ਰਗਹਣਾ ਿਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਗਹਰਾਸਤ ਗਵਚੋਂ ਗਰਹਾਈ
ਜੇ ਜਸਗਟਸ ਆਫ਼ ਦ ਪੀਸ ਇਹ ਫੈਸਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਗਹਰਾਸਤ ਤੋਂ ਗਰਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰਹਾਈ ਦੇ ਕਾਿਜ਼ਾਤ 
ਗਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਿਜ਼ੀ ਕਾਰਿਾਈ ਗਿਿ ਕਈ ਘੰਟੇ ਿੱਿ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਿਜ਼ੀ ਕਾਰਿਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ:
• ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ-ਇਨ ਖੇਤਰ ਗਿਿ ਿਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
• ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਿਜ਼ਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਗਦਖਾਉਣ ਿਈ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ 

ਪੈਣਿੇ ਗਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਹਾਈ ਦੇ ਕਾਿਜ਼ਾਤਾਂ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਿਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਗਹਮਤ 
ਹੋਣ ਿਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਿਈ ਗਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਗਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਿਾਪਸ ਕਰ ਗਦੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ 
ਸਮਾਨ ਿਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਬਿਗਡੰਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 
ਗਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗਬਿਗਡੰਿ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਗਹਿਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਡ ਿਈ ਫੋਨ ਕਰਨ ਿਈ 
ਫੋਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਈ ਕਗਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਿ ਤੋਂ 
ਘੱਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਬਾਿਿ ਕੋਿ ਗਰਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗਹਰਾਸਤ ਗਵਚ ਰਗਹੰਦੇ ਹੋ 
ਜੇ ਜਸਗਟਸ ਆਫ਼ ਦ ਪੀਸ ਇਹ ਫੈਸਿਾ ਿੈਂਦਾ ਹੈ ਗਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਦਾਿਤ 
ਗਿਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਿਈ ਗਹਰਾਸਤ ਗਿਿ ਰਗਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੈਿਿਰੀ ਗਰਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਗਕਸੇ ਹੋਰ ਢੁਕਿੀਂ ਸੁਧਾਰ 
ਫੈਗਸਿਟੀ ਗਿਿ ਭੇਗਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰ ਫੈਗਸਿਟੀ ਗਿੱਿ ਭੇਗਜਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰ ਿਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਸੁਧਾਰ ਫੈਗਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ 
ਗਕ ਅੱਿੇ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਿਈ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਿ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਿ 
ਉਪਿਬਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਚੁੱ ਪ ਰਗਹਣ ਦੇ ਅਗਿਕਾਰ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਿਣ ਦਾ ਅਗਧਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਗਹੰਦੇ 
ਹੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਦਾਿਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਗਦਿਧ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਪੁੱਗਛਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਕੁਝ ਿੀ ਕਗਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਨਸ਼ਗਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੋਿਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ 
ਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਗਹਿਾਂ ਇੱਕ ਿਕੀਿ ਨਾਿ ਿੱਿ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਿੈਂਦੇ।

ਗਸਕਾਇਤ ਗਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ 
ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ ਗਕ ਅਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਗਸੰਿ ਗਿਿ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਿ ਗਕਿੇਂ ਸਿੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
• ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਿ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ 403-428-5904 ‘ਤੇ ਫੋਨ 

ਕਰੋ, ਜਾਂ
• www.calgarypolicecommission.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ


