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ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਰਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਦੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਜੇਲਹ ਦੀ ਰਮਆਦ। 
ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧੀ ਪਰਰਵਾਰ ਦਾ ਰਹਿੱ ਸਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਰਸਰਫ 
ਅਪਰਾਧੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਬਲਰਕ ਉਸਦੇ ਪਰਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦਸੋਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 
ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਪਆਰੇ ਤੋਂ ਰਵਛੋੜਾ, ਇਕਿੱਲਾਪਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ 
ਰਚੂੰ ਤਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 
ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਸ ਰਵਿੱ ਚ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਵੋੇ – ਰਵਿੱ ਤੀ 
ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਗਾਈਡ ਬੀਸੀ ਰਵਿੱ ਚ ਸੂੰਘੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾ ਰਹੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਪਆਰੇ ਦੇ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਹੋਣ 
ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਹਨ ਹਵੋਾਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ 
ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਜਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ 
ਵਾਸਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਹਰ ਸਰਿਤੀ ਤੇ ਰਧਆਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪਰਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪੜਹ ਕੇ 
ਤੁਸੀਂ ਰਸਸਟਮ ਬਾਰੇ ਰਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣ ਸਕੋਗੇ, ਪਰਸ਼ਨ ਪੁਿੱ ਛਣ ਰਵਿੱ ਚ ਆਰਾਮਦੇਹ 
ਮਰਹਸ ਸ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਜਾਣੋਗੇ ਰਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇਲਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ - ਰਜਨਹ ਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਹ ਦੇ 
ਨਾਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਕਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 
ਰਕ ਉਹ ਅਰਜਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਕਸੇ ਵੀ ਗਲਤਫਰਹਮੀ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਵਿੱ ਚ 
ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂੰ ਖੇਪ 
ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਰੈਕਟਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਰਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ।  

ਜੋਹਨ ਹੋ ਾਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਾਰ ੇ

ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਡ ਸਸੋਾਇਟੀ ਪਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਰਦਆਲ  ਅਪਰਾਰਧਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਰਨਆਂ 
ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪ ਰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੂੰ  ਪਰੋਤਸਾਰਹਤ ਕਰਦੀ 
ਹੈ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਵਿੱ ਚ 1929 ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ 
ਅਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ 
ਭਰ ਰਵਿੱ ਚ ਬਰਾਂਚਾਂ ਹਨ।  
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ਦੀ ਵ ਆਵਿਆ 

ਅਪਰਾਰਧਕ ਰਨਆਂ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ, ਰਸਸਟਮ ਨ ੂੰ  ਚਾਰ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਗਾਂ ਰਵਿੱ ਚ 
ਵੂੰ ਰਡਆ ਰਗਆ ਹੈ, ਰਜਨਹ ਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਰਧਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 

 ਕਾਨੰੂਨ ਅਮਲ੍-ਦਰਾਮਦ - ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਿੱ ਰਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ 
ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਰਗਰਫਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।   

 ਅਦਾਲ੍ਤਾਂ – ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਮੁਕਿੱ ਦਮਾ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੋਸ਼/ਰਨਰਦੋਸ਼ਤਾ ਤੇ 
ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

 ਸੁਧਾਰ ਘਰ – ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਕੋਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸਰਰਵਰਸਜ਼ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ (ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ 
CSC) ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਸੀ 
ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਬਰਾਂਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 ਪੈਰੋਲ੍ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ (ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੈਰੋਲ ਬੋਰਡ ਜਾਂ PBC) – ਪੈਰੋਲ 
ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ, ਰਵਧਾਨਕ 
ਰਰਹਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਰਕਰਮੀਨਲ ਜਸਰਟਸ ਰਸਸਟਮ (ਅਪਰਾਰਧਕ ਰਨਆਂ ਪਰਣਾਲੀ) ਦੇ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ 
ਲੂੰ ਬੀ, ਜਰਟਲ ਪਰਰਕਰਰਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਰਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਰਵਾਰ ਰਕਰਮੀਨਲ ਜਸਰਟਸ ਰਸਸਟਮ ਦੇ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਲੂੰ ਘੇਗਾ ਤਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਰਗਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 
ਤਕ, ਪਰਰਕਰਰਆ ਦੀ ਸੂੰ ਖੇਪ ਰਵਆਰਖਆ ਹੈ। 

ਵਗਰਫ਼ਤਾਰੀ 
ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਰਕ ਪੁਰਲਸ ਰਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਰਗਰਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੂੰਗਾ 
ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਰਗਰਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਰੂੰ ਟ 
ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਚੂੰਗਾ ਕਾਰਨ ਹ ੈਰਕ ਰਕਸੇ 
ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਰਵਅਕਤੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹ।ੈ ਰਗਰਫਤਾਰ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੇਠਾਂ ਰਲਰਖਆਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੋਵੇਗਾ: 

 ਸ਼ਿੱਕੀ ਰਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਰਬਨਾਂ ਛਿੱ ਡ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 ਸ਼ਿੱਕੀ ਰਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਰਹਾ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਰਕ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਰਵਿੱ ਚ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। 

 ਸ਼ਿੱਕੀ ਰਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਕਾਰਨ-ਦਿੱਸੋ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਕਸੇ ਜਿੱ ਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਸ਼ੇ 
ਹੋਣ, ਜੋ ਰਕ ਰਗਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 24 ਘੂੰ ਟੇ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਤਕ 
ਰਹਰਾਸਤ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਰਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।1 

 ਕੀਲ੍ ਕਰਨਾ/ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲ੍ਾਹ ਲੈ੍ਣੀ 

ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਜਰਟਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ 

ਰਗਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਕਸੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ 
ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਦੇ ਰਬਨਾਂ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਪਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਰਨਪਟ ਲਵੋਗੇ। ਰਜਵੇਂ ਹੀ 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰਕਸੇ 
ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ। 

ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਡਂ ਫਰੀਡਮ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਲ 
ਰਧਆਨ ਰਦਿੱ ਤੇ ਰਬਨਾਂ ਰਨਰਪਿੱ ਖ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਦੀ ਗਰੂੰਟੀ ਰਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਰਸਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰ ੇਲੋਕਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਬਰਾਬਰੀ ਰਮਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਲੀਗਲ ਏਡ) 
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਜਨਹ ਾਂ ਤੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਿੱ ਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਦਾ 
ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

 ਲੀਗਲ ਸਰਰਵਰਸਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਲੀਗਲ ਏਡ) 
ਮੈਟਰੋ  ੈਨਕੂ ਰ: 604-408-2172 
ਬਾਕੀ ਦਾ ਬੀਸੀ: 1-866-577-2525 (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) 

 ਬਰਾਈਡਜਸ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਲਾਈਨ ਹੈ 
ਰਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਹਰਾਸਤ ਰਵਿੱ ਚ ਰਲਆ ਰਗਆ ਹੈ, ਰਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਗਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ 
ਰਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਰਗਰਮ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਰਦਨ ਦੇ 24 ਘੂੰ ਟੇ, 
ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਰਦਨ ਉਪਲਬਧ ਰਰਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।  
ਸਾਰਾ ਬੀਸੀ: 1-866-458-5500 (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) 

 ਰਹਰਾਸਤ ਰਵਚਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 
ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵੀਕਏਡਂ ਅਤੇ ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੀਗਲ 
ਸਰਰਵਰਸਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਬੀਸੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
ਸਲਾਹ ਕਾਉਂਸਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: 
1-888-595-5677 (ਪ ਰੇ ਰਬਰਰਟਸ਼ ਕੋਲੂੰ ਬੀਆ ਰਵਿੱ ਚ ਟੋਲ ਫਰੀ) 

ਕਾਰਨ-ਦਿੱ ਸੋ ਸੁਣ ਾਈ (ਜ਼ਮਾਨਤ ਲ੍ਈ ਸੁਣ ਾਈ) 
ਕਾਰਨ-ਦਿੱਸੋ ਸੁਣਵਾਈ (ਇਸ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) 
ਦੌਰਾਨ; ਜਿੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਰਕ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਰਵਅਕਤੀ 
ਨ ੂੰ  ਉਸਦੇ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਰਰਹਾ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੇਠਾਂ ਰਦਿੱ ਰਤਆਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ 
ਇਿੱ ਕ ਹੋਵੇਗਾ: 
 ਸ਼ਿੱਕੀ ਰਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਰਬਨਾਂ ਛਿੱ ਡ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 

ਰਵਿੱ ਚ, ਕੋਈ ਮੁਕਿੱ ਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
 ਸ਼ਿੱਕੀ ਰਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਰਹਾ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਰਕ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਰਵਿੱ ਚ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। 
ਜੇ ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਰਵਅਕਤੀ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਗਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ 
ਵਾਰੂੰ ਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 



ਬੀਸੀ ਵ ਿੱ ਚ ਸੰਘੀ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਵਰ ਾਰਕ ਗਾਈਡ 
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 ਸ਼ਿੱਕੀ ਰਵਅਕਤੀ ਬੋਂਡ (ਇਿੱਕ ਰਕਮ) ਜਮਹਾਂ ਕਰਗੇਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਕ 
ਅਪੀਅਰੂੰਸ ਨੋਰਟਸ (ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨੋਰਟਸ) ਦੇ ਨਾਲ ਰਰਹਾ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 
ਜੋ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਰਕ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਰਵਿੱ ਚ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਿੱ ਕੀ 
ਰਵਅਕਤੀ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਂਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰ 
ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਨੋਟ: ਜੇ ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਰਵਅਕਤੀ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਗਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵਾਰੂੰ ਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੌਂਡ ਦਾ 
ਪੈਸਾ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ 
ਬਾਅਦ ਰਵਿੱ ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। 

 ਸ਼ਿੱਕੀ ਰਵਅਕਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤੀ (ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਸਿੱ ਕੀ ਰਵਅਕਤੀ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ 
ਹੋਵੇਗਾ) ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਅਪੀਅਰੂੰਸ ਨੋਰਟਸ (ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ 
ਨੋਰਟਸ) ਤੇ ਰਰਹਾ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ 
ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। 
ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਨੋਟ: ਜੇ ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਰਵਅਕਤੀ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਰਵਅਕਤੀ ਲਈ ਰਗਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵਾਰੂੰ ਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਨ ੂੰ  ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਜਦ ਤਕ ਕੇਸ ਤੇ ਮੁਕਿੱ ਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿੱਕੀ ਰਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਤੋਂ 
ਪਰਹਲਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ (ਪਰੀ-ਟਰਾਇਲ ਸੈਂਟਰ, ਰਰਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ, ਜੇਲਹ) ਰਵਖੇ ਰਹਰਾਸਤ 
ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਰਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਰਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਰਹਰਾਸਤ ਰਵਿੱ ਚ 
ਰਿੱ ਖਣ ਦਾ ਚੂੰਗਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਇਹ ਰਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਰਕ 
ਉਹ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਰਵਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਿੱਜ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਸੀ ਰਵਿੱ ਚ, ਰਰਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੀਸੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰਕ CSC ਦੁਆਰਾ।2 

ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਵਹਾਰ ਦੇ ਰਨਯਮ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਮੁਵਿੱ ਰਕਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਗੁਪਤ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 
ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਪਰਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨ ੂੰ  ਮੁਵਿੱ ਰਕਲ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਰਕ ਮੁਵਿੱ ਰਕਲ ਪਰਹਲਾਂ ਆਪਣੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਮੁਕਿੱ ਦਮਾ 
ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱ ਜ ਅਤੇ ਰਜਊਰੀ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਕਿੱ ਲੇ ਜਿੱ ਜ ਦੁਆਰਾ 
ਮੁਕਿੱ ਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਾਂ ਰਦਿੱ ਰਤਆਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੋਵੇਗਾ: 
 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨ ੂੰ  ਰਨਰਦੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨ ੂੰ  ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਨ ੂੰ  ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਰਸਵਾਏ ਉਸਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆ ਕੇ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਰਵਿੱ ਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ 

ਰਕਹਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਦੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਰਵਿੱ ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ 
ਸਮਰਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਚੂੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਜ਼ਾ ਵਮਲ੍ਣੀ 
ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨ ੂੰ  ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਿੱਕ ਜਿੱਜ ਰਕਰਮੀਨਲ 
ਕੋਡ (ਅਪਰਾਰਧਕ ਰਨਯਮਾਂ) ਰਵਿੱ ਚ ਰਦਿੱ ਤੇ ਆਮ ਰਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
ਅਰਜਹੀ ਸਜ਼ਾ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਕਸਮ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ 
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਰਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੇਠ ਇਹੋ ਰਜਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਰਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ 
ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੋਵੇ। 

ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 
ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਹਨ: 

 ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਰਜਨਹ ਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਜੇਲਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਐਬਸੋਲ ਟ ਰਡਸਚਾਰਜ 
(ਪ ਰੀ ਛੁਿੱ ਟੀ), ਕੂੰ ਰਡਸ਼ਨਲ ਰਡਸਚਾਰਜ (ਸ਼ਰਤ ਹੇਠ ਛੁਿੱ ਟੀ) (ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ), 
ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰਵਸ (ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ), ਸਸਪੈਂਡਡ ਸਨਟੈਂਸ (ਮੁਲਤਵੀ 
ਕੀਤੀ ਸਜ਼ਾ), ਜੁਰਮਾਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਰਨਗਰਾਨੀ ਸ ਬਾਈ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 ਦੋ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਿੱ ਕ ਰਦਨ ਘਿੱਟ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ (“a deuce less”)। ਜੇ ਕੁਿੱ ਲ 
ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਸ ਬਾਈ ਜੇਲਹ (“Do Provincial 

Time”) ਰਵਿੱ ਚ ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਇਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਰਨਗਰਾਨੀ ਸ ਬਾਈ 
ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

 ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵਿੱ ਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ।  ਜੇ ਕੁਿੱ ਲ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵਿੱ ਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਸੂੰਘੀ 
ਜੇਲਹ (“Do Federal Time”) ਰਵਿੱ ਚ ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।   

ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਹਸਾਬ ਲ੍ਗਾਉਣ  ੇਲੇ੍ ਵ ਚਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ  ਾਲ੍ੀਆਂ 
ਗਿੱ ਲ੍ਾਂ  
ਜਦੋਂ ਜਿੱ ਜ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਰਹਸਾਬ ਲਗਾਉਂਦਾ/ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਰਦਿੱ ਤੇ ਬਾਰੇ ਰਵਚਾਰ 
ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹੈ: 
 ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣੇ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ 

ਸਮਾਂ ਰਬਤਾਉਂਦਾ ਹੈ (“ਡੈੈੱਡ ਟਾਈਮ”), ਤਾਂ ਜਿੱਜ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਜ਼ਾ ਰਵਿੱ ਚੋਂ 
ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (“ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਦੀ ਰਹਰਾਸਤ ਲਈ 
ਕਰੈਰਡਟ”)।  

 ਜੇ ਜਿੱ ਜ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦੋਸ਼ ਰਸਿੱ ਧੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 
ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਿੱ ਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ (ਨਾਲ-ਨਾਲ) ਰਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਦ ਜੀ (ਲਗਾਤਾਰ) ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

http://en.wikipedia.org/wiki/Judge
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ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ  ਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 ਸੂਬਾਈ/ਸੰਘੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਤੋਂ ਪਵਹਲ੍ਾਂ ਦੀ ਵਹਰਾਸਤ ਲ੍ਈ ਕਰੈਵਡਟ।  

ਸਜ਼ਾ ਸ ਬਾਈ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਰਬਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂੰਘੀ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ, ਇਹ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ 
ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਦੀ ਰਹਰਾਸਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰੈਰਡਟ ਕਿੱ ਟ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਟ ਸਜ਼ਾ 
ਦੁਆਰਾ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇ ਜਿੱ ਜ ਰਕਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  42 ਮਹੀਰਨਆਂ (3-1/2 ਸਾਲਾਂ) 
ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨ ੂੰ  “ਡੈੈੱਡ ਸਮੇਂ” ਲਈ 24 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰੈਰਡਟ 
ਰਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਰਜਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ 18 ਮਹੀਰਨਆਂ ਦੀ ਰਰਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਜੋ ਰਕ 
2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੈ), ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਸ ਬਾਈ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਪ ਰੀ ਕਰੇਗਾ। 

 ਅਨੁਸੰਗੀ ਆਦੇਸ਼ - ਕਈ ਵਾਧ  ਆਦੇਸ਼ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ (“ਅਨੁਸੂੰਗੀ ਆਦੇਸ਼” ਰਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਜੋ ਜਿੱ ਜ ਸਜ਼ਾ ਰਵਿੱ ਚ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਹਰਿਆਰਾਂ ਜਾਂ 
ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੂੰਦੀ, DNA ਨਮ ਨਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, 
ਰਜਨਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਰਰਜਸਟਰੀ ਰਵਿੱ ਚ ਜੋਰੜਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ 
ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ।  ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 
ਰਮਆਦ ਪੁਗਣ ਦੀ ਰਮਤੀ ਜਿੱ ਜ ਦੁਆਰਾ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰਕ 
ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ।  (ਉਦਾਹਰਨ, ਹਰਿਆਰਾਂ ਤੇ ਰਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਉਸ 
ਸਮੇਂ ਵੀ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਵਾਰੂੰ ਟ ਦੀ ਰਮਆਦ ਪੁਗਣ ਦੀ ਰਮਤੀ ਤੇ 
ਪਹੁੂੰ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗ  ਰਰਹੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਰਦਿੱ ਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।) 

 ਲੰ੍ਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ - ਜੇ ਰਕਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ 
ਰਤੂੰ ਨ ਜਾਂ ਵਿੱ ਧ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ 
ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਕ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ 
ਪ ਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨ ੂੰ  10 ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ 
ਰਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਿੱ ਰਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।3 

 ਿਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ - ਜੇ ਰਕਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ 
ਰਤੂੰ ਨ ਜਾਂ ਵਿੱ ਧ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ 
ਘੋਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਰਨਸ਼ਰਚਤ ਸਜ਼ਾ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਜੇ 
ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਅਰਨਸ਼ਰਚਤ ਸਮੇਂ ਲਈ 
ਰਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਿੱ ਰਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 ਉਮਰ ਕੈਦ - ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਰਕ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ 
ਲਾਈਫ਼-25, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਕ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਪ ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  
ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  “ਉਮਰ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਕ 
ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਹੇਠ ਰਰਹੂੰ ਦਾ ਹੈ।  ਸੂੰ ਰਖਆ 
ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ ਸੂੰ ਰਖਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 
ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਕਿੱ ਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਜਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਵਾਸਤੇ 
ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਨਾ ਰਕ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪੈਰੋਲ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਜੇ ਉਸ 
ਨ ੂੰ  ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਰਰਹਾ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ 
ਰਸਰਫ ਜੇਲਹ ਤੋਂ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ।  ਉਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।  ਜੇ ਉਹ 
ਅਰਜਹਾ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਰਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਵਾਪਸ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਭੇਜ 

ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਜੇ ਰਕਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  ਕਤਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼-ਦਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਲਾਈਫ-25 ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਰਦਿੱ ਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ।  ਦ ਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ, ਉਸ ਨ ੂੰ  ਲਾਈਫ-10 ਅਤੇ ਲਾਈਫ-25 
ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਰਕ ਜਿੱਜ ਦੁਆਰਾ ਰਨਰਧਾਰਤ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  4 

 

ਡੈੈੱਡ ਟਾਈਮ ਲ੍ਈ ਕਰੈਵਡਟ ਵਦਿੱ ਤਾ ਹੀ ਵਕਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਪਰਾਰਧਕ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਕਰਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਰਕ ਇਿੱਕੋ ਰਜਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ 
ਇਕੋ ਰਜਹੀ ਸਜ਼ਾ ਰਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।5  ਡੈੈੱਡ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰੈਰਡਟ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਰਹਰਾਸਤ ਰਵਿੱ ਚ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ 
ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ 
ਰਮਲੇ ਰਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਰਹਾ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਇਿੱਕ 
ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਰਕ ਇਹ ਰਕਵੇਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਉਦਾਹਰਨ: ਰਮਸਟਰ ਜੋਹਨ ਅਤੇ ਰਮਸਟਰ ਹਵੋਾਰਡ ਦੋਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਕ ਅਰਜਹੇ 
ਅਪਰਾਧ ਲਈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, 120 ਮਹੀਰਨਆਂ (10 
ਸਾਲ) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਮੁਕਿੱ ਦਮਾ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਰਵਿੱ ਚ ਲਿੱ ਗੇ 3 ਸਾਲ 
ਦੌਰਾਨ ਰਮਸਟਰ ਜੋਹਨ ਨ ੂੰ  ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਦੀ ਰਹਰਾਸਤ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਰਖਆ 
ਰਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਮਸਟਰ ਹੋਵਾਰਡ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਰਹਾ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤਾ ਰਗਆ 
ਸੀ।  ਸਜ਼ਾ ਰਦੂੰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਿੱਜ ਰਮਸਟਰ ਜੋਹਨ ਨ ੂੰ  3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੈਰਡਟ ਦੇ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਪ ਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। 

 ਕੋਈ ਕਰੈਵਡਟ ਨਹੀਂ।  ਜੇ ਰਮਸਟਰ ਜੋਹਨ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ 
ਕਰੈਰਡਟ ਨਹੀਂ ਰਮਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਰਹਰਾਸਤ ਰਵਿੱ ਚ ਰਬਤਾ 
ਲਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਮਸਟਰ ਹੋਵਾਰਡ ਨਾਲੋਂ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਬਤਾਏਗਾ, 
ਹਾਲਾਂਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਕੋ ਅਪਰਾਧ ਵਾਸਤੇ ਇਿੱ ਕੋ ਸਜ਼ਾ ਰਮਲੀ ਸੀ।   
 
ਆਪਣੀ 120 ਮਹੀਰਨਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਰਮਸਟਰ ਜੋਹਨ 156 
ਮਹੀਰਨਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ ਰੀ ਕਰਨਗੇ (36 ਮਹੀਨੇ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਦੀ 
ਰਹਰਾਸਤ + 120 ਮਹੀਨੇ CSC ਰਹਰਾਸਤ ਰਵਿੱਚ), ਜਦ ਰਕ ਰਮਸਟਰ 
ਹੋਵਾਰਡ ਰਸਰਫ 120 ਮਹੀਰਨਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ ਰੀ ਕਰਨਗੇ। 

 1 ਲ੍ਈ 1 ਕਰੈਵਡਟ।  ਜੇ ਰਮਸਟਰ ਜੋਹਨ ਨ ੂੰ  36 ਮਹੀਰਨਆਂ ਦਾ ਕਰੈਰਡਟ 
ਰਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਲੂੰ ਬਾਈ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਰਮਸਟਰ 
ਹੋਵਾਰਡ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਦ ਰਵਿੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਰਬਤਾਏਗਾ, 
ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਕੋ ਅਪਰਾਧ ਵਾਸਤੇ ਇਿੱ ਕੋ ਸਜ਼ਾ ਰਮਲੀ ਸੀ।   
 
ਰਮਸਟਰ ਹੋਵਾਰਡ 40 ਮਹੀਰਨਆਂ (120 ਮਹੀਰਨਆਂ ਦਾ 1/3) ਰਵਿੱ ਚ 
ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਤੇ 80 ਮਹੀਰਨਆਂ (120 ਮਹੀਰਨਆਂ ਦੇ 2/3) ਰਵਿੱ ਚ 
ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਰਰਹਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।  ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਮਸਟਰ ਜੋਹਨ ਨ ੂੰ  
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ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰਮਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ 36 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਰਵਿੱ ਚ 
ਰਬਤਾ ਲਏ ਹਨ।  ਉਹ ਅਗਲੇ 28 ਮਹੀਰਨਆਂ (84 ਮਹੀਰਨਆਂ ਦਾ 
1/3 – 120-36=84) ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ 
ਰਕ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਹਲੀ ਵਾਰ ਕੈਦ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖੇ ਜਾਣ ਦ ੇ64 ਮਹੀਰਨਆਂ 
ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ 56 ਮਹੀਰਨਆਂ (84 ਮਹੀਰਨਆਂ ਦਾ 2/3) ਲਈ 
ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਰਰਹਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਹਲੀ ਵਾਰ ਕੈਦ ਰਵਿੱ ਚ 
ਰਿੱ ਖੇ ਜਾਣ ਦੇ 92 ਮਹੀਰਨਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਇਿੱਕੋ ਅਪਰਾਧ ਲਈ, ਦੋਵੇਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਕੋ ਰਜਹੀ ਪਰਭਾਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ 
ਲਈ, ਰਮਸਟਰ ਜੋਹਨ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਦੀ ਰਹਰਾਸਤ 
ਰਵਿੱ ਚ ਰਬਤਾਏ ਗਏ ਹਰਕੇ ਰਦਨ ਲਈ 1 ਰਦਨ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦਾ ਕਰੈਰਡਟ ਦੇਣਾ 
ਪਵੇਗਾ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਹਾਲ ਕੀ ਤਕ ਜਿੱਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਪਰ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨ ੂੰ ਨ 
ਦੇ ਤਰਹਤ, ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਹਾਲਾਤ ਰਵਿੱ ਚ ਜਿੱਜ ਰਹਰਾਸਤ ਰਵਿੱ ਚ ਰਬਤਾਏ ਗਏ 
ਹਰੇਕ ਰਦਨ ਲਈ ਰਸਰਫ 1 ਰਦਨ ਦਾ ਕਰੈਰਡਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸਜ਼ਾ ਵਬਤਾਉਣੀ = ਜੇਲ੍ਹ ਵ ਚਲ੍ਾ ਸਮਾਂ + ਸ਼ਰਤਬਿੱ ਧ 
ਵਰਹਾਈ 

ਸੂੰਘੀ ਸਜ਼ਾ ਰਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਕ, ਨਾ ਰਕ 
ਰਸਰਫ ਜੇਲਹ ਤੋਂ ਰਰਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਕ, ਉਸ ਨ ੂੰ  CSC ਦੀ ਰਹਰਾਸਤ ਰਵਿੱਚ ਭੇਜ 
ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜੇਲਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਨਕਲਣ ਤੇ ਰਸਰਫ 3 ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। 
 ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਰਸਿੱ ਧੀ ਨ ੂੰ  ਉਲਟਵਾ ਲੈਣਾ 

 ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤੇ ਰਰਹਾ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ (“ਆਪਣੇ ਵਾਰੂੰ ਟ ਤੇ ਪਹੁੂੰ ਚਣਾ”, 
“ਮੈਕਸ ਆਊਟ”) 

 ਰਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤਬਿੱਧ ਰਰਹਾਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਨਕਲਣਾ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ 
ਰਰਹਾਈ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਹਮਸ਼ੇਾਂ ਨਹੀਂ 
ਕੁਿੱ ਲ੍ ਸਜ਼ਾ = ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਂ + ਸ਼ਰਤਬਿੱ ਧ ਵਰਹਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ 

ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸੂੰਘੀ ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੁਝ ਰਹਿੱ ਸਾ ਹੀ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ 
ਰਬਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ, ਸ਼ਰਤਬਿੱਧ ਰਰਹਾਈ 
ਹੇਠ ਰਬਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।  ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਉਸਦੇ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹਣ ਦੌਰਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 
ਸ਼ਰਤਬਿੱਧ ਰਰਹਾਈ ਹੇਠ ਕੈਦੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ CSC ਦੁਆਰਾ ਰਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ 
ਸ਼ਰਤਬਿੱਧ ਰਰਹਾਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਹੇਠਾਂ ਰਦਿੱ ਰਤਆਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੋਵੇਗਾ: 

 ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਬਿੱਧ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ ਰੀ ਕਰੇਗਾ।   
 ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਵਾਪਸ ਜੇਲਹ 

ਭੇਜ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

ਸ਼ਰਤਬਿੱਧ ਰਰਹਾਈ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
ਦਾ "ਸ਼ਰਤਬਿੱਧ ਰਰਹਾਈ" ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। 

ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 
ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕਸੇ ਰਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਕੈਦ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣ ਦਾ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਅਰਧਕਾਰ ਵਾਰੂੰ ਟ 
ਆਫ ਕਰਮਿੱ ਟਲ (Warrant of Committal) ਦੁਆਰਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਜਸ 
ਰਵਿੱ ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਲੂੰ ਬਾਈ ਦਿੱ ਸੀ ਗਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਵਾਰੂੰ ਟ ਦੀ ਰਮਆਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇ 
ਆਖਰੀ ਰਦਨ ਪੁਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਜਸ ਨ ੂੰ  'ਵਾਰੂੰ ਟ ਦੀ ਰਮਆਦ ਪੁਗਣ ਦੀ ਰਮਤੀ' 
(Warrant Expiry Date - WED) ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਵਾਰੂੰ ਟ ਦੀ ਰਮਆਦ ਪੁਗਣ ਦੀ ਰਮਤੀ ਤੇ ਪਹੁੂੰ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਉਸ ਨ ੂੰ  CSC ਦੀ ਰਹਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਰਹਾ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ, ਰਤੂੰ ਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ: 

 ਜੇ ਉਹ ਜੇਲਹ ਜਾਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰੈਜੀਡੈਂਰਸ਼ਅਲ ਫੈਰਸਰਲਟੀ (CRF, ਹਾਲਫਵੇਅ 
ਹਾਊਸ) ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਉੱਿੋਂ ਰਰਹਾ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

 ਉਸ ਨ ੂੰ  ਅਿੱਗੇ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਆਰਫ਼ਸਰ ਨ ੂੰ  ਰਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ 
 ਉਸ ਨ ੂੰ  ਅਿੱਗੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ CSC ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 

ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ 
ਰਵਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਗਿੱਲਾਂ ਹਨ। 

 ਜੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਾਰ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਵਾਰੂੰ ਟ ਦੀ ਰਮਆਦ ਪੁਗਣ ਦੀ ਰਮਤੀ ਤੇ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ 
ਰਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਿੱ ਰਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 ਜੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਉਮਰ ਕੈਦ ਰਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰੂੰ ਟ ਦੀ ਰਮਆਦ ਪੁਗਣ 
ਦੀ ਕੋਈ ਰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਜ਼ੂੰ ਦਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ 
ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹੂੰ ਦੇ ਹਏੋ, CSC ਦੀ ਰਹਰਾਸਤ ਰਵਿੱ ਚ 
ਹੋਵੇਗਾ। 

 ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂੰ ਗੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਵਾਰੂੰ ਟ ਦੀ ਰਮਆਦ 
ਪੁਗਣ ਦੀ ਰਮਤੀ ਨ ੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਮਆਦ ਨਹੀਂ ਪੁਗਦੀ ਹੈ।  
(ਉਦਾਹਰਨ, ਹਰਿਆਰਾਂ ਤੇ ਰਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਵਾਰੂੰਟ ਦੀ ਰਮਆਦ ਪੁਗਣ ਦੀ ਰਮਤੀ ਤੇ ਪਹੁੂੰ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗ  ਰਰਹੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।) 

 

 



ਬੀਸੀ ਵ ਿੱ ਚ ਸੰਘੀ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਵਰ ਾਰਕ ਗਾਈਡ 

6 ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ – ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰਵਰਸਜ਼ 604-872-5471  ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 222  

 

ਜੇਲ੍ਹ: ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੀ 
ਵ ਆਵਿਆ 

ਇਹ ਸਮਝਣ ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਰਵਾਰ ਸੁਧਾਰ 
ਘਰ ਰਸਸਟਮ ਦੇ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਲੂੰ ਘੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਿੱਿੇ ਸੁਧਾਰ 
ਘਰ ਪਰਰਕਰਰਆ ਦੀ ਸੂੰ ਖਪੇ ਰਵਆਰਖਆ ਰਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।6 

ਦਾਿਲ੍ਾ ਪਰਵਕਵਰਆ 

ਸੂੰਘੀ ਜੇਲਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  ਸ ਬਾਈ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਦੇ 
ਕੇਂਦਰ ਰਵਿੱ ਚ ਭੇਰਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਜਿੱ ਿੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਸੂੰ ਘੀ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਰਸਸਟਮ ਦੇ ਰਵਿੱ ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ।  ਰਜਿੱ ਿੇ 
ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਅਜੇ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰਵਿੱ ਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਰਕਰਰਆ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਰੁ ਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੂੰਟਰਰਵਊ ਲਈ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 ਦਾਖਲਾ ਪਰਰਕਰਰਆ ਪ ਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਰਰਸੈਪਸ਼ਨ 

ਸੈਂਟਰ ਰਵਿੱ ਚ ਭੇਰਜਆ ਜਾਵੇਗਾ।   
ਬੀਸੀ ਰਵਿੱ ਚ: ਰੀਜਨਲ ਰਰਸੈਪਸ਼ਨ ਐਡਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ (RRAC) 

ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਸੂੰਘੀ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਪਰਣਾਲੀ ਰਵਿੱ ਚ ਪਹੁੂੰ ਚ ਜਾਣ ਤੇ, ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧੀ ਇਿੱ ਕ 
ਦਾਖਲਾ ਪਰਰਕਰਰਆ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਲੂੰ ਘਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  
ਇਸ ਦੇ 4 ਰਹਿੱ ਸੇ ਹਨ: 

1. ਲੋ੍ੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲ੍ਾਂਕਣ।  ਇਹ ਪਰਰਕਰਰਆ ਉਸ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ, ਪਰੋਗਰਾਮ 
ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

2. ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵ ਕਵਸਤ ਕਰਨੀ।  ਸੁਧਾਰ ਯਜੋਨਾ ਰਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਰਸਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਸ਼ੁਰ  ਤੋਂ ਲੈ ਕ ਸਮਾਪਤੀ ਤਕ, ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧ 
ਰਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਸ ਰਵਿੱ ਚ ਉਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪ ਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ 
ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਵਰਗੀਕਰਣ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

3. ਪੈਨ ਪਲੇ੍ਸਮੈਂਟ।  ਪੈਨ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਰਕਸ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਭੇਰਜਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

4. ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ।  ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਉਸ ਜੇਲਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਰਦੂੰ ਦੀ ਹੈ ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਭੇਰਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਵਿੱ ਚ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ, 
ਰਨਯਮ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਂ, ਰਸਿੱ ਰਖਆ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, 
ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰ ਹਾਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਪਰੋਗਰਾਮ, CSC ਦੇ ਨਾਲ 
ਰਵਵਾਦ ਨ ੂੰ  ਹਿੱ ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ 
ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਸਰਫ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਕਾਰਡ ਖੇਡਣਾ 
ਅਤੇ ਜੇਲਹ ਦੀ ਲਾਂਡਰੀ ਰਵਿੱ ਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।  ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੂੰਗੇ 
ਰਵਹਾਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਅਪਰਾਧੀ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਪਰਰਕਰਰਆ ਰਵਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਜਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਵਹਾਰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ 
ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਰਕ ਬਣਨ ਰਵਿੱ ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ।   

ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਾਖਲਾ ਪਰਰਕਰਰਆ ਦੌਰਾਨ CSC ਇਿੱਕ ਸੁਧਾਰ 
ਯੋਜਨਾ ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਜਸ ਨ ੂੰ  ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਰਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਦ ਜੀਆਂ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰਵਿੱ ਚ 
ਉਸ ਦਾ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਵਰਗੀਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਵਿੱ ਡਾ 
ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਰਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਰਕਵੇਂ ਰਬਤਾਏਗਾ - ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਰਕਹੜੇ 
ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਪ ਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 
ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਰਕਿੱ ਿੇ ਪ ਰੀ ਕਰੇਗਾ।  ਇਹ 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਗਤੀਵ ਧੀਆ ਂ

ਦਾਖਲੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਿੱ ਰਦਆਂ ਤੇ ਰਧਆਨ ਦੇਣ ਰਵਿੱ ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ, ਰਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱ ਜੋਂ ਇਹ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ, CSC ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ 
ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸ ਚੀ ਰਤਆਰ ਕਰੇਗੀ।  ਟੀਚਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ 
ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪ ਰੇ ਕਰਨੇ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਪਦਾਰਿਾਂ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ 
ਬਾਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਪਰਰਵਾਰਕ ਰਹੂੰ ਸਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ। 

 ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਬਾਦਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਨੈੱਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ 
ਸ਼ਰਤਬਿੱਧ ਰਰਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਧੁਾਰ 
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਿੱਕੀ ਤੇ ਰਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ  ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ 
ਦੌਰਾਨ, CSC ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਦੀ ਤਰਿੱਕੀ ਦੀ ਰਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।7  

ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ  ਰਗੀਕਰਣ 

ਦਾਖਲੇ ਦੌਰਾਨ, CSC ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਰਕ ਅਪਰਾਧੀ ਜਨਤਾ ਲਈ, ਸੂੰਸਿਾ ਦੀ 
ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਲਈ, ਸਟਾਫ਼, ਦ ਜੇ ਕੈਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਖੁਦ ਲਈ ਰਕੂੰ ਨਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਵਰਗੀਕਰਣ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।   

ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੌਰਾਨ, CSC ਰਨਯਰਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੀ 
ਸਮੀਰਖਆ ਕਰੇਗੀ।  ਟੀਚਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਵਰਗੀਕਰਣ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣਾ 
ਤਾਂ ਜੋ ਰਜਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ 
ਵਰਗੀਕਰਣ ਇੂੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ ਰਕ ਉਸ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਪਰਬੂੰ ਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਰਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

 ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਵਰਗੀਕਰਣ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਿੱ ਧਰ ਤਕ ਘਟਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਉਹ ਘਿੱਟ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਸੂੰ ਸਿਾ ਰਵਿੱ ਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ("ਹੇਠਾਂ 



ਬੀਸੀ ਵ ਿੱ ਚ ਸੰਘੀ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਵਰ ਾਰਕ ਗਾਈਡ 
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ਜਾਣਾ")  

 ਜੇ ਉਸਦਾ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕਾਫੀ ਰਜ਼ਆਦਾ ਵਿੱ ਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ 
ਵਧੇਰੇ ਸਰੁਿੱ ਰਖਅਤ ਸੂੰ ਸਿਾ ਰਵਿੱ ਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਵਰਗੀਕਰਣ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  ਰਕਸ ਰਕਸਮ ਦੀ 
ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਭੇਰਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ, ਦਰਰਮਆਨੀ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 
ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ।  ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਪੈਨ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ 
ਵਰਗੀਕਰਣ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।  

ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਿੱ ਕੀ - ਇਸ  ਿੱ ਲ੍ ਵਧਆਨ ਵਕਉਂ ਵਦਿੱ ਤਾ 
ਜਾ ੇ? 

ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਿੱਕੀ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ - 
ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ 
ਦੇ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਵਰਗੀਕਰਣ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣਾ।  ਆਪਣੀ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਤਰਿੱਕੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਰਵਚਾਰ ਕਰਨ 
ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਗਿੱਲਾਂ ਹਨ। 

 ਰਵਹਣ ਦੇ ਹਾਲ੍ਾਤ।  ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਰਵਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, 
ਰਕਸੇ ਦਰਰਮਆਨੀ ਜਾਂ ਘਿੱ ਟ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਵਾਲੀ ਜੇਲਹ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਵਿੱ ਚ, ਸਭ ਤੋਂ 
ਵਿੱ ਧ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਵਾਲੀ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਰਹਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਰਜ਼ਆਦਾ 
ਪਰਰਤਬੂੰ ਰਧਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।  ਇਹ ਪਰਰਤਬੂੰਧ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਸੀਰਮਤ ਕਰ ਰਦੂੰ ਦੇ ਹਨ - 
ਆਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕੋਠੜੀ ਰਵਿੱ ਚ ਤਾਲਾਬੂੰ ਦ ਰਰਹਣ ਰਵਿੱ ਚ ਰਬਤਾਇਆ 
ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਉਪਲਬਧ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਮਨੋਰੂੰ ਜਨ।  ਉਸ ਦੇ 
ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਵਰਗੀਕਰਣ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣਾ ਉਹ ਤਰਿੱਕੀ ਹੈ ਰਜਸ ਦੀ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਰਕਸੇ 
ਘਿੱ ਟ ਪਰਰਤਬੂੰਧ ਵਾਲੀ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 

 ਬੈਵਨਵਫ਼ਟ।  ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਬਾਦਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਪਰਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਨੈੱਜੀ 
ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰਿੱਕੀ ਤੇ ਰਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਉਪਲ੍ਬਧਤਾ।  ਸਾਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ 
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਹਿੱ ਰਸਆਂ ਨ ੂੰ  
ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਦ ਜੇ ਸੂੰ ਸਿਾਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇ।  ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ 
ਰਕ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਦ ਜੇ ਸੂੰ ਸਿਾਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਅਰਜਹਾ 
ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਵਰਗੀਕਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦ ਜੇ ਸੂੰ ਸਿਾਨ ਸਵੀਕਾਰ 
ਕਰਨਗੇ। 

 ਸ਼ਰਤਬਿੱ ਧ ਵਰਹਾਈ ਦੀ ਉਪਲ੍ਬਧਤਾ।  ਹਾਲਾਂਰਕ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ 
ਰਰਹਾਈ ਦੋਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲਹਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਰਖਵਾਲੇ ਦੇ ਰਬਨਾਂ 
ਅਸਿਾਈ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ (Unescorted Temporary Absence - 

UTA) ਅਤੇ ਵਰਕ ਰਰਲੀਜ਼ (WR) ਰਸਰਫ ਦਰਰਮਆਨੀ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਅਤੇ 
ਘਿੱ ਟ-ਘਿੱਟ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਜੇਲਹਾਂ ਰਵਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

 ਪੈਰੋਲ੍ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ।  ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ, ਜੇਲਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 
ਰਨਕਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਪੈਰੋਲ ਰਮਲਣਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ 
ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਕਸੇ ਰਬੂੰਦ  ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਇਹ 

ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਕ ਰਕਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  ਪੈਰੋਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, 
ਪੈਰੋਲ ਬੋਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਰਕੂੰ ਨੀ ਤਰਿੱ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

 ਹਾਲ੍ਫ ੇਅ ਹਾਊਸ ਵ ਿੱ ਚ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ।  ਅਕਸਰ, ਰਕਸੇ 
ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤਬਿੱਧ ਰਰਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਰ ਪ ਰਵਿੱ ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 
ਤੇ ਹਾਲਫਵੇਅ ਹਾਊਸ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹਣਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਕ 
ਰਕਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਹਾਲਫਵੇਅ ਹਾਊਸ 
ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਰਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕੂੰ ਨੀ ਤਰਿੱ ਕੀ 
ਕੀਤੀ ਹੈ।  

