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ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਲਸ ਸਰਲਿਸ ("ਪੁਲਲਸ ਸੇਿਾ") ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਲਖੀਆਂ ਭਾਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਹਮਤੀ ਲਦਿੰ ਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ:
A.

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਨਿੰ ਨੀ ਅਪਰਾਲਿਕ ਲਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਰਪੋਜ਼ਟਰੀ ਲਿਿੱ ਚ ਅਪਰਾਲਿਕ ਸਜ਼ਾਿਾਂ, ਸ਼ਰਤਬਿੰ ਦ ਅਤੇ ਸਿੰ ਪਰਨ ਲਰਹਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਸਬਿੰ ਿਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ।

B.

ਅਪਰਾਲਿਕ ਅਤੇ ਸਬਾਈ ਕਾਨਿੰ ਨ ਸਿੰ ਬਿੰ ਿੀ ਲਬਆਨ ਅਤੇ ਜਸਲਟਸ ਔਨਲਾਈਨ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨੈੈੱਟਿਰਕ ਲਿਿੱ ਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਕੋਈ ਿੀ ਬਕਾਇਆ ਅਪਰਾਲਿਕ ਜਾਂ ਸਬਾਈ ਕਾਨਿੰ ਨਾਂ ਸਿੰ ਬਿੰ ਿੀ ਚਾਰਜ।

C.

ਅਲਬਰਟਾ ਲਿਿੱ ਚ ਮੌਜਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ, ਿਾਰਿੰ ਟ, ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਪਰੋਬਸ਼
ੇ ਨ ਆਰਡਰ, ਪੀਸ ਬਾਂਡ, ਮਾਨਤਾ (recognizance) ਸਿੰ ਬਿੰ ਿੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ
ਕਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਲਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਲਿਿੱ ਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੌਜਦਾ ਬਕਾਇਆ ਿਾਰਿੰ ਟ।

D.

ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਲਸ ਲਰਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਲਜਸ ਲਿਿੱ ਚ ਪੁਲਲਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਲਿਿੱ ਚ ਪੁਿੱ ਛਲਗਿੱ ਛ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਜਸ ਲਿਿੱ ਚ
ਮੈਂ ਅਲਜਹੀ ਪੁਲਲਸ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਲਿਸ਼ਾ ਸੀ ਲਜਥੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰਿੱਲਖਆ ਲਈ ਜੋਖਮ ਮੌਜਦ ਹੈ। ਇਥੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡੀ ਲਿਿੱ ਚ ਿਰਣਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ

ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੁਲਲਸ ਸੇਿਾ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਤੇ ਲਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਲਜਸ ਲਿਿੱ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ
ਲਜ਼ਿੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਲਿਅਕਤੀ ਜਨਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਿੰ ਟਰਐਕਸ਼ਨ ਹੋਿੇਗਾ,
ਘਟਨਾਿਾਂ ਦੀ ਿਾਰਿਰਤਾ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਸਲਥਤੀ, ਲਿਿਹਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਿੀ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਲਰਕਾਰਡਾਂ ਲਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ
ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
E.

ਵਲ ਰੇਬਲ ਸੈਕਟਰ ਚੈਿੱਕ: ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਏਜਿੰ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਲੋ ੜ ਹੋਿੇ ਪਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਕਉਂਲਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱ ਲਚਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਕਾਂ,

ਅਪਿੰ ਗਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਲਜ਼ਿੰ ਮੇਿਾਰ ਹੋਿੋਗੇ। ਪੁਲਲਸ ਸੇਿਾ ਹੈ ਲਜਹੜੀ ਲਨਰਿਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਕ ਲਜਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਿਲਨਰੇਬਲ ਸੈਕਟਰ ਚੈੈੱਕ ਲਈ ਲੋ ੜਾਂ ਨਿੰ ਪਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿਲਨਰੇਬਲ ਸੈਕਟਰ ਚੈੈੱਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਉਸ ਿੇਲੇ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱ ਲਚਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਿੰ ਗਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ

ਭਰੋਸੇ ਜਾਂ ਅਥਾਲਰਟੀ ਿਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋਿੋਗ।ੇ ਿਲਨਰੇਬਲ ਸੈਕਟਰ ਚੈੈੱਕ ਲਿਿੱ ਚ ਅਲਜਹੇ ਲਲਿੰਗਕ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ RCMP ਦੁਆਰਾ ਰਖ
ਰਖਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਆਟੋਮੋਲਟਡ ਲਕਰਲਮਨਲ ਲਰਕਾਰਡ (ਮਾਫ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਲਲਿੰਗੀ ਮੁਜਰਮ) ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਸਸਟਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਲਜਿੰ ਨਹਾਂ

