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ਇਿ ਕਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਕਨੰੂਨੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ, ਆਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਅਹਿਹਨਯਮ ਅਤੇ ਹਨਯਮਾਂ (Immigration and 
Refugee Protection Act / Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés) ਨੰੂ ਵੇਿੋ। 

ਇਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਿਾਨੰੂ ਤੁਿਾਡੇ ਅਹਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਜੱਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਜਿੜੀ ਤੁਿਾਡੀ 
ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮਦਦਗਾਰ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਵਚ 
ਸਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਿੋਣ, ਹਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਕਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਹਵਸਜ਼ ਏਜੰਸੀ (Canada Border Services Agency 
[CBSA] / Agence des services frontaliers du Canada [ASFC]) ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਣ ਲਈ ਪੁੱਛੋ।

ਕਨੰੂਨ
ਤੁਸੀਂ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਆਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਅਹਿਹਨਯਮ  ਦੇ ਅਿੀਨ ਨਜ਼ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਹਕਉਂਹਕ CBSA/ASFC ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ:

y ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਹਿਆ ਹਕ ਪੂਰਨ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ;
y ਤੁਿਾਡੀ ਸਿਸੀਅਤ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸਟ ਨਿੀਂ ਸੀ;
y ਕੋਲ ਇਿ ਹਵਸਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਕਨੇਡਾ ਹਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਿੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿੀਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ, ਪੜਤਾਲ  

ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਿਾਜ਼ਰ ਿੋਣਾ ਅਸੰਭਵ (ਭੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ) ਸੀ। ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹਨਸ਼ਕਾਸਨ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਹਨਸ਼ਕਾਸਨ ਿੋ  
ਸਕਦਾ ਿੈ; ਜਾਂ 

y ਕੋਲ ਇਿ ਸੱਕ ਕਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰੱਹਿਆ, ਮਨੁੱਿੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਹਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਿ, ਅਪਰਾਿ 
ਜਾਂ ਸੰਗਹਿਤ ਅਪਰਾਿ ਕਰ ਕੇ ਕਨੇਡਾ ਹਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਿੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿੀਂ।

ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਉ ਉੱਤੇ ਨੀਤੀ
ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਉ

y ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਵਰਤਾਉ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

y ਤੁਿਾਨੰੂ ਤੁਿਾਡੇ ਕਨੰੂਨੀ ਅਹਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹਚਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਣ ਦਾ 
ਅਵਸਰ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ 
ਸੂ਼ਹਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੱਚੇ
y CBSA/ASFC 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਹਚਆਂ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਅੰਤਮ ਉਪਾਉ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ 

ਿਨ, CBSA/ASFC ਤੁਿਾਡੇ ਹਵਸ਼ਸ਼ੇ ਕਸੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸਚੋਦੇ ਿੋਏ ਹਵਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। CBSA/ASFC ਦਾ 
ਅਫ਼ਸਰ ਤੁਿਾਡੇ ਪਹਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਹਮਲਾ ਕੇ, ਬੱਹਚਆਂ ਦੀ ਦੇਿ-ਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਿਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਿਤਾ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦਾ 
ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਹਚਆਂ ਨੰੂ ਉਹਚਤ ਹਨਵਾਸ-ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਿਤਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰੇਗਾ। 

y ਜੇ ਇਿ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਿੈ, ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਹਚਆਂ ਨੰੂ CBSA/ASFC ਦੇ ਇਹਮਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਿੋਲਹਡੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹਵਚ ਰਹਿਣ ਲਈ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਂਟਰ ਹਵੱਚ ਪਹਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ ਦੇ ਿੇਤਰ ਿਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਹਕੰਨੀ ਦੇਰ 
ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਿੋ, ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਹਚਆਂ ਲਈ ਅਹਿਆਪਕ ਉਪਲਬਿ ਿੋਵੇਗਾ।

y ਸੂਬਾਈ ਅਥਾਹਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੂਬਾਈ ਬਾਲ-ਕਹਲਆਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਨਗਰਾਨੀ ਹਵੱਚ ਰੱਹਿਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਅਹਜਿਾ ਿੰੁਦਾ ਿੈ, ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ  ਨੰੂ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਲਵਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸੁਹਵਿਾਵਾਂ
y ਤੁਿਾਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ CBSA/ASFC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ  ਜਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੱਤਣ (ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਸੀਮਾ ਪਾਰ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਹਦ) ਤੇ ਰੱਹਿਆ 