ਪੈਨ ਪਲੇ੍ਸਮੈਂਟ 

ਜਦੋਂ ਦਾਖਲਾ ਪਰਰਕਰਰਆ ਪ ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  ਅਰਜਹੀ ਸੂੰ ਸਿਾ ਰਵਿੱ ਚ 
ਭੇਰਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।  ਰਜਸ 
ਸੂੰ ਸਿਾ ਦੇ ਕੋਲ ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੁਰ  ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਰਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ "ਮਾਂ 
ਸੂੰ ਸਿਾ" ਜਾਂ "ਮ ਲ ਸੂੰ ਸਿਾ" ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਿੇ ਪਹੁੂੰ ਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਜੇਲਹ ਵਾਸਤੇ ਇਿੱ ਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ ਰਕਤਾਬਚਾ (Inmate Orientation Handbook) ਰਮਲੇਗਾ। 
CSC ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  ਅਰਜਹੀ ਸੂੰ ਸਿਾ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ 
ਘਰ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਰਕ 
ਰਕਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਕਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਰਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਸਲ੍ਾਮਤੀ।  ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਬਾਰੇ ਰਵਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਰਜੀਹ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਜੇ 
ਰਕਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਬਾਰੇ, ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਬਾਰੇ, 
ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂੰ ਸਿਾ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਬਾਰੇ ਰਚੂੰ ਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਚੂੰ ਤਾ 
ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਸੀਰਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਰਕਿੱ ਿੇ ਰਿੱ ਰਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ  ਰਗੀਕਰਣ।  ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਰਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  ਰਕਸੇ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ 
ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਰਕ ਉਸਦਾ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਵਰਗੀਕਰਣ 
ਉਸ ਜੇਲਹ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।   

 ਭੂਗੋਲ੍।  ਬੀਸੀ ਕਈ ਯ ਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਰਵਿੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ 
ਸੂੰਘੀ ਜੇਲਹਾਂ ਸ ਬੇ ਦੇ ਦਿੱ ਖਣ-ਪਿੱਛਮੀ ਕੋਨੇ ਰਵਿੱ ਚ ਸਰਿਤ ਹਨ।  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈਉਹ 
ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਜ਼ਆਦਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

 ਵਬਸਤਵਰਆਂ ਦੀ ਜਗਹਾ।  ਜੇ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਜਗਹਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਕਸੇ 
ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ 
ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਦੀ ਉਪਲ੍ਬਧਤਾ।  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਜਸ ਪਰੋਗਰਾਮ 
ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਵਾਲੀ ਜੇਲਹ 
ਰਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।   

 ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਾਹੌਲ੍।  ਹਾਲਾਂਰਕ ਕੈਨੇਰਡਆਈ ਸੂੰਘੀ ਜੇਲਹਾਂ 



ਬੀਸੀ ਵ ਿੱ ਚ ਸੰਘੀ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਵਰ ਾਰਕ ਗਾਈਡ 
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ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਦੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸੂੰਘੀ ਜੇਲਹਾਂ 
ਰਵਿੱ ਚ, ਮੁਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ ਇੂੰਗਰਲਸ਼ ਹੈ।  ਜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰੈਂਚ ਬੋਲਣ 
ਵਾਲੀ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਰਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਨਾਲ ਹੀ, CSC ਮ ਲ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਰਦਰਤ ਜੇਲਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ 
ਜੇਲਹਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਮ ਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਕੋਈ ਮ ਲ ਵਾਸੀ ਅਪਰਾਧੀ 
ਇਹਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਰਕਸੇ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤਬਾਦਲ੍ਾ 
ਆਪਣੀ ਪ ਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੌਰਾਨ, ਅਪਰਾਧੀ ਦ ਜੀਆਂ ਜੇਲਹਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  3 ਰਕਸਮ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ: 

 ਸ ੈ-ਇਿੱ ਛੁਕ ਤਬਾਦਲੇ੍।  ਰਕਸੇ ਹਰੋ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ 
ਬਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ।  ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ 
ਵਰਗੀਕਰਣ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। 

 ਵਬਨਾਂ ਇਿੱ ਛਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ੍।  ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  ਰਕਸ ੇਹੋਰ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਰਲਜਾਉਣ 
ਲਈ CSC ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਤਬਾਦਲਾ। 

 ਸੰਕਟਕਾਲ੍ੀ ਵਬਨਾਂ ਇਿੱ ਛਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ੍।  ਜ਼ਰ ਰੀ ਡਾਕਟਰੀ, ਮਾਨਰਸਕ 
ਰਸਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  ਤੁਰੂੰ ਤ ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ 
ਰਲਜਾਉਣ ਲਈ CSC ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਤਬਾਦਲਾ। 

 

 

 

ਜੇਲ੍ਹ ਵ ਿੱ ਚ ਰਵਹਣਾ 

ਜੇਲ੍ਹ ਅਤ ੇਹੋਟਲ੍ - ਇਿੱ ਕੋ ਵਜਹੇ ਪਰ ਬਹੁਤ  ਿੱ ਿਰੇ 
ਰਕਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਧਾਰ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ 
ਨਾਲ ਰਵਹਾਰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਡਰਾਉਣ 
ਵਾਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਂ, ਰਨਯਮ ਅਤੇ 
ਅਰਧਰਨਯਮ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਰਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਰਨਯਮ ਬੇਲੋੜੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।8  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਸਮਝ ਜਾਓ ਰਕ "ਕਲਿੱ ਬ ਮੈਡ" (Club Med) ਅਤੇ "ਕਲਿੱ ਬ ਫੈਡ" (Club 

Fed) ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ ਕੁਝ ਵਿੱ ਡੇ ਅੂੰਤਰ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਰਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ ਰਕ ਇਹ ਰਨਯਮ ਜ਼ਰ ਰੀ ਰਕਉਂ ਹਨ।   
ਰਕਸੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਰਚੂੰ ਤਾ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ 
ਦੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।  ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰਹਮਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਰਾਮਦੇਹ ਕਮਰਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕਮਰਾ 
ਅਤੇ ਰ ਮ ਸਰਰਵਸ।  ਉਹ ਰਫਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਹ ਲਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 
ਵਰਗੀਆਂ ਸਹ ਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਹਮਾਨ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ 

ਆਉਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।  
ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਵਿੱ ਚ, ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਿੱ ਖ ਰਚੂੰ ਤਾ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।  ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮਰਹਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਰਵਿੱ ਚੋਂ 
ਗਾਇਬ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੂੰ ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਰਕ ਉਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਕ ਬਾਹਰ ਰਰਹ ਰਰਹਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਨ ੂੰ  ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।  ਜੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਰਦੂੰ ਦੇ ਹਨ।  ਜੇ ਮਰਹਮਾਨ ਨ ੂੰ  ਰਮਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਹੋਟਲ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰਹਮਾਨ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਦਿੱ ਸਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਰਕ ਕੋਈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਰਮਲਣ 
ਆਇਆ ਹੈ, ਫਰੂੰਟ ਡੈਸਕ ਨ ੂੰ  ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬ ਤ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ 
ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।  ਮਰਹਮਾਨ ਦੇ ਰਰਹਣ ਦੀ ਰਮਆਦ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤੇ, 
ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੁਝ ਅਰਜਹਾ 
ਕਹੇਗਾ, "ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਰਹਣ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ 
ਮਾਰਣਆ, ਰਮਸਟਰ ਹੋਵਾਰਡ।  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ 
ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਾਂਗੇ।" 
ਜੇਲਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਰਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।  ਜੇਲਹ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤ ੇਸੁਰਿੱ ਰਖਆ 
ਬਾਰੇ ਰਫਕਰਮੂੰਦ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ – ਉਸ ਹਰ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਜੋ ਉੱਿੇ ਰਰਹੂੰ ਦਾ ਹੈ, 
ਜੋ ਉੱਿੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ।  ਉਹ ਕੈਦੀ ਨ ੂੰ  ਭੋਜਨ, 
ਆਸਰਾ, ਕਿੱਪੜੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਰਜਹੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਮੁਹਿੱਈਆ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਕ ਉਸ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਤਆਰ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।  ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿੱ ਡਾ ਮੁਿੱ ਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਿੱ ਟ ਲਿੱ ਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਿੱਜ ਰਗਆ ਹੋਵੇ।  ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ 
ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਨ ੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੂੰ ਚਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਦੀ 
ਰਧਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਰਹਣ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਫ਼ਸਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਹਣਾ ਚਾਹੇਗਾ "ਜਾਓ।  
ਇਿੱਿੋਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ।  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਿੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ 
ਚਾਹਵਾਂਗੇ!” 
ਰਧਆਨ ਕੇਂਰਦਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਿੱ ਖ ਗਿੱਲ – ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਰਹਮਾਨ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੀ 
ਬਜਾਏ ਜੇਲਹ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਰਵਚਲਾ ਅੂੰਤਰ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਜੇਲਹ ਨ ੂੰ  ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 
ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਫਰਕ ਹੈ।  ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕੂੰ ਮ ਰਵਿੱ ਚ 
ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਤੇ ਰਧਆਨ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਤੇ ਰਵਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ 
ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਮੇਤ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  
ਬਦਰਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਤੇ ਰਧਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਟਾਫ਼ 
ਰਕਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜਰਲਆਂ ਰਵਚਕਾਰ ਹਰੇਕ ਗਿੱਲਬਾਤ ਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ 
ਲਈ ਸੂੰ ਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਰ ਪ ਰਵਿੱ ਚ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਪਰ, ਜੇਲਹ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ 
ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਚੀਜ਼ ਇਿੱਕੋ ਰਜਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ - ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਰਕ ਅਪਰਾਧੀ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰਹੇ। 

ਰਵਹਣ ਲ੍ਈ ਸਥਾਨ 

ਰਕਸੇ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਰਰਹਣ ਦੇ ਸਿਾਨ ਦੀ ਰਕਸਮ ਜੇਲਹ ਦੇ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਪਿੱ ਧਰ 
ਤੇ ਰਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜੇਲਹਾਂ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 



ਬੀਸੀ ਵ ਿੱ ਚ ਸੰਘੀ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਵਰ ਾਰਕ ਗਾਈਡ 
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ਰਤੂੰ ਨ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ - ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ, ਦਰਰਮਆਨੀ, 
ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ।  ਪਰ, ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਵਰਗੇ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ਿੱਗ ਸੂੰ ਸਿਾਨ 
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਰਹਰਸਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਦੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਪਿੱਧਰਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ 
(ਬਹੁ-ਪਿੱਧਰੀ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ)।   

 ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲਹਾਂ ("ਰਮਨ") ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਪਰਰਤਬੂੰਧ 
ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।  ਕਦ-ੇਕਦੇ “ਕਲਿੱ ਬ ਫੈਡ” ਕਰਹਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ 
ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲਹਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਠੜੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚ 
ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਰਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਰਕ ਕਮਰਰਆਂ ਅਤੇ ਡੋਰਰਮਟਰੀਆਂ (ਰਜ਼ਆਦਾ 
ਰਬਸਤਰਰਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰਰਆਂ) ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਰਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   

 ਦਰਰਮਆਨੀ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲਹਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਜੇਲਹਾਂ 
ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰਰਤਬੂੰਧ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।  ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਠੜੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਰਖਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲਹਾਂ ("ਮੈਕਸ") ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਪਰਰਤਬੂੰਧ 
ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।  ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਠੜੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਰਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।    

ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਕੋਠੜੀਆਂ ਇਿੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ 
ਹਨ।  ਬਹੁਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਭੀੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕੋਠੜੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਅਕਸਰ ਦੋ 
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਰਿੱ ਰਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਨ ੂੰ  ‘ਡਬਲ ਬੂੰ ਰਕੂੰਗ’ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਰਕਸੇ ਵੀ ਜੇਲਹ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ਿੱਗ ਬਣਾਏ ਗਏ ਯ ਰਨਟ (ਰੇਂਰਜਸ, ਸੈਲ ਬਲਾਕ) ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਜਨਹ ਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱ ਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ।  ਉਹਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹ ਹਨ। 

 ਅਬੋਵਰਜਨਲ੍ ਪਾਥ ੇਅ ਯੂਵਨਟ – ਅਰਜਹਾ ਯ ਰਨਟ ਹੈ ਜੋ ਅਬੋਰਰਜਨਲ, 
ਮੇਰਟਸ ਅਤੇ ਇਨਉਇਟ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰ ਹਾਨੀ 
ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਰਧਆਨ ਰਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। 

 ਪਰਸ਼ਾਸਵਨਕ ਤੌਰ ਤੇ  ਿੱ ਿਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯੂਵਨਟ (“ਇਕਿੱਲੀ ਕੈਦ”, “ਸੈਗ”, 
“ਮੋਰੀ”) – ਅਰਜਹਾ ਯ ਰਨਟ ਹੈ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਜੇਲਹ ਦੀ ਆਮ ਆਬਾਦੀ (“ਜੇਨ 
ਪੋਪ”, “ਜੀਪੀ”) ਤੋਂ ਵਿੱ ਖਰਾ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  ਸੈਗ 
ਰਵਚਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਰਦਨ ਦੇ 23 ਘੂੰ ਟੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 
ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।  
ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਸੀਰਮਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।   

 ਨਸ਼ੀਲੇ੍ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਯੂਵਨਟ – ਇਸ ਯ ਰਨਟ ਰਵਿੱ ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਿਾਂ 
ਦੇ ਵਿੱ ਲ ਜ਼ੀਰੋ ਸਰਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।  ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਿਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ 
ਯ ਰਨਟ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹਣ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕ ਉਹ ਨਸ਼ੀਲੇ 
ਪਦਾਰਿਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  ਰਨਯਰਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

 ਹਸਪਤਾਲ੍ ਯੂਵਨਟ – ਅਰਜਹਾ ਯ ਰਨਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਰਸਹਤ, ਮਾਨਰਸਕ 
ਰਸਹਤ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀ 
ਰਰਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਭੋਜਨ 

ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜੇਲਹਾਂ ਰਵਿੱ ਚ, ਰਸੋਈ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਭੋਜਨ ਰਦਨ ਰਵਿੱ ਚ 3 
ਵਾਰ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਈਰਨੂੰ ਗ ਰ ਮ ਰਵਿੱ ਚ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਸਟਾਈਲ ਰਵਿੱ ਚ ਰਦਿੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ।  ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਯ ਰਨਟ ਦੇ ਵਿੱ ਜੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ 
ਘਿੱ ਟ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਜੇਲਹਾਂ ਰਵਿੱ ਚ, ਅਪਰਾਧੀ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ 
ਬਾਰੇ ਰਸਿੱ ਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ।  ਵਿੱ ਖਰੇ ਰਿੱ ਖੇ ਗਏ ਜਾਂ 
ਹਸਪਤਾਲ ਯ ਰਨਟਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਟਰੇਅ ਸੇਵਾ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਧਾਰਰਮਕ 
ਖੁਰਾਕ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖੁਰਾਕ (ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮਿੱ ਰਸਆ ਲਈ) 
ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਸ ਅਨੁਕ ਲਤਾਵਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਕਿੱ ਪੜ ੇ

ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਮਢੁਲੇ ਕਿੱ ਪੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 
ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਰਵਿੱ ਚ, ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਿੱ ਪੜੇ ਰਲਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੂੰਗਵਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਲ੍ਾਂਡਰੀ 
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ/ਕਮਰੇ ਨ ੂੰ  ਸਾਫ 
ਰਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਿੱ ਪੜੇ ਧੋਣ।  ਬਾਕੀ ਦੇ ਯ ਰਨਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਯ ਰਨਟ 
ਕਲੀਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਜੇਲਹਾਂ ਰਵਿੱ ਚ, 
ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਰਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਵਿੱ ਖਰੇ ਰਿੱ ਖ ੇਗਏ ਜਾਂ 
ਹਸਪਤਾਲ ਯ ਰਨਟਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਂਡਰੀ ਸੇਵਾ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।   

ਵਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ੍ 

ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਮਢੁਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਦੂੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਨਜ਼ਰ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਰਸਹਤ-ਸੂੰ ਭਾਲ 
ਸਟਾਫ਼ ਜਾਂ ਇਮਰਜੇਂਸੀ ਫਰਸਟ ਏਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ 
ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।  ਅਰਜਹੀ ਸਰਿਤੀ ਆਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰਵਿੱ ਚ ਜਦੋਂ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ 
ਮੁਹਿੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  ਅਰਜਹੀ ਸਹ ਲਤ ਰਵਿੱ ਚ 
ਰਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।  ਇਹ, ਰਜਵੇਂ 
ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਜੇਲਹ ਰਸਸਟਮ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਯ ਰਨਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ 
ਸਹ ਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਰੀਆਂ ਸੂੰਘੀ ਜੇਲਹਾਂ ਰਵਿੱ ਚ, ਲਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਰਬਮਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 
ਪਰੋਗਰਾਮ ਮੌਜ ਦ ਹਨ।  ਇਹਨਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਲਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਰਬਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ 
ਰਸਿੱ ਰਖਆ, ਲਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਰਬਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟੈਸਟ, ਅਤੇ ਜੇਲਹ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 
ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਲਾਗ ਵਾਲੀ ਰਬਮਾਰੀ 
ਨ ੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  ਕੂੰ ਡੋਮ, ਪਾਣੀ ਅਧਾਰਤ 
ਲੁਬਰਰਕੇਂਟ, ਅਤੇ ਬਲੀਚ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਮੂੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਰਬਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  ਮੇਿਾਡਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂ ਸ ਪਰਗੋਰਾਮ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ   



ਬੀਸੀ ਵ ਿੱ ਚ ਸੰਘੀ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਵਰ ਾਰਕ ਗਾਈਡ 
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ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਰੁਟੀਨ – ਕੰਮ, ਸੁਧਾਰ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਵਸਿੱ ਵਿਆ 

ਰਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਅਪਰਾਧੀ ਕੂੰ ਮ ਤੇ ਜਾਂ ਸਕ ਲ ਰਵਿੱ ਚ ਹੁੂੰ ਦੇ 
ਹਨ।  ਜਦ ਤਕ ਰਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਰਵਰਦਅਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਵਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 
ਤੇ ਲਿੱ ਗ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੂੰਮ ਕਰਨ 
ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।   

ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਜੇਲਹ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਨੌਕਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ 
ਰਸੋਈ ਰਵਿੱ ਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ, ਲਾਂਡਰੀ ਰਵਿੱ ਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ CSC ਦੀ ਕੋਰਕਨ 
ਇੂੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ।  ਕੁਝ ਜੇਲਹਾਂ ਰਵਿੱ ਚ, ਸ਼ਰਤਬਿੱਧ ਰਰਹਾਈ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ 
ਜੇਲਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਅਡਲਟ ਬੇਰਸਕ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ (ABE), GED ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਅਡਲਟ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ 
ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸੂੰਘੀ ਸੂੰ ਸਿਾਵਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  ਰਜਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ 
ਸਕ ਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕ ਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯ ਨੀਵਰਰਸਟੀ ਪਿੱ ਧਰ ਦੇ ਪਿੱ ਤਰ-ਰਵਹਾਰ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਵੀ 
ਆਰਡਰ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਪਰਾਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਰਵਿੱ ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ 
ਪ ਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਸਧੁਾਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਮੁਿੱ ਰਦਆਂ ਤੇ ਰਧਆਨ ਦੇਣਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਰਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਪਦਾਰਿਾਂ 
ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਰਹੂੰ ਸਕ ਰਵਹਾਰ। 

ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ 

ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੂੰ ਜਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਸਾ 
ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਰਦਿੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਦੇ ਮੌਕ ੇਇਿੱ ਕ ਜੇਲਹ ਤੋਂ ਦ ਜੀ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ 
ਵਿੱ ਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਕਸਰਤ ਦਾ ਰਜਮ, ਭਾਰ ਚੁਿੱ ਕਣ ਦਾ 
ਖੇਤਰ, ਬਾਹਰੀ ਮੈਦਾਨ, ਦੌੜਨ ਦਾ ਟਰੈਕ, ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਧਾਰਰਮਕ ਸਮ ਹਾਂ, ਜੋ ਰਨਯਰਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ 
ਜੇਲਹਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ CSC ਚੈਪਲੇਂਸੀ ਸਰਰਵਸ ਦੁਆਰਾ ਰ ਹਾਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।   

ਕਈ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਸਮ ਹ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਰਨਯਰਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਸਮ ਹ, ਸਪਸ਼ੈਲ ਇਨਟਰਸਟ ਗਰੁਿੱ ਪ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹੋਰਲਕਸ 
ਅਨੌਰਨਮਸ ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮ ਹ। 

ਰਕਉਂਰਕ ਵਿੱ ਖਰੇ ਰਿੱ ਖੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਰਤੀ ਰਦਨ ਰਸਰਫ ਇਿੱਕ ਘੂੰ ਟੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ 
ਕੋਠੜੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਜੇਲਹ ਦੀ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ 
ਵਿੱ ਖਰਾ ਰਿੱ ਰਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਨੋਰੂੰਜਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮੌਕੇ ਸੀਰਮਤ 
ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।   

ਪੈਸਾ 
ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਤੇ, ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧੀ ਲਈ ਇਿੱਕ ਟਰਸਟ ਖਾਤਾ ਸਿਾਰਪਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 ਪੈਸਾ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂੰ ਸਿਾ ਰਵਿੱ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ 
ਪੈਸਾ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਰਹਰਾਸਤ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਰਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ 
ਪਰਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਰਵਿੱ ਚ ਜਮਹਾਂ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 ਰਹਰਾਸਤ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧੀ ਜੋ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਲਈ 
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਉਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੂੰ ਡ ਤੋਂ ਪਨੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰਮਲਦੀ ਹੈ ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 
ਕੈਦ ਰਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧੀ ਤੋਂ ਕਮਰੇ 
ਅਤੇ ਰਰਹਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਿੱ ਲ ਰਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰਵਿੱ ਚੋਂ 
ਕਿੱ ਰਟਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਰਵਿੱ ਚ ਜਮਹਾਂ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤ,ੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਟਰਸਟ ਖਾਤੇ ਰਵਿੱ ਚ ਬਕਾਇਆ 
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਦੇ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ 

ਪਰਾਈਵੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੈਰਨਰਫ਼ਟ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਫੂੰ ਡ ਰਜਨਹ ਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  ਰਦਿੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ 
ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਪਬਰਲਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 
ਬੈਰਨਰਫ਼ਟ (CPP, OAS ਅਤੇ GIS) ਿੋੜਹਾ ਵਿੱ ਖਰੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 

 CPP – CPP ਇਿੱਕ ਪਬਰਲਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈ ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ 
ਸਾਰੇ ਕੂੰ ਮਕਾਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 
CPP ਪਰੀਰਮਅਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।  
ਯੋਗ ਬਣਨ ਤੇ ਰਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  CPP ਬੈਰਨਰਫ਼ਟ 
ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ CPP ਰਵਿੱ ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 
ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਕੇਲ ਤੇ, ਕੈਦ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹਣ ਦੇ ਦਰੌਾਨ ਅਪਰਾਧੀ ਇੂੰਨਾ 
ਘਿੱ ਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਰਕ ਉਹ CPP ਰਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।  ਪਰ, ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਪਰਹਲਾਂ CPP ਰਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬੈਰਨਰਫ਼ਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ 
ਉਸ ਨ ੂੰ  CPP ਬੈਰਨਰਫ਼ਟ ਰਮਲਣਗੇ। 

 OAS ਅਤੇ GIS – OAS ਅਤੇ GIS ਜਨਤਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੈਰਨਰਫ਼ਟ 
ਹਨ ਜੋ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  ਕੋਈ ਬਜ਼ਰੁਗ ਕੈਦੀ ਕੈਦ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ OAS ਜਾਂ GIS ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।   ਜੇ 
ਕੋਈ ਰਵਅਕਤੀ, ਰਜਸ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਬੈਰਨਰਫ਼ਟ ਰਮਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੈਦ ਰਵਿੱ ਚ 
ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਰਹਾਈ ਤਕ ਬੈਰਨਰਫ਼ਟ ਸਿਰਗਤ ਕਰ 
ਰਦਿੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।9 
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ਕੈਨਟੀਨ 

ਹਰੇਕ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਕੈਨਟੀਨ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ 
ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਜਸ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧੀ 
ਉਸਦੇ ਟਰਸਟ ਖਾਤੇ ਰਵਚਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਨੈਕ ਭੋਜਨ, ਸਾਫਟ ਰਡਰੂੰ ਕ ਅਤੇ ਡਾਕ 
ਰਟਕਟਾਂ। 
 

 

 

ਮੁਲ੍ਾਕਾਤ ਲ੍ਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ 
ਵ ਿੱ ਚ ਰਵਹਣਾ 

ਰਜਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਜ਼ਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਨਹੀਂ 
ਰਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਵਿੱ ਚ ਰਜਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 
ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰ ਤੋਂ 
ਸਮਰਿ ਰਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪ ਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਫਲ ਹੋਣ 
ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।  ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। 
 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਜ਼ੂੰ ਦਗੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਤਣਾਉ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਲੂੰ ਘ ਰਹ ੇਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਸਾਰਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।  ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹਣਾ 
ਬਹੁਤ ਤਣਾਉ ਭਰਰਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  ਰਜਨਹ ਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਰਵਾਰ ਦਾ 
ਸਮਰਿਨ ਨਹੀਂ ਰਮਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਵਿੱ ਚ ਪਰਰਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਿਨ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਤਣਾਉ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਘਿੱ ਟ ਅਸਰ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਤਣਾਉ ਨਾਲ ਰਨਪਟਣ 
ਰਵਿੱ ਚ ਰਬਤਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ 
ਰਸਿੱ ਖਣ ਰਵਿੱ ਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜਾਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਰਕ ਪਰਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ 
ਘੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਰਹਣ ਤੋਂ ਰਮਲਦੀ ਹੈ।  ਰਜਨਹ ਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਕੋਲ ਕੈਦ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਅੂੰਦਰ ਰਵਕਰਸਤ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ।  ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ, ਅਪਰਾਧੀ ਸਮ ਹ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ 
ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਅਰਜਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਅਰਜਹਾ ਸਮ ਹ ਅਪਰਾਰਧਕ ਰਵਹਾਰ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰਕ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਜੋ ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  ਭਰਵਿੱ ਖ ਰਵਿੱ ਚ 
ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ। 

 ਸਾਨ ੂੰ  ਸਾਰਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਰਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ 
ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ।  ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਿੱ ਕੋ-ਇਿੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  ਉਸਦੀ 
ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਰਰਹਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪਰਰਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨ ੂੰ  ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਰਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ। 

ਰਕਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਪਰਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਦੇ ਰ ਪ ਰਵਿੱ ਚ, ਤੁਹਾਡ ੇਸਾਹਮਣੇ 
ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।   

 ਖ਼ਰਚ।ੇ  ਜੇ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ 
ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਖ਼ਰਚੀਲਾ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।   ਰਕਉਂਰਕ ਉਹ ਰਬਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਅਰਹਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਰਕੂੰ ਨਾ 
ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਰਹਾ ਹੈ।  ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਿਾਰਰਿਕ ਬਣੋ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਰਕੂੰ ਨਾ 
ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸੈਟ ਕਰੋ।  (ਉਦਾਹਰਨ, “ਮੈਂ ਹਰ ਰਜ਼ੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।  ਮੈਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਸਰਫ ਇਿੱਕ ਕਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੀ।”)  ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ 
ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਰਬਲਾਂ ਦੇ ਤਣਾਉ ਨ ੂੰ  ਜੋੜੇ ਰਬਨਾਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ 
ਤਣਾਉ ਹੇਠ ਹੋ।  ਰਚਿੱ ਠੀਆਂ ਰਲਖਣਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹਣ ਦਾ ਚੂੰਗਾ 
ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰਹੂੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 ਕਾਨੰੂਨੀ ਮੁਿੱ ਦੇ।  ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਮਨਹ ਾਂ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ (ਰਕਉਂਰਕ 
ਤੁਸੀਂ ਸਰਹ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੂੰ ਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਰਦਿੱ ਤਾ 
ਰਗਆ ਹੈ)। 