ਲਈ ਲਰਕਾਰਡ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਫ਼ੀ (pardon) ਮੌਜਦ ਹੈ। ਿਲਨਰੇਬਲ ਸੈਕਟਰ ਚੈੈੱਕ ਲਿਿੱ ਚ ਇਹ ਲਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਲਸ ਲਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ
ਤਲਾਸ਼ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਲਕ ਕੀ ਅਲਜਹੇ ਲਿਿਹਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਮੌਜਦ ਹਨ ਲਜਿੰ ਨਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਲਕਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਿਅਕਤੀ ਨਿੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਪੁਲਲਸ ਲਰਕਾਰਡ ਲਿਿੱ ਚ ਪੁਲਲਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਇਕਿੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਿਿੱ ਚ ਅਪਰਾਲਿਕ ਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਿਾਂ ਿਰਗੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਜ਼ਾਿਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰ ਬਿੰ ਿ ਨਾ ਰਿੱ ਖਣ ਿਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਜਿੇਂ ਲਕ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਮਾਨਲਸਕ ਲਬਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਜ਼ਿੰ ਮੇਿਾਰ
ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਸਿੱ ਟੇ, ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਰੋਕ ਲਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਲਿਕਲਲਪਕ ਉਪਾਿਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਿਰਸ਼ਨ ਸਿੰ ਬਿੰ ਿੀ ਹੋਰ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਪੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਿਾਂ ਲਿਿੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਲਜਿੰ ਨਹਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰਪ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਲਸ ਲਰਕਾਰਡ ਲਿਿੱ ਚ ਪੁਲਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਲਿਕ ਸਿੰ ਪਰਕ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨਿੰ ਕਦੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁਰਮ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਲਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਿੀ ਪੁਲਲਸ ਨਾਲ ਇਿੰ ਟਰਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ
ਪੁਲਲਸ ਲਰਕਾਰਡ ਮੌਜਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਜਸ ਲਿਿੱ ਚ ਮਾਨਲਸਕ ਲਸਹਤ ਸਿੰ ਬਿੰ ਿੀ ਸਮਿੱ ਲਸਆਿਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੁਲਲਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ, ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ
ਪੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਇਿੰ ਟਰਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਲਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਇਕਿੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੁਲਲਸ ਸੇਿਾ ਦੇ ਲਰਕਾਰਡਾਂ ਨਿੰ ਰਿੱ ਖਣ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿੱ ਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨਿੰ ਪੁਲਲਸ ਸੇਿਾ ਦੇ ਲਰਕਾਰਡਾਂ ਨਿੰ ਰਿੱ ਖਣ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਲਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਚੈੈੱਕ ਪਰਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਪੁਲਲਸ ਸੇਿਾ ਨਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