ਜਾਵੇ।
y ਤੁਿਾਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਫਰ CBSA/ASFC ਦੇ ਇਹਮਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਿੋਲਹਡੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਲਵਾਲ, ਹਕਊਬੈੱਕ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਔਟੈਂਰੀਉ, ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਹਬ੍ਰਹਟਸ਼ 

ਕਲੰੋਬੀਆ) ਜਾਂ ਹਕਸ ੇਸਬੂਾਈ ਸਿੁਾਰਕ ਸਹੁਵਿਾ ਹਵਚ ਰੱਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਕੱਥੇ ਰੱਹਿਆ ਜਾਵਗੇਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹਨਰਭਰ ਕਰਦਾ 
ਿੈ ਹਕ ਹਕਿੜੀਆਂ ਸੁਹਵਿਾਵਾਂ ਉਪਲਬਿ ਿਨ ਅਤੇ CBSA/ASFC ਦੇ ਹਵਚਾਰ ਹਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਿੁਦ ਲਈ ਅਤੇ ਦੁਹਜਆਂ ਲਈ ਹਕਸ ਿੱਦ ਤਕ 
ਿਤਰਾ ਿੋ।. 

y  CBSA/ASFC  ਦੀਆਂ ਸੁਹਵਿਾਵਾਂ ਬੰਹਦਆਂ, ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਔਹਜਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। ਕੁੱਿ ਮਾਮਲੇਆਂ ਹਵਚ, ਜੇ  
ਇਕ ਪਹਰਵਾਰ ਨੰੂ ਹਿਰਾਸਤ ਹਵੱਚ ਹਲੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ, ਬੱਹਚਆਂ ਨੰੂ ਇਕ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਪਾਸ ੇਰੱਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਪਹਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ 
ਰਿਾਇਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ 
ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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y  CBSA/ASFC ਇਿ ਹਨਸ਼ਹਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਿੈ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹਵਚ ਨਜਰਬੰਦ 
ਿੋ ਜੋ ਹਨਰਾਪਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਿੈ।

y ਤੁਿਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
y ਤੁਿਾਡੀ ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਾਤਮਕ, ਅਤੇ ਰੂਿਾਨੀ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਤੁਿਾਡੇ ਸਹਭਆਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪੂਰਾ ਕਰਣ 
ਲਈ ਉਹਚਤ ਕੋਹਸ਼ਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

y CBSA/ASFC ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਿਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡੀ ਹਟੱਪਹਣਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੀ ਿੈ।

ਤੁਿਾਡੇ ਿੱਕ
y ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਹਤਹਨੱਿਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਿੱਕ ਿੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕਨੰੂਨੀ ਮਦਦ (ਲੀਗਲ ਏਡ) 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਦਾ ਿੱਕ ਿੈ। ਤੁਿਾਨੰੂ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਕਨੰੂਨੀ ਮਦਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਹਮਤੱਰ ਜਾਂ ਹਕਸੀ ਸੰਗਿਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਹਤਹਨਿ ਕਰਣ ਲਈ ਹਨਯਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।

y ਤੁਿਾਡਾ ਿੱਕ ਿੈ ਹਕ ਤੁਿਾਨੰੂ ਤੁਿਾਡੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਹਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
y ਤੁਿਾਨੰੂ ਤੁਿਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਕਾਂਸੁਲੇਟ ਦੇ 

ਪ੍ਰਹਤਹਨਿੀ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਣ ਦਾ ਿੱਕ ਿੈ।
y ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੀਂ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਹਕ ਕਾਂਸਲਿਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਹਤਹਨਿੀ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,  

ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹਵਚ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਿਾਈ ਕਹਮਸ਼ਨਰ 
(United Nations High Commissioner for Refugees / Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 
ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸੂਹਚਤ ਕਰਣ ਲਈ ਆਿ ਸਕਦੇ ਿੋ।

y ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਸਮਿ ਜਾਂ ਬੋਲ ਨਿੀਂ ਸਕਦੇ ਹਜਿਦੇ ਹਵਚ ਕਾਰਵਾਈ 
(ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹਨਰੀਿਣ, ਇਹਮਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆਹਦ) ਸੰਚਾਹਲਕ 
ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਿੱਕ ਿੈ।