 ਸਮਾਂ।  ਉਸ ਨ ੂੰ  ਜੇਲਹ ਰਮਲਣ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦਾ 
ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੂੰ ਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।   ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਅਰਹਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਨੌਕਰੀ ਨ ੂੰ  ਬਣਾਏ ਰਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਇਕਿੱ ਲੇ 
ਹੀ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਰਸ਼ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕੂੰ ਨੇ ਰਜ਼ਆਦਾ ਰਵਅਸਤ ਹੋ।  ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਯਿਾਰਿਵਾਦੀ ਬਣੋ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਕੂੰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ, ਮੈਂ ਹਰ 
ਵੀਕਏਡਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਰਮਲਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।  ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਉਸਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ 
ਦਾ ਰਧਆਨ ਰਿੱ ਖ ਰਹੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਿੱ ਿੇ ਆ ਸਕਾਂ।  ਮੈਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਹ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।")  ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ 
ਰਿੱ ਖਣਾ ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ।  

 ਤਣਾਉ।  ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਮਲੁਾਕਾਤ ਲਈ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਤਣਾਉ ਭਰਰਆ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤਸੁੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ 
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਬੇ ਹੋਵੋ।  ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ।  ਪਰਹਲਾਂ, ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ ਰਕ ਸ਼ੁਰ  ਰਵਿੱਚ ਇਹ 
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਣਾਉ ਭਰਰਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ 
ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।  ਦ ਜਾ, ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ ਰਕ ਕੈਦ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕਸੇ 
ਆਪਣੇ ਨੇੜਰਲਆਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹਣ ਦਾ ਕੋਈ "ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ" ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਮਲਣ ਆਓ, ਪਰ 
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਿੱਕ ਯਿਾਰਿਵਾਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।  ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਸਨਮਾਨ ਰਦਓ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰਿੱਿਾ ਤੋਂ 
ਵਿੱ ਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਤਣਾਉ ਭਰਰਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 
ਸੂੰ ਪਰਕ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹਣ ਦ ੇਦ ਜੇ ਤਰੀਰਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ - ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ 
ਰਚਿੱ ਠੀਆਂ।  ਜੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਵਿੱ ਧ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ 
ਰਚਿੱ ਠੀਆਂ ਰਲਖੋ।   



ਬੀਸੀ ਵ ਿੱ ਚ ਸੰਘੀ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਵਰ ਾਰਕ ਗਾਈਡ 

12 ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ – ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰਵਰਸਜ਼ 604-872-5471  ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 222  

ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰਿੱਖੋ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦ ਰਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਰਪਆਰੇ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਰਵਿੱ ਚ 
ਰਰਹਣ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਰਸੂੰ ਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 
ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਵਚਿੱ ਠੀਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ 
ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਚਿੱ ਠੀਆਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  
ਰਚਿੱ ਠੀਆਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਬਸ ਹੇਠਾਂ ਰਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਮਨ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖੋ। 

 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਲਫਾਫੇ ਤੇ ਪਤਾ ਰਲਖਦੇ ਹੋ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀ 
ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜੇਲਹ ਦਾ ਡਾਕ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।  ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗਹਾ ਬਦਲ 
ਰਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਲਹ ਰਚਿੱ ਠੀ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗੀ।  
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਰਚਿੱ ਠੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਪਤਾ ਵੀ 
ਰਲਖਦੇ ਹੋ। 

 ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਚਿੱ ਠੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਰਲਫਾਫੇ ਰਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਡਾਕ (ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਾਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ) 
ਦੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਇਸ ਰਵਿੱ ਚ ਵਰਰਜਤ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। 

 ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਚਿੱ ਠੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਰਲਫਾਫੇ ਰਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਡਾਕ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਜੇਲਹ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਰਚਿੱ ਠੀ ਨ ੂੰ  ਅਿੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੀ 
ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ।  ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਚਿੱ ਠੀ 
ਨ ੂੰ  ਉਸ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਰਜਿੱ ਿੇ ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ।  ਜੇ 
ਉਹ ਸ਼ਰਤਬਿੱਧ ਰਰਹਾਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਚਿੱ ਠੀ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ 
ਪੈਰੋਲ ਆਰਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਭਜੇ ਦੇਣਗੇ।  ਜੇ ਉਸਦੀ ਵਾਰੂੰ ਟ ਦੀ ਰਮਆਦ ਪੁਗ ਗਈ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਚਿੱ ਠੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 

ਪੈਕੇਜ ਭਜੇਣ ੇ

ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਰਨੈੱਜੀ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਰਸਰਫ ਸਜ਼ਾ ਦੀ 
ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਤੇ।  ਮਰਦ ਅਪਰਾਧੀ ਰਨੈੱਜੀ ਸਮਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ 
ਰਸਰਫ ਆਪਣੀ ਮ ਲ ਸੂੰਸਿਾ ਰਵਿੱ ਚ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਦੇ ਪਰਹਲੇ 30 ਰਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ।  
ਰਨੈੱਜੀ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੂੰ ਸਿਾ 
ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਪਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਰਹਾ ਹੈ। 

ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ੇ

ਅਪਰਾਧੀ ਪਰਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ 
ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਸਟ ਖਾਤੇ ਰਵਿੱ ਚ ਜਮਹਾਂ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ।  ਇਹ ਰਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੂੰ ਸਿਾ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ 
ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਪਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਰਹਾ ਹੈ। 

ਫੋਨ ਕਾਲ੍ਾਂ 
ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਰਬੂੰ ਧਕੀ ਤੌਰ ਤੇ 
ਵਿੱ ਖਰੇ ਰਰਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੇਲਹ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਪਰ, ਉਹ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ 
ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

 ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਰਕ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਰਕਸੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸ 
ਨ ੂੰ  ਉਹ ਨੂੰ ਬਰ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਨਤ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਰਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਰਵਿੱ ਚ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ 
ਇਿੱ ਕ ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (40 ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ)।  
ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਰ ਨ ੂੰ  ਪਰਵਾਰਨਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, ਜੇਲਹ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਕਰੇਗਾ ਰਕ ਦਰਖਾਸਤ ਰਵਿੱ ਚ ਨਾਰਮਤ ਰਵਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ 
ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਰਕ ਫੋਨ ਰਸਸਟਮ ਸੈਲ ਫੋਨ 
ਨੂੰ ਬਰ ਜਾਂ 1-800 / 1-888 ਨੂੰ ਬਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।   

 ਫੋਨ ਕਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਰ ਤੋਂ ਰਲਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਜਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇਲਹ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ 
ਰਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਮੁਲ੍ਾਕਾਤ ਲ੍ਈ ਆਉਣਾ 
ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕਸੇ ਰਪਆਰੇ ਨ ੂੰ  ਰਮਲਣ ਜਾਣਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਰਨਯਮ ਹਨ, ਰਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਉਸਨ ੂੰ , ਦੋਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਰਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, 
ਰਜਵੇਂ ਰਕ:  
 ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨ ੂੰ  ਜਲਦੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਖੁਿੱ ਲਹੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਸਰਫ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ 

ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨਹ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਹਿੱ ਕ ਸਿਰਗਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸਰਫ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਰਨਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਰਕ ਕਾਨ ੂੰ ਨ 
ਤੋਰੜਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ ਰਕ ਰਨਯਮ ਰਕਉਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

 ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੇਤਰ ਇਿੱਕ ਰਵਅਸਤ ਸਿਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਤਨੀਆਂ, ਗਰਲਫਰੈਂਡਾਂ, 
ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਨਾਲ ਭਰਰਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋਵੇ।  ਇਸ ਕਾਰਨ, ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਰਵਹਾਰ ਅਤੇ 
ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਕਿੱ ਪਰੜਆਂ ਬਾਰੇ ਰਨਯਮ ਹਨ। 

 ਜੇਲਹ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਰਕ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰਹੇ।  ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇਲਹਾਂ 
ਰਵਿੱ ਚ ਵਰਰਜਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੂੰ ਚਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੇਤਰ ਰਵਿੱ ਚ ਮੁਲਾਕਾਤੀ 
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ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  ਰਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਪਰਾਧੀ 
ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਿੱ ਛੁਕ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਉਸ ਨ ੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ 
ਹਨ।  ਇਨਹ ਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, CSC ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, 
ਰਜਵੇਂ ਰਕ: 
 ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਿੱ ਕ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ 

ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਰਨਯਮ ਹਨ ਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਕੀ ਰਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਜੇਲਹ ਤੋਂ ਕੀ ਰਲਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਵਹਾਰ ਅਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਰਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕੋ, 
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਰਹਮਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਰਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰਨਤ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ 
ਦੀ ਸ ਚੀ ਰਵਿੱ ਚ ਜੋਰੜਆ ਜਾਵੇ।  ਤੁਸੀਂ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾਲ ਵੀ 
ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤਕ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰਨਤ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਰਵਿੱ ਚ 
ਨਹੀਂ ਹੋ। 

 ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆ ਸਕੋ, CSC ਦਾ ਸਟਾਫ਼ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਬ ਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕੇ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਹੂੰ ਦੇ ਹੋ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। 

ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਰਬੂੰ ਧਕੀ ਤੌਰ ਤੇ 
ਵਿੱ ਖਰੇ ਰਰਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾਿਲ੍ਾ ਅਤੇ ਮੁਲ੍ਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਵ ਿੱ ਚ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਲ੍ਾਕਾਤ ਤੇ 
ਪਰਵਤਬੰਧ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।  ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਆਰਾ ਦਾਿਲ੍ਾ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵ ਿੱ ਚ ਹੋ ੇ, 
ਉਸ  ੇਲੇ੍ ਮੁਲ੍ਾਕਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਈ, ਵਸਿੱ ਧਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ 
(ਮੁਲ੍ਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ) ਨਾਲ੍ ਗਿੱਲ੍ ਕਰੋ।  

ਸਾਰੀਆਂ ਸੂੰਘੀ ਜੇਲਹਾਂ ਰਨਯਰਮਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਰਨੈੱਜੀ ਪਰਰਵਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਵਨਯਵਮਤ ਮੁਲ੍ਾਕਾਤਾਂ 
ਰਨਯਰਮਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਰਨਯਰਮਤ ਸਰਮਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੇਤਰ 
ਰਵਿੱ ਚ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।  ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਿੱ ਲਹੀਆਂ ਜਾਂ ਫੇਰ ਬੂੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

 ਖੁਿੱ ਲਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ (“ਸੂੰਪਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤ”)।  ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੇਤਰ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਮੇਜ਼ 
ਤੇ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਤੋਂ ਵਿੱ ਖਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ 
ਕਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।  ਸਰੀਰਕ ਸੂੰ ਪਰਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 ਬੂੰਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ("ਜਾਂਚ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤ", "ਪਰਰਤਬੂੰ ਰਧਤ ਮੁਲਾਕਾਤ", 
"ਕੋਈ ਸੂੰ ਪਰਕ ਨਹੀਂ ਮਲੁਾਕਾਤ")।  ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੇਤਰ ਰਵਿੱ ਚ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, 
ਰਜਿੱ ਿੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ ਇਿੱਕ ਕਿੱਚ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।  
ਰਕਸੇ ਸਰੀਰਕ ਸੂੰ ਪਰਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ 
ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਰਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਖਾਸ 
ਹਾਲਾਤਾਂ ਰਵਿੱ ਚ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਪਰਰਵਾਰ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ, ਰਨਯਰਮਤ ਸਮੇਂ 
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਰਕਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ 3-ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 

1. ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਰਨਤ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਰਵਿੱ ਚ ਨਾਮ ਰਲਖਵਾਓ। 

2. ਉਸ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁਿੱ ਕ ਕਰੋ ਰਜਿੱ ਿੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿੱ ਟ ਰਰਹਾ ਹੈ। 

3. ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਵਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ। 

ਇਹ ਸੂੰਘੀ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਮ ਪਰਰਕਰਰਆ ਹੈ।  ਪਰ, ਇਿੱਕ ਜੇਲਹ ਤੋਂ 
ਦ ਜੀ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਰਨਯਮ ਵਿੱ ਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਜਸ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਰਜਿੱ ਿੇ 
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਰਵਿੱ ਚ ਰਵਰਜ਼ਟ ਐਡਂ ਕੋਰਸਪੋਨਡੇਂਸ (ਵੀ ਐਡਂ ਸੀ, “ਰਵਰਜ਼ਟਸ”) 
ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੂੰਗੋ। 

ਕਦਮ 1: ਮੁਲ੍ਾਕਾਤ ਲ੍ਈ ਪਰ ਾਨਗੀ ਲੈ੍ਣੀ 
ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਪਰਵਾਰਨਤ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਰਵਿੱ ਚ ਨਾਮ ਰਲਖਵਾਉਣ ਦਾ 
ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ। 

 ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਰਜਸ ਨ ੂੰ  “Visiting Application and 

Information Form (Inmate)” (CSC/SCC 653E) ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ।  ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਫਾਰਮ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ 
ਭੇਜੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਰਵਾਰਨਤ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ।  ਪਰ, ਇਹ CSC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ,ੇ ਫਾਰਮ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ।   
 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ (18 ਸਾਲ ਤੇ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ) ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਫਾਰਮ ਰਵਿੱ ਚ ਭਰੋ ਅਤੇ ਛ ਟ 
ਫਾਰਮ, ਰਜਸ ਨ ੂੰ  “Visiting Application and Information Form 

(Inmate) Child Safety Waiver” (CSC/SCC 0653-01E) 
ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਭਰੋ।  18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਰਕਸੇ ਵੀ ਰਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  
ਅਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 
www.csc-scc.gc.ca ਤੇ ਜਾਓ ਅਤ ੇ“Forms” ਤੇ ਕਰਲਕ ਕਰੋ। 

 ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਹਾਲੀਆ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਜੇਲਹ ਨ ੂੰ  ਭੇਜ 
ਰਦਓ ਰਜਿੱ ਿੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿੱ ਟ ਰਰਹਾ ਹੈ (ਪਤੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪੁਸਰਤਕਾ ਦੇ 
ਅੂੰਤ ਤੇ ਦੇਖੋ)।  (ਵੇਰਵੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮ ਦੇਖੋ)। 