_____________________________________________________________________________________
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਲਕ ਪੁਲਲਸ ਸੇਿਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਸਲਹਮਤੀ ਤੋਂ ਲਬਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਏਜਿੰ ਸੀ ਨਿੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਮੈਂ ਕਬਲ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਲਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਲਕ ਿਲਨਰੇਬਲ ਸੈਕਟਰ ਚੈੈੱਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਕਦੋਂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਿਲਨਰੇਬਲ ਸੈਕਟਰ ਚੈੈੱਕ ਲਈ
ਸਲਹਮਤੀ ਲਦਿੰ ਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਰੌਇਲ ਕਨੇਡੀਅਨ ਮਾਉਂਲਟਡ ਪੁਲਲਸ ਦੁਆਰਾ ਰਖ ਰਖਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਆਟੋਮਲੋ ਟਡ ਲਕਰਲਮਨਲ ਲਰਕਾਰਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਸਸਟਮ ਦੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਲਹਮਤੀ ਲਦਿੰ ਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਲਕ ਕੀ ਮੈਨਿੰ ਲਕਰਲਮਨਲ ਲਰਕਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ੈਲਡਊਲ ਲਿਿੱ ਚ ਸਚੀਬਿੱ ਿ ਲਲਿੰਗਕ ਜੁਰਮਾਂ ਲਿਿੱ ਚੋਂ ਲਕਸੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਲਮਲੀ ਹੈ, ਮਾਫ਼ੀ
ਲਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਲਕ ਜੇ, ਇਸ ਸਲਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ, ਤਲਾਸ਼ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਕ ਲਕਰਲਮਨਲ ਲਰਕਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ੈਲਡਊਲ ਲਿਿੱ ਚ ਸਚੀਬਿੱ ਿ ਲਲਿੰਗਕ ਜੁਰਮਾਂ ਲਿਿੱ ਚੋਂ
ਲਕਸੇ ਲਈ ਮੈਨਿੰ ਸਜ਼ਾ ਲਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਰਕਾਰਡ ਹੈ ਲਜਸ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਲਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਰਕਾਰਡ ਰੌਇਲ ਕਨੇਡੀਅਨ ਮਾਉਂਲਟਡ ਪੁਲਲਸ ਦੇ ਕਲਮਸ਼ਨਰ
ਦੁਆਰਾ ਸੌਲੀਲਸਟਰ ਜਨਰਲ ਔਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿੰ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਜੋ ਲਫਰ ਉਸ ਲਰਕਾਰਡ ਲਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲਹਿੱ ਸੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੁਲਲਸ ਫੋਰਸ ਜਾਂ
ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਅਲਿਕਾਲਰਤ ਸਿੰ ਗਠਨ ਨਿੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਫਰ ਉਹ ਪੁਲਲਸ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਅਲਿਕਾਲਰਤ ਸਿੰ ਗਠਨ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨਿੰ ਦੇਿੇਗਾ।

________________________________________________________________________________________
ਮੈਂ ਪੁਲਲਸ ਸੇਿਾ ਨਿੰ ਉੱਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਲਾਸ਼ਾਂ ਪਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਿੱਗੀ ਕੋਈ ਿੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੰ ਿਰਤਣ ਲਈ ਸਲਹਮਤੀ
ਲਦਿੰ ਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ, ਲਜਸ ਲਿਿੱ ਚ ਪੁਲਲਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਚੈੈੱਕ ਨਿੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਲਸ ਲਰਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਲਸ ਸੇਿਾ ਨਿੰ ਪੁਲਲਸ
ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਚੈੈੱਕ ਲਿਿੱ ਚ ਤਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੈਨਿੰ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਸਲਹਮਤੀ ਲਦਿੰ ਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਲਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਲਕ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਲਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿੰ ਗਠਨ ਨਿੰ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਲਕ ਪੁਲਲਸ
ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਚੈੈੱਕ ਪਰਲਕਲਰਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਲਬਰਟਾ ਪੁਲਲਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਚੈੈੱਕ ਲਡਸਕਲੋ ਜ਼ਰ ਪਰਸ
ੋ ੀਜਰਜ਼ ਲਿਿੱ ਚ ਉਪਲਬਿ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਲਸ ਸੇਿਾ ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ
ਉਪਲਬਿ ਹਨ।

________________________________________________________________________________________

ਇਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਿਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਲੈ ਕਟਰੌਨ ਕ ਸਨਿਮਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਿਾਂ ਨਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ੰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਨਚਤ ਕੀਤਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ
ਸਨਿਮਤੀ ਦੀ ਸਮੱ ਗਰੀ, ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵ ਅਤੇ ਨ ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਰੀਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ੰ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਿਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਿਾਂ ਨਕ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਿੱਈਆ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋ ੜ ਿੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਪੁਨਲਸ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਪੁਨਲਸ ਇ ਫਰਮੇਸ਼ ਡਾਟਾਬੇਸਾਂ ਰਾਿੀਂ ਉਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਮੈਂ

ਤਰੀਕ:

ਸਿੀਕਾਰ
ਕਰਦਾ/ਦੀ
ਹਾਂ

ਮੈਂ ਪੁਲਲਸ ਸੇਿਾ, ਪੁਲਲਸ ਸੇਿਾ ਦੇ ਚੀਫ ਔਫ ਪੁਲਲਸ, ਪੁਲਲਸ ਸਰਲਿਲਸਜ਼ ਪੁਲਲਸ ਕਲਮਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਬਿੰਿਕਾਂ, ਿਾਲਰਸਾਂ, ਅਸਾਇਨਾਂ, ਏਜਿੰ ਟਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ, ਨੌਕਰਾਂ ਅਤੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਿੰ ਕਾਨਿੰ ਨ ਲਿਿੱ ਚ ਜਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਲਿਿੱ ਚ ਕੋਈ ਿੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੰ ਗਾਂ ਜਾਂ ਲਕਸੇ ਿੀ ਲਕਸਮ ਦੇ ਦਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਦਿੰ ਦਾ/ਦੀ, ਰੀਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲਰਹਾ
ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਲਜਸ ਲਿਿੱ ਚ ਲਕਸੇ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਲਬਨਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ, ਦਾਅਿੇ, ਕਰਜ਼ੇ, ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀਆਂ, ਆਮ ਨੁਕਸਾਨ, ਖਾਸ ਨੁਕਸਾਨ, ਆਰਲਥਕ ਨੁਕਸਾਨ, ਖਰਚੇ ਜਾਂ
ਲਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਲਕ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਨਿੰ ਨੀ ਪਰਤੀਲਨਿੀਆਂ, ਿਾਲਰਸਾਂ, ਅਸਾਇਨਾਂ ਜਾਂ ਏਜਿੰ ਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁਲਲਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਚੈੈੱਕ ਦੀ ਪਰਲਕਲਰਆ ਲਿਿੱ ਚ ਮੇਰੀ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਲਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਚੈੈੱਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲਕਸੇ ਿੀ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਸਿੰ ਬਿੰ ਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਫਾਰਮ ਲਿਿੱ ਚ ਇਕਿੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਲਲਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਚੈੈੱਕ ਪਰਲਕਲਰਆ ਦੇ ਲਹਿੱ ਸੇ ਿਜੋਂ ਇਕਿੱ ਠੀ, ਿਰਤੀ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੰ ਫਰੀਡਮ

ਂ ਪਰੋਟਕ
ਔਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡ
ੈ ਸ਼ਨ ਔਫ ਪਰਾਈਿੇਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨਿੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਿੱ ਕਠਾ ਕੀਤਾ, ਿਰਲਤਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ
ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਪੁਨਲਸ ਇ ਫਰਮੇਸ਼ ਚੈਿੱਕ
ਨ ਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਸਨਿਮਤੀ
PO 1244 (R2014-11)

A.

ਨਬ ੈ ਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੀਲੀ ਲਸਆਹੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਸਾਫ ਲਲਿੱਖੋ ਅਤੇ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਭਰੋ

1) ਤੁਿਾਡਾ ਮੌਜਦਾ ਪਨਰਵਾਰਕ ਆਖਰੀ ਾਮ:
ਪਨਿਲਾ ਾਮ

ਨਵਚਕਾਰਲਾ(ਲੇ ) ਾਮ

2) ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਿੋਰ ਾਮ ਵਰਤੇ ਿ ?

3) ਜ ਮ ਨਮਤੀ

ਜਨਮ, ਲਿਆਹੁਤਾ, ਪਰਿ ਨਾਮ ਜਾਂ ਕਾਨਿੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਦਲਲਆ ਸੀ?
□ ਿੀਂ

ਉਰਫ਼/ਉਪ ਾਮ/ਪਸੰ ਦੀਦਾ ਾਮ

ਸਾਲ

|

4) ਨਲੰਗ
ਮਹੀਨਾ

ਲਦਨ

|

□ ਮਰਦ

□ ਔਰਤ

|
|
|
|
5) ਜ ਮ ਸਥਾ (ਸ਼ਲਹਰ / ਸਬਾ/ਪਰਦੇਸ਼ / ਦੇਸ਼)

□ ਿਾਂ

ਜੇ ‘ਿਾਂ’, ਿੇਠਾਂ ਿੋਰ ਾਮ ਨਲੱਖੋ
__________________________________________

6) ਫੋ

__________________________________________

ੰ ਬਰ

ਨਰਿਾਇਸ਼
(
ਸੈਿੱਲ

ਕੰ ਮ

)

7) ਤੁਸੀਂ ਨਕੰ ੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਨਵੱ ਚ ਰਨਿ ਰਿੋ ਿੋ?

(
)
(
)
ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਨਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਕਥੇ ਰਨਿੰ ਦੇ ਸੀ?