y ਜੇ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਨਾਬਾਹਲਗ ਿੋ ਜਾਂ ਆਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਪ੍ਰਵਾਸ ਹਡਵੀਜਨ (Immigration and 
Refugee Board [IRB] / Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR]) ਦੀ ਰਾਇ ਹਵੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ 
ਭਾਵ ਨੰੂ ਸਮਿਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਿੋ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਹਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਹਤਹਨਿੀ ਹਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਸਾਿਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਮੁਦਾਏ ਸਹਿਯੋਗ
ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਿਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਸਥਾਨਕ ਸਮੁਦਾਏ ਜਾਂ ਿਾਰਹਮਕ ਸੰਗਿਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਮਲਣ ਆ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਮਦਦ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਉਿ ਤਿਾਨੰੂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਿੋ, ਉਿ ਤੁਿਾਨੰੂ ਤਿਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰਣਗੇ ਜੋ ਤੁਿਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਿੋਣ। ਇਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਪਲਬਿ ਨਾ ਿੋਂਣ। ਤੁਸੀਂ 
CBSA/ASFC ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਹਜਿੜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਇਿਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਾਇਤਾ
ਜੇ ਹਕਸੀ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ (ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਹਸਕ ਤੌਰ ਤੇ) ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਦੇਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ, ਹਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸੁਹਵਿਾ ਦੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਿਿੇ ਿੋ ਜਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰੀ (ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਹਸਕ) ਿੈ, ਹਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਹਵਿਾ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਿੁੰ ਦੇ ਿੋ। ਤੁਿਾਡੀ ਦਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ 
ਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਵਕੀਲ 
ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਹਤਹਨੱਿਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ 

ਿੱਕ ਿੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ 
ਕਨੰੂਨੀ ਮਦਦ (ਲੀਗਲ ਏਡ) ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰਣ ਦਾ ਿੱਕ ਿੈ। 

ਤੁਿਾਨੰੂ ਤੁਿਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ 
ਕਾਂਸੁਲੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਹਤਹਨਿੀ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਣ ਦਾ ਿੱਕ ਿੈ।

ਤੁਿਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ 
ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਬੋਰੀ-ਹਬਸਤਰਾ ਅਤੇ ਹਨਜੀ ਅਸਬਾਬ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੁੰ ਚੋਗੇ, ਤਿਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਹਨਜੀ ਵਸਤਾਂ, ਸਣੇ ਸੈੱਲ ਫ਼ੋਨ, ਬੋਰੀ-ਹਬਸਤਰਾ, ਗਹਿਣੇ, ਪੈਸੇ, ਦਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਿੋਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ 
ਕੋਲ ਿੈ, ਸੁਰੱਹਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਗੋਦਾਮ ਹਵਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਿਣ ਲਈ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੁਿਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਹਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਿਾਨੰੂ 
ਤੁਿਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਵਾਜਬ ਉਪਯੋਗ ਕਰਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਸਤੂਆਂ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਚਾਕੂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜਿੜੀਆਂ ਿਹਥਆਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਹਨਜੀ ਸੁਰੱਹਿਆ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰੇ ਹਵਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ, ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁੱਹਟਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਭੋਜਨ
ਜੇ ਡਾਕਟਰੀ, ਦੰਦਾਂ ਸਬੰਿੀ ਜਾਂ ਿੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਿੁਰਾਕ ਸਬੰਿੀ ਿਾਸ ਲੋੜਾਂ ਿਨ, ਹਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ CBSA/ASFC ਦੇ ਹਕਸੇ ਅਫ਼ਸਰ, 
ਚੌਕੀਦਾਰ ਜਾਂ ਸੁਹਵਿਾ ਦੇ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਦੱਸੋ। ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਿੁਰਾਕ ਸਬੰਿੀ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕੀਤੇ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਮੁਲਾਕਾਤੀ
y ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਵਿਾ ਦੇ ਹਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਆਹਗਆ ਹਦੱਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਫਰਕ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ।
y ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੇਵਲ ਹਮਲਣ ਦੇ ਿੇਤਰ ਹਵਚ ਿੀ ਸੰਭਵ ਿਨ।
y ਹਜਿੜੀ ਸੁਹਵਿਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਿੇਤਰ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਕੇਵਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਹਤਹਨਿੀ ਅਹਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
y ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਹਨਯਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਹਤਹਨਿੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਆਹਗਆ ਸੁਹਵਿਾ ਦੇ ਆਮ ਹਮਲਣ ਦੇ ਘੰਹਟਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਿਨਾਂ 

ਘੰਹਟਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਆਹਗਆ ਕੇਵਲ ਸੁਹਵਿਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਹਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਿਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ 
ਿਾਸ ਵੇਰਹਵਆਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਿੋਵੇਗਾ।

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ
ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਾਸ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਮਆਂ ਤੇ ਲੋਕਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਪਲਬਿ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿਨ, ਤੁਿਾਡੀ 
ਕਾੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਣ ਹਵੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ, ਸੁਹਵਿਾ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੋ। ਜੇ 
ਤੁਿਾਨੰੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾੱਲ ਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ, ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਅਹਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਡਾਕ
y ਕੁਿ ਸੁਹਵਿਾਵਾਂ ਹਵਚ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਲੱਿੀ ਿੋਈ ਡਾਕ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਦੀ ਆਹਗਆ ਿੈ।
y ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਿੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ।
y ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੰੂ ਭੇਜੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਡਾਕ ਕੇਵਲ ਤੁਿਾਡੀ ਿਾਜ਼ਰੀ ਹਵਚ ਸੁਹਵਿਾ ਦੁਆਰਾ ਿੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ 

ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਹਸ਼ਕਾਇਤਾਂ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ CBSA/ASFC ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹਕਸੇ ਵੀ ਪੱਿ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿੋ, ਹਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸੁਹਵਿਾ ਉੱਤੇ 
ਚੌਕੀਦਾਰ ਜਾਂ ਹਕਸੀ ਿੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਦੱਸੋ। CBSA/ASFC ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਿੋ ਸਕੇ ਤੁਿਾਡੀ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗਾ।

ਢੋਆ-ਢੁਆਈ
ਸੁਹਵਿਾ ਦੇ ਬਾਿਰ ਤਿਾਨੰੂ ਲੈ ਜਾਉਣ ਜਾਂ ਸੁਹਵਿਾ ਦੇ ਬਾਿਰ ਹਕਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 
ਤੁਿਾਡੇ ਿਾਜ਼ਰ ਿੋਣ ਦੌਰਾਨ CBSA/ASFC ਜਾਂ ਸੁਰੱਹਿਆ ਅਹਿਕਾਰੀ ਤੁਿਾਡੀ 
ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਿਥਕੜੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਹਵਕਲਾਂਗ, ਬਜ਼ਰੁਗ, 
ਨਾਬਾਹਲਗ ਬੱਹਚਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਛੂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ
ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਕਸੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਿਏੂ ਂਦੀ ਮਸ਼ੁਕ ਆਵ ੇਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇਿਦੇ ਿ,ੋ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਦੱਸ।ੋ ਜੇ ਅੱਗ ਤੁਿਾਡੇ ਕਮਰੇ ਹਵਚ ਸ਼ਰੂੁ ਿੁੰ ਦੀ ਿ,ੈ ਹਡਊਟੀ ਤੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਦੱਸ।ੋ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿ ੋਅਤੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ੁਲਤਾ ਨਾਲ ਹਬਲਹਡੰਗ ਤੋਂ ਹਨਕਲ ਸਕ।ੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਹਵਸਜ਼ 
ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 

ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹਕਸੇ ਵੀ ਪੱਿ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 
ਕਰਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿ।ੋ
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ਿਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਰ ਸਹੁਵਿਾ ਦੇ ਹਨਯਮਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਿ ੈਿਰ ਇਕ ਦੀ ਸਰੁੱਹਿਆ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਰਾਿੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਿਾਡੇ ਕਲੋੋਂ ਇਿਨਾਂ ਹਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਆਸ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿ।ੈ ਹਵਨਾਸ਼ਕ ਵਤੀਰਾ, ਸਮਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਣਾ, ਸਹਿਣ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। ਇਸ ਹਕਸਮ ਦੇ ਹਵਵਿਾਰ ਵਜੋਂ ਤਿਾਨੰੂ ਕੱਲੇ 
ਰੱਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ ੈਜਾਂ ਅਹਿੱਕ ਸਰੁੱਹਿਅਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸਹੁਵਿਾ ਤੇ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਸਕਦਾ ਿ।ੈ

CBSA/ASFC ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੁਿਾਡੇ ਕਸੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕਿੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕਲੋ ਕਈੋ ਿਰੋ ਸਵਾਲ ਿਣੋ, ਹਕਰਪਾ ਕਰ ਕ ੇਸਹੁਵਿਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ CBSA/ASFC ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਪੁੱਛੋ।

ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ ਜਾਂ ਹਰਿਾਈ ਲਈ ਫ਼ਸੈਲੇ
“ਗੈਰ-ਹਨਰਹਦਸ਼ਟ” ਆਉਣ ਵਾਲੇਆਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਮੀਹਿਆ
ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਹਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਰਿਾਈ ਹਮਲ ਸਕਦੀ ਿ ੈਜੇ CBSA/ASFC ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਸਮਿਦਾ ਿ ੈਹਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਿਣੁ ਨਿੀਂ ਰਿ ੇਜਾਂ ਜੇ ਬਾਂਡ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹਚੰਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਿ ੋਸਕਦੀਆਂ ਿਨ।

y ਅਿਤਾਲੀ (48) ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ  (ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਿੋ ਸਕੇ), ਆਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਆਪ੍ਰਵਾਸ 
ਹਡਵੀਜਨ ਤੁਿਾਡੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮੀਹਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਆਪ੍ਰਵਾਸ ਹਡਵੀਜਨ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਣ ਵਾਲਾ (“ਮੈਂਬਰ”) CBSA/ASFC  
ਤੋਂ ਹਨਵੇਕਲਾ ਿੰੁਦਾ ਿੈ।

y ਸੱਤ (7) ਹਦਨ – ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਹਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਿਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ IRB/CISR ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ 
ਸਮੀਹਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

y ਿਰ (30) ਹਦਨੀਂ – ਸੱਤ-ਹਦਨ ਦੀ ਸਮੀਹਿਆ ਬਾਅਦ, ਤੁਿਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ 30 ਹਦਨਾਂ ਹਵਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਅਵੱਸ਼ IRB/CISR ਦੁਆਰਾ 
ਹਫਰ ਸਮੀਹਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

y ਿਰ ਇੱਕ ਸਮੀਹਿਆ ਤੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਰੂਰ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
y ਇਿ ਸਲਾਿ ਹਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਵੱਚ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਹਨਯਕੁਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੀ, ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ 

ਕੋਲ ਕੋਈ ਿੈ, ਦੇ ਿਾਜ਼ਰ ਿੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕਰੋ।
y ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਅਨੁਸੂਹਚਤ ਸਮੀਹਿਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਕਸੀ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਤਰੇ ਸਮੀਹਿਆ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਜੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥ 

ਅਹਜਿੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਿੀਕ ਹਸੱਿ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਬੇਨਤੀ ਅਵੱਸ਼ ਹਲਿਤ ਹਵਚ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਅਤੇ IRB/CISR ਦੇ ਆਪ੍ਰਵਾਸ ਹਡਵੀਜਨ ਨੰੂ 
ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਹਜਿੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਹਕ ਕੀ ਤੁਿਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਿੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੀਂ। ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ CBSA/AFSC 
ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਹਰਿਾਈ
ਸਮੀਹਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ, IRB/CISR ਦੇ ਆਪ੍ਰਵਾਸ ਹਡਵੀਜਨ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਿਕੁਮ ਕਰੇਗਾ ਹਕ ਤੁਿਾਨੰੂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਹਿਆ ਜਾਵ ੇਜਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ 
ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਹਰਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵ।ੇ IRB/CISR ਤੁਿਾਡੀ ਹਰਿਾਈ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਿ ੈਹਜਿਨਾਂ ਹਵਚ ਇਿ ਸ਼ਾਹਮਲ ਿ ੋਸਕਦੀ ਿ:ੈ

y ਅਦਾਇਗੀ:   ਇਿ ਪੈਸਾ ਇਿ ਹਨਸ਼ਹਚਤ ਕਰਣ ਲਈ ਹਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਰਿਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋਗੇ। 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਿ ਤੁਿਾਡੇ ਕਸੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਿ ਿਫ਼ਹਤਆਂ ਹਵੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਹਰਿਾਈ ਦੀ 
ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਈਆਂ ਿੋਣ।

y ਗਾਰੰਟੀ:   ਇਿਦੇ ਲਈ ਹਬਆਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੀ। ਗਾਰੰਟਰ (ਹਜਿੜਾ ਅਵੱਸ਼ ਕਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਹਰਕ ਜਾਂ ਕਨੇਡੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਿੋਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ) ਪੈਸ ੇਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰਿਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ।

ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਗਾਰੰਟਰ ਿ,ੈ ਉਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਨੰੂਨੀ ਹਜੱਮਵੇਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਨਿੀਂ ਸਕਗੇਾ ਜਦ ਤੀਕ ਤੁਿਾਡਾ ਆਪ੍ਰਵਾਸ (ਇਹਮਗ੍ਰਸ਼ੇਨ) ਦਾ ਕਸੇ 
ਹਨਬੜ ਨਿੀਂ ਜਾਂਦਾ।

ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰਿਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਣ ਹਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਿ,ੋ ਤੁਿਾਡੇ ਗਾਰੰਟਰ ਦੁਆਰਾ ਹਦੱਤਾ ਜਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ਾਇਦ 
ਵਾਪਸ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਵਾਪਸ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੋ।