 CSC ਸਟਾਫ਼ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਪਰਾਰਧਕ 
ਰਰਕਾਰਡ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸੇਗਾ ਰਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮੁਲਾਕਾਤ 
ਵਾਸਤੇ ਪਰਵਾਨਗੀ ਰਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।  ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸਣਾ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ 
ਰਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 

 ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਲਖਦ ੇਹ ੋਉਹ ਸਿੱਚੀ ਹ ੈ
ਅਤੇ ਜੇ ਰਕਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲਹ ਨ ੂੰ  ਸ ਰਚਤ 

http://www.csc-scc.gc.ca/text/frmlrs/pdf/0653-1E.pdf
http://www.csc-scc.gc.ca/text/frmlrs/pdf/0653-1E.pdf
http://www.csc-scc.gc.ca/
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ਰਿੱਖੋ। (ਉਦਾਹਰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਰਕਸੇ ਹੋਰ 
ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਪਰਵਾਰਨਤ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਲਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ ਰਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱ ਕ ਸਿਰਗਤ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ। 

 ਜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  ਰਕਸੇ ਹਰੋ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਭੇਜ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ 
ਪਰਵਾਰਨਤ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਤੁਹਾਨ ੂੰ  
ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ। 

 ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਰਵਿੱ ਚ ਬਣੇ ਰਰਹਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਰ ਦੋ 
ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਕਦਮ 2: ਮੁਲ੍ਾਕਾਤ ਬੁਿੱ ਕ ਕਰਨੀ 
ਹਾਲਾਂਰਕ ਕੁਝ ਜੇਲਹਾਂ ਪਰਹਲਾਂ ਬੁਕ ਕੀਤੇ ਰਬਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਦੂੰ ਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜੇਲਹਾਂ ਮੂੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ 24 ਘੂੰ ਟੇ 
ਪਰਹਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁਕ ਕਰੋ।  ਖਾਸ ਰਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਰਮਆਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਜੇਲਹ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਰਜਿੱ ਿੇ 
ਤੁਹਾਡਾ ਰਪਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਕਿੱ ਟ ਰਰਹਾ ਹੈ।  ਰਵਰਜ਼ਟ ਐਡਂ ਕੋਰਸਪੋਨਡੇਂਸ (ਵੀ ਐਡਂ ਸੀ, 
“ਰਵਰਜ਼ਟਸ”) ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।  ਜੇਲਹ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ "ਸਰੋਤ" ਭਾਗ ਦੇਖੋ 

ਕਦਮ 3: ਮੁਲ੍ਾਕਾਤ ਲ੍ਈ ਜਾਣਾ  
ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲ੍ਾਂ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਰਨਕਲੋ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਰਜਨਹ ਾਂ 
ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 ਲੋ੍ਕਡਾਊਨ।  ਜੇ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਲਹ ਨ ੂੰ  ਬੂੰ ਦ (ਲੋਕਡਾਊਨ) ਕਰ ਰਦਿੱ ਤਾ ਰਗਆ ਹੋਵੇ, ਰਜਸਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਕ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਰਵਿੱ ਚ ਹੀ ਰਰਹਣਗੇ।  
ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ, ਰਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਜੇਲਹ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 
ਨਹੀਂ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧੀ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ 
ਜੇਲਹ ਬਹੁਤ ਦ ਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਰਨਕਲਣ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਰਦਨ ਪਰਹਲਾਂ 
ਜੇਲਹ ਨ ੂੰ  ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਿੱ ਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਰਕ ਉਸ ਰਦਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਰਿੱ ਦ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

 ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ।  ਪਿੱ ਕਾ ਕਰੋ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬ ਤ ਹੋਵੇ।  ਹਰ 
ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ ਰਵਅਕਤੀ ਲਈ 
ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੂੰ  ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 
ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬ ਤ ਰਦਖਾਏ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਵਰਤਮਾਨ 
ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, BCID ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ 

 ਪੈਸਾ।  ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਰਸਿੱ ਰਕਆਂ ਦੇ ਰ ਪ ਰਵਿੱ ਚ (ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਹੈ) 
ਲਗਭਗ $8.00 ਰਲਜਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਰਜਸ ਨ ੂੰ  ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੇਤਰ 
ਰਵਿੱ ਚ ਵੈਂਰਡੂੰ ਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਿ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 

ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਕ ਰਜਸ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ 
ਹੋ ਉਸ ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਹੀ-ਸਹੀ ਰਕੂੰ ਨੀ ਰਕਮ ਰਲਜਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਰਵਰਜ਼ਟ ਐਡਂ ਕੋਰਸਪੋਨਡੇਂਸ (ਵੀ ਐਡਂ ਸੀ, “ਰਵਰਜ਼ਟਸ”) ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ 
ਕਰੋ।  

 ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ।  ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜੇਲਹਾਂ ਰਵਿੱ ਚ, ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਜਾਂ ਨਵਜਾਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰਬਨਾਂ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੇਤਰ ਰਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਰਲਆਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 
ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਰਲਜਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।  ਉਦਾਹਰਨ 
ਵਾਸਤੇ, ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜੇਲਹਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਡਾਇਪਰ ਅਤੇ 
ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਉਰਚਤ ਮਾਤਰਾ ਰਵਿੱ ਚ ਹੋਮਵਰਕ ਰਲਆਉਣ 
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਦੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਕ ਰਜਸ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ 
ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੀ ਰਲਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਰਵਰਜ਼ਟ ਐਡਂ ਕੋਰਸਪੋਨਡੇਂਸ (ਵੀ ਐਡਂ ਸੀ, “ਰਵਰਜ਼ਟਸ”) ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ 
ਕਰੋ।  

 ਪੋਸ਼ਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਵਨਯਮ।  ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੇਤਰ ਰਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਦਿੱ ਤੇ 
ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸਹੀ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜਹੇ ਕਿੱ ਪੜੇ ਪਰਹਨੋ ਜੋ ਅਰਜਹੀ 
ਜਗਹਾ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਮਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰ ਪ ਹਣੋ ਰਜਿੱ ਿੇ ਬਿੱਚੇ ਮੌਜ ਦ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ।  
ਇਹ ਕੁਝ ਸੇਧਾਂ ਹਨ। 

 ਕੋਈ ਅਰਜਹੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਨਾ ਪਰਹਨੋ ਜੋ ਬਹੁਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੈਕਸੀ ਹੋਵੇ।  ਬਹੁਤ 
ਰਜ਼ਆਦਾ ਤੂੰਗ ਕਿੱ ਪਰੜਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।  ਅਰਜਹੀਆਂ ਟੋਪਸ 
ਰਜਨਹ ਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਪੇਟ ਦਾ ਰਹਿੱ ਸਾ ਰਦਖਾਈ ਰਦੂੰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਲਾ ਬਹੁਤ ਵਿੱ ਡਾ ਹੋਵੇ, 
ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਰਦਿੱ ਖਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ 
ਰਦਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਬੀਚ ਤੇ ਪਰਹਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਕਿੱ ਪੜੇ ਅਤੇ ਰਟਊਬ ਟੋਪਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਛੋਟੀਆਂ ਸਕਰਟਾਂ ਜੋ 
ਪਿੱ ਟ ਦੇ ਰਵਚਕਾਰਲੇ ਰਹਿੱ ਸੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ, ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  
ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਾਰੇ ਸਰਮਆਂ ਅਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਜੁਿੱ ਤੇ ਪਰਹਨ ਕੇ 
ਰਿੱ ਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

 ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਰਹਨੋ ਰਜਸ ਨ ੂੰ  ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮਰਝਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।  ਨਸਲੀ ਨਾਰਰਆ,ਂ ਗਾਲਹਾਂ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਹਰੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਿੱ ਪਰੜਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਰਹਨੋ ਰਜਸ ਨ ੂੰ  ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਜਾਂ 
ਅਪਰਾਰਧਕ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਸਮਰਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। 

ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੇਤਰ ਰਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲ੍ਾਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਗਿੱਲਾਂ ਹਨ ਰਜਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ।  ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੂੰ  
ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬ ਤ ਰਦਖਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਵਰਤਮਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, BCID ਜਾਂ 
ਪਾਸਪੋਰਟ।  



ਬੀਸੀ ਵ ਿੱ ਚ ਸੰਘੀ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਵਰ ਾਰਕ ਗਾਈਡ 
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 ਲ੍ਾਕਰ।  ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜੇਲਹਾਂ ਰਵਿੱ ਚ, ਲਾਕਰ ਉਪਲਬਧ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।  ਇਹਨਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਕਰੋ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਪਰਸ, ਬਟ ਆ, ਸੈਲਫੋਨ, 
ਜੈਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਰਵਚਲੀ ਹੋਰ ਸਮਿੱਗਰੀ।   

 ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਜਾਂਚ।  ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਕ ਮੈਟਲ ਰਡਟੈਕਟਰ ਦੇ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਲੂੰ ਘਣਾ ਪਵਗੇਾ, 
ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤ ੇਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  ਤੁਹਾਡੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਿਾਂ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਿੱ ਤੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਇਨ ਸਕੈਨਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਿੱ ਿਾਂ ਨਾਲ 
(ਿਪਿਪਾ ਕੇ) ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ 
ਮਨਹ ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਦਨ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨਹ ਾਂ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। 

 ਸਾਫ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ।  ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਰਵਿੱ ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ।  ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਿਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ 
ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਗਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਵ ਹਾਰ।  ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ ਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੇਤਰ ਰਵਿੱ ਚ ਕਈ ਪਰਰਵਾਰ ਇਿੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਹਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ 
ਰਵਹਾਰ ਰਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਰਜਹੀ ਜਗਹਾ ਲਈ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਮਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰ ਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਜਿੱ ਿੇ ਬਿੱਚੇ ਮੌਜ ਦ ਹੁੂੰ ਦੇ 
ਹਨ।  ਇਹ ਕੁਝ ਸੇਧਾਂ ਹਨ। 

 ਆਪਣੇ ਵਪਆਰ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਵ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਿੋ।  ਹਿੱਿ ਰਮਲਾਉਣ, ਗਲੇ ਲਿੱ ਗਣ, 
ਜਫ਼ੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁੂੰ ਮਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।  ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਗਲੇ ਲਿੱ ਗਣ, 
ਹਿੱਿਾਂ ਨਾਲ ਲਾਡ ਲਗਾਉਣ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੁੂੰ ਮਣ ਜਾਂ ਅਰਜਹੇ ਰਕਸੇ ਵੀ 
ਰਵਹਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

 ਆਪਣੀਆਂ ਭਾ ਨਾ ਾਂ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਵ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਿੋ।  ਹਰ ਰਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਮੁਲਾਕਾਤ 
ਖੇਤਰ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਂਤ, ਆਰਾਮਦੇਹ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਹੈ।  ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਵਿੱ ਚ 
ਬੋਲਣ, ਚੀਕਣ, ਰਚਲਾਉਣ, ਠਹਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹਿੱ ਸਣ, ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਲੜਨ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ। 

 ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਵ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਿੋ।  ਹਰ ਰਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੇਤਰ ਰਵਿੱ ਚ 
ਸ਼ਾਂਤ, ਆਰਾਮਦੇਹ ਮਾਹਲੌ ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਹੈ।  ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਦੀ 
ਰਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

  ਰਵਜਤ ਚੀਜ਼ਾਂ।  ਵਰਰਜਤ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਡਰਿੱਗਸ, ਸ਼ਰਾਬ, ਹਰਿਆਰ, ਸੈਲਫੋਨ) 
ਰਲਆਉਣਾ ਰਨਯਮਾਂ ਦੇ ਰਵਰੁਿੱ ਧ ਹੈ। 

ਵਨੈੱਜੀ ਪਵਰ ਾਰਕ ਦੌਰ ੇ

ਪਰਾਈਵੇਟ ਫੈਰਮਲੀ ਰਵਰਜ਼ਟ (PFV) ਜੇਲਹ ਦੇ ਗਰਾਉਂਡ ਰਵਿੱ ਚ ਸਰਿਤ ਖਾਸ ਪਰਰਵਾਰ 
ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਲੇ ਯ ਰਨਟਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 72 ਘੂੰ ਰਟਆਂ ਤਕ ਚਿੱਲ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਕਾਮਨ ਲਾ ਪਾਰਟਨਰ, ਬਿੱਚੇ, ਮਾਪੇ, ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ 
ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ, ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਰਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪਰਰਵਾਰ ਸਮਰਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਈਵੇਟ ਫੈਰਮਲੀ ਰਵਰਜ਼ਟ ਰਵਿੱ ਚ ਆ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। ਉਪਲਬਧ ਜਗਹਾ ਦੇ ਰਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਏੋ, ਪਰਾਈਵੇਟ ਫੈਰਮਲੀ ਰਵਰਜ਼ਟ ਲਈ 
ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਪਰਾਈਵੇਟ ਫੈਰਮਲੀ ਰਵਰਜ਼ਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਕਤਾਬਚੇ ਰਵਰਜ਼ਟ ਐਡਂ ਕੋਰਸਪੋਨਡੇਂਸ 
ਆਰਫਸ (ਵੀ ਐਡਂ ਸੀ, “ਰਵਰਜ਼ਟਸ”) ਤੋਂ ਰਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਜੇਲਹ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ 
ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ "ਸਰੋਤ" ਭਾਗ ਦੇਖੋ। 

ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨਾਲ੍ ਮੁਲ੍ਾਕਾਤ ਲ੍ਈ ਆਉਣਾ 
ਅਪਰਾਧੀ ਲਈ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਲਈ, ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਬਣਾਏ 
ਰਿੱ ਖਣਾ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਵਿੱ ਚ ਰਲਆ ਸਕਦੇ 
ਹੋ, ਇਹ ਕੁਝ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।  ਉਸ ਜੇਲਹ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰਜਸ 
ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਵਰਜ਼ਟ ਐਡਂ ਕੋਰਸਪੋਨਡੇਂਸ ਆਰਫਸ (ਵੀ 
ਐਡਂ ਸੀ, “ਰਵਰਜ਼ਟਸ”) ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ।  ਜੇਲਹ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ, ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ "ਸਰੋਤ" ਭਾਗ ਦੇਖੋ   
 ਜੇਲਹ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੇਤਰ ਰਵਿੱ ਚ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਰਲਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਕਈ 