8) ਤੁਿਾਡਾ ਮੌਜਦਾ ਰਨਿਣ ਵਾਲਾ ਪਤਾ

9) ਤੁਿਾਡਾ ਡਾਕ ਪਤਾ (ਜੇ ਵੱ ਖਰਾ ਿੈ)

ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਿੰਬਰ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਪਤਾ

ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਿੰਬਰ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਪਤਾ

ਸ਼ਲਹਰ/ਨਗਰ

ਸ਼ਲਹਰ/ਨਗਰ

ਸਬਾ

ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ

10) ਇਿ ਪੁਨਲਸ ਇ ਫਰਮੇਸ਼ ਚੈਿੱਕ ਇਸ ਲਈ ਿੈ
□ ਰੋਜ਼ਗਾਰ

□ ਿਲਿੰਟੀਅਰ

ਸਬਾ

ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ

11) ਜੇ ਪੁਨਲਸ ਇ ਫਰਮੇਸ਼ ਚੈਿੱਕ ਰੋ ਗਾਰ ਜਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਿੈ -

□ ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਲਈ

ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ੌ ਕਰੀ ਦਾ ਵਰਣ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ

□ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ

□ ਹੋਰ (ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱ ਸੋ) __________________

ਿੈ, ਤਾਂ ਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ:

(ਲਕਸ ਏਜਿੰ ਸੀ ਨਾਲ) ________________
12) ਪਰੈਕਟੀਕਮ

13) ਮੈਂ ਿੇਠਾਂ ਨਦੱ ਨਤਆਂ ਾਲ ਕੰ ਮ/ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ

□ ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ

□ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਲਬਨਾਂ

□ ਸਿੰ ਸਥਾ ਦਿੱ ਸੋ _________________

ਲਈ

□ ਅਪਿੰ ਗ
□ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਕ

□ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ

ਮੁਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੀ ਿੈ:

ਤੁਹਾਡੇ ਲਫਿੰ ਗਰਲਪਰਿੰ ਟ ਲਏ ਗਏ ਹਨ

ਲਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਲਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਰਕਾਰਡ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ (ਮਾਫ਼ੀ-pardon) ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ?
□ ਹਾਂ

VS

□ ਬਿੱ ਚੇ/ਨੌਜਿਾਨ
□ ਮਰੀਜ਼

14) ਕੀ ਕੈ ੇ ਡਾ ਨਵੱ ਚ ਅਲਜਹੇ ਅਪਰਾਧਕ ਜੁਰਮ ਲਈ ਕਦੇ ਿੀ

□ ਨਹੀਂ

ਕੇਵਲ CPS ਵਰਤੋਂ

(ਗੀ):

ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਮਤੀ
|

______________________

ਸਾਲ

|

|

ਮਹੀਨਾ

|

|

ਲਦਨ

|

(ਪੁਨਲਸ ਕਾਉਂਟਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਏਜੰ ਸੀ ਸੰ ਪਰਕ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਿਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਲਾ ਮੀ
ਿ )

ਬੀ, ਕੇਵਲ ਏਜੰ ਸੀ ਸੈਕਸ਼
*ਜੇ ਲਕਸੇ ਏਜਿੰ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਮਹਾ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
ਏਜਿੰ ਸੀ ਦਾ ਨਾਮ

ਏਜਿੰ ਸੀ ਸਿੰ ਪਰਕ (ਲਪਰਿੰ ਟ ਕਰੋ)

ਏਜਿੰ ਸੀ ਗਿਾਹ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਲਬਰਟਾ VOAN #
(ਿੌਲਿੰਟਰੀ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਥਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਿੰਬਰ)

ਇਸ ਲਾਈ

ਤੋਂ ਿੇਠਾਂ ਾ ਨਲੱਖੋ – ਇਿ ਖੇਤਰ ਕੇਵਲ ਨਸਟੀ ਔਫ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਿੈ

ਅਹੁਦਾ ਲਜਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੈ
ਜੀਐਲ ਲਬਜ਼ਨਸ ਯਲਨਟ

ਲਡਲਿਜ਼ਨ

ਅਕਾਉਂਟ

ਫਿੰ ਡ

ਇਸ ਲਾਈ

ਲਡਪਾਰਟਮੈਂਟ
ਲਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਈਡੀ

/ਸੀਐਨਆਈ (CNI)

ਲਫਿੰ ਗਰਲਪਰਿੰ ਟ

ਹਿਾਲਾ

ਤੋਂ ਿੇਠਾਂ ਾ ਨਲੱਖੋ – ਕੇਵਲ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਨਲਸ ਖੇਤਰ

______________ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ □ VS ਚੈੈੱਕ ਪਰਾ ਕੀਤਾ ਲਗਆ
ਸੀਪੀਆਈਸੀ (CPIC)/ਪੀਈਆਰਐਸ (PERS)

ਗਤੀਲਿਿੀ

ਜੌਇਿੰਨ/ਪੈਂਲਡਿੰ ਗ

ਇਿੰ ਨਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ:
ਪੀਆਈਐਮਐਸ (PIMS)