ਜੇਲਹਾਂ ਕੋਲ ਰਖਡੌਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿੱ ਡੇ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਮਵਰਕ 
ਰਲਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਦੂੰ ਦੇ ਹਨ।   

 ਸਾਰੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਲਗ ਰਵਅਕਤੀ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ/ਰਪਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤ ਦੇ 
ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਵਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰਵਰਜ਼ਟ ਐਡਂ ਕੋਰਸਪੋਨਡੇਂਸ ਆਰਫਸ (ਵੀ 
ਐਡਂ ਸੀ, “ਰਵਰਜ਼ਟਸ”) ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। 

 ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਰਮਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਦੀ ਰਨਗਰਾਨੀ 
ਜ਼ਰ ਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਅਰਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਤਆਰ ਰਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨ ੂੰ  ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਜੇ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰ  ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਨ ੂੰ  
ਨਾ ਰਲਆਓ।  ਕੁਝ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਰਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ 
ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਰਕਹੋ ਰਜਹਾ ਰਦਖਾਈ ਰਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ 
ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਦੀ ਪਰਹਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ 
ਰਤਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 ਰਵਜਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਲ੍ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ – ਪਵਹਲ੍ਾਂ ਇਹ ਪੜਹੋ 
ਵਰਰਜਤ ਚੀਜ਼ ਰਸਰਫ ਰਨਯਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਵਰੁਿੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਾਨ ੂੰ ਨ 
ਦੇ ਵੀ ਰਵਰੁਿੱ ਧ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਰਜਆਂ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਵੋ।  
  ਰਵਜਤ ਚੀਜ਼ ਵਲ੍ਆਉਣ ਨਾਲ੍ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ੍ ਵ ਿੱ ਚ ਆ 

ਜਾ ੋਗੇ।  ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਰਰਜਤ ਚੀਜ਼ ਰਲਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੜ ਰਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਰਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੋਵੇਂ 
ਮੁਸੀਬਤ ਰਵਿੱ ਚ ਆ ਜਾਵੋਗੇ। 



ਬੀਸੀ ਵ ਿੱ ਚ ਸੰਘੀ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਵਰ ਾਰਕ ਗਾਈਡ 
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 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿਰਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  
ਰਸਰਫ ਬੂੰਦ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤਕ ਸੀਰਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

 ਤੁਸੀਂ ਰਜਸ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ 
ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨ ੂੰ  ਉੱਚ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਵਾਲੀ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ 
ਭੇਰਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਰਧਕਾਰ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਰਰਜਤ ਚੀਜ਼ ਰਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 
ਵਿੱ ਜੋਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪੈਰੋਲ ਰਮਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

  ਰਵਜਤ ਚੀਜ਼ ਵਲ੍ਆਉਣ ਨਾਲ੍ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ 
ਵਨਕਲੋ੍ਗੇ।  "ਰਸਰਫ ਇਸ ਇਿੱਕ ਵਾਰ" ਵਰਰਜਤ ਚੀਜ਼ ਰਲਆਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 
ਜਾਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਰਜਸ ਨ ੂੰ  ਤੁਸੀਂ ਰਮਲਣ ਆਏ ਹੋ, ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ 
ਰਨਕਲੋਗੇ।  ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਰਰਜਤ ਚੀਜ਼ ਰਲਆਉਣ ਵਾਸਤੇ 
ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜੁਗਤਾਂ, ਧਮਕੀਆ,ਂ ਰਹੂੰ ਸਾ, ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਰਲੂੰ ਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ "ਬਸ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ" 
ਅਰਜਹਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਹਣਗੇ।  ਇਸ ਨ ੂੰ  
ਮੂੰ ਨ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਰਜਵੇਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ 
ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਸੋਚਣਾ "ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਪਿੱ ਛਾ ਛਿੱ ਡ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ 
ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਨ ੂੰ  ਤੂੰ ਗ ਕਰਗੇਾ"।  ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ ਰਕ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਿ, 
ਸੈਲਫੋਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਰ ਵੇਚਣਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੂੰ ਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ 
ਲਈ ਇਹ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਰਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਿੱ ਭਦੇ ਰਰਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਰਜਤ ਚੀਜ਼ ਰਲਆਉਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਜਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਫੜੇ 
ਜਾਣ ਦੇ ਰਬਨਾਂ ਅਰਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰ ਰਦੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  
ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਜਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 
ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ।  ਪਰਹਲੀ ਇਹ ਹੈ ਰਕ 
ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਬਨਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 
ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।  ਦ ਜਾ ਇਹ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਮੂੰ ਨ ਲਵੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਉਹ ਕਰਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।   

 ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੋ ਗਿੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਅਪਰਾਧੀ, ਰਜਸ ਨ ੂੰ  ਰਮਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਕੂੰਮ 
ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਉ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ 
ਰਕ ਘਿੱ ਟ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ 
ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਘਿੱ ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸਲ ਰਵਿੱ ਚ ਵਧਣਗੀਆਂ। 

 ਵਕਸੇ ਨਾਲ੍ ਗਿੱਲ੍ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾ ੇਗੀ।  ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ 
ਜੋ ਇਸ ਸਰਿਤੀ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਲੂੰ ਘੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਰਰਜਤ ਚੀਜ਼ ਰਲਆਉਣ 
ਲਈ ਦਬਾਉ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। 
 ਜੇਲਹ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ।  ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਰਜਹੀ ਸਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 

ਰਨਪਟਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ।  ਉਹ ਪੁਰਲਸ ਨਾਲ ਰਨਪਟਣ ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਅਪਰਾਧੀ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

 ਪੁਰਲਸ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ।  ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਦਾ 
ਪਰਬੂੰ ਧ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 ਰਟਪ ਲਾਈਨ ਨ ੂੰ  1-866-955-9550 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ 
ਵਰਰਜਤ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਵੀ ਅਰਜਹੀ ਗਤੀਰਵਧੀ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ 
ਰਕਸੇ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਮਨਾਮ ਸੁਨੇਹਾ ਛਿੱ ਡ ਰਦਓ। 

 

 

 

ਜੇਲ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ੍ਾਂ ਨੰੂ ਹਿੱ ਲ੍ ਕਰਨਾ 

ਸੰਪਰਕ ਵ ਿੱ ਚ ਰਵਹਣਾ - ਜੇਲ੍ਹ ਵ ਿੱ ਚ ਵਕਸੇ ਨਾਲ੍ ਗਿੱਲ੍ 
ਕਰਨੀ  
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਪਆਰੇ ਦੇ 
ਇੂੰ ਸਰਟਰਚਊਸ਼ਨਲ ਪੈਰੋਲ ਆਰਫ਼ਸਰ (IPO) ਜਾਂ ਯ ਰਨਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਰਪਆਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, 
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰ ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਪਆਰੇ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਸਰਫ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਮ 
ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ – ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਵਰ ਾਰਕ ਸੰਕਟਕਾਲ੍ ਹੋ ੇ 
ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਜਦੋਂ ਪਰਰਵਾਰ ਰਵਿੱ ਚ ਕਈੋ ਗੂੰ ਭੀਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਰਕਸੇ ਨ ੂੰ  
ਪਰਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪਵਗੇਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸਣਾ ਪਵੇਗਾ।  
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਪਆਰਾ ਕੈਦ ਰਵਿੱ ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਰਰਵਾਰਕ ਸੂੰ ਕਟਕਾਲ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਉਸ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਜੇਲਹ ਨ ੂੰ  ਫੋਨ ਕਰੋ ਰਜਸ 
ਰਵਿੱ ਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕਿੱ ਟ ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਰਿਤੀ ਦੀ ਰਵਆਰਖਆ ਕਰੋ।  

ਸੰਪਰਕ ਵ ਿੱ ਚ ਰਵਹਣਾ – ਸੰਪਰਕ ਟੁਿੱ ਟ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ 
ਕਰਨਾ ਹੈ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ, ਕਦ-ੇਕਦੇ ਪਰਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਦ ਸਰੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ 
ਟੁਿੱ ਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜੇਲਹ 
ਰਵਿੱ ਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਪਆਰਾ ਕੈਦ ਰਵਿੱ ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ 
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ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਰਕਿੱ ਿੇ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ CSC ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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ਵ  ਾਦ 

ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਰਫਲਮਾਂ ਰਵਿੱ ਚ, ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਵਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹਿੱ ਲ ਰਵਿੱ ਚ ਰਹੂੰ ਸਾ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।  ਅਸਲ ਰਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਰਵਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਰਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।  ਰਕਉਂ?  ਟੀਵੀ 
ਤੇ, ਰਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਹਰ ਰਵਵਾਦ ਨ ੂੰ  ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੇ 
ਰਸਿੱ ਰਟਆਂ ਤਕ ਰਰਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਰਦਨ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
ਪਰ ਅਸਲ ਰਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਰਵਿੱ ਚ, ਜੇ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਓਨੀ ਰਹੂੰ ਸਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਰਜੂੰ ਨੀ ਰਕ ਟੀਵੀ ਤੇ 
ਰਦਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਲੇਹ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਰਵਿੱ ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲਿੱ ਗ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹਣ 
ਅਸਰਹਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਰਵਵਾਦ ਨ ੂੰ  ਹਿੱ ਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਚੋਲਗੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਰਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਏ ਹਨ। 

ਕੈਦੀਆਂ ਵ ਚਕਾਰ ਵ  ਾਦ 

ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਕੈਦੀਆਂ ਰਵਚਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਗਲਤਫਰਹਮੀ 
ਜਾਂ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਮਰਹਸ ਸ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਾਰ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅਸਲ ਗੂੰ ਭੀਰ 
ਮੁਿੱ ਰਦਆਂ ਤਕ।  ਇਹ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। 

 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ/ਸਾਿੀ ਸਲਾਹਕਾਰ।  ਭਾਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੈਦੀਆਂ 
ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਾਿੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਰਫ਼ਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ।  ਇਹਨਾਂ ਜੇਲਹ ਰਵਚਲੇ ਪਦਾਂ ਤੇ ਕੈਦੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ 
ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ ਸੂੰਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜੇ ਸਾਿੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸਵੇਾਵਾਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਵਵਾਦਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਰਵਚੋਲਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 ਸੁਰਿੱ ਰਖਆਤਮਕ ਰਹਰਾਸਤ (“ਚੈਕ ਇਨ”) 
 ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ 

CSC ਨਾਲ੍ ਵ  ਾਦ 

ਜੇ ਰਕਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  CSC ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 
ਸਮਿੱ ਰਸਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਨਾਲ ਰਨਪਟਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 
 ਰਕਸੇ ਤੀਜੀ ਰਧਰ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਲੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਇਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਿੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਰਫਸ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ, ਜਾਂ 
ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਡ ਸਸੋਾਇਟੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਏਜੂੰ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਰਕਰਰਆ।  ਅਪਰਾਧੀ CSC ਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਂ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਇਹ ਰਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰੇਕ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱਚ 
ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਰਕਤਾਬਚੇ (Inmate Handbook) ਰਵਿੱ ਚ ਰਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ CD81 ਰਵਿੱ ਚ, ਅਤੇ The Offender Complaint and 

Grievance Procedures Manual (ਅਪਰਾਧੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਅਤੇ 
ਉਲਾਂਭਾ ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਂ ਦਾ ਰਕਤਾਬਚਾ) ਰਵਿੱ ਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ ਹਰੇਕ 
ਜੇਲਹ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਰਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।   

 ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੋਰੈਕਸ਼ਨਲ ਇਨਵੇਸਟੀਗੇਟਰ (ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕਰਤਾ)।  
ਇਹ ਆਰਫ਼ਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਖਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂੰ ਘੀ 
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਓਮਬਡਜ਼ਮੈਨ ਦੇ ਰ ਪ ਰਵਿੱ ਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
Office of the Correctional Investigator 

P. O. Box 3421, Station "D" 
Ottawa, ON, K1P 6L4 
ਟੋਲ ਫਰੀ: 1-877-885-8848 (ਕਾਲ ਲਈ ਮੁਿੱ ਲ ਰਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) 
ਈਮੇਲ: org@oci-bec.gc.ca 
ਔਨਲਾਈਨ: www.oci-bec.gc.ca 

 ਜੇ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਰਵਤਕਰੇ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ 
ਕੈਨੇਰਡਆਈ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਰਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ 
  
Canadian Human Rights Commission 
344 Slater Street, 8th Floor 
Ottawa, ON, K1A 1E1 
ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ: 1-888-214-1090 (ਕਾਲ ਲਈ ਮੁਿੱ ਲ ਰਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) 
ਔਨਲਾਈਨ: www.chrc-ccdp.ca 

ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ 
ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਸੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਡਰਿੱਗ ਲੈਣ ਦੀਆਂ 
ਸਪਲਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂੰਘੀ ਜੇਲਹਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  ਕੂੰ ਡੋਮ, ਪਾਣੀ ਅਧਾਰਤ 
ਲੁਬਰਰਕੇਂਟ, ਅਤੇ ਬਲੀਚ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਮੂੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਰਬਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  ਮੇਿਾਡਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂ ਸ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਹਿੱ ਵਤਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਵਹਸੂਸ 
ਕਰਨਾ 
ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਸਮਾਂ ਰਬਤਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਤਣਾਉ ਭਰਰਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ 
ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਤੇ, ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਅਤੇ ਰਰਹਾ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦ ੇਬਾਅਦ 

mailto:org@oci-bec.gc.ca
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ਪਰਹਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਰਤਆਂ ਦੌਰਾਨ।  ਦੁਖਦਾਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 
ਆਤਮ-ਹਿੱ ਰਤਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   

 ਜੇਲਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਆਤਮ-ਹਿੱ ਰਤਆ ਨ ੂੰ  ਬਹੁਤ ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।  
ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਤਮ-ਹਿੱ ਰਤਆ ਦੇ ਰਚੂੰ ਨਹ ਾਂ ਦਾ ਰਧਆਨ ਰਿੱ ਖਣ ਰਵਿੱ ਚ ਰਸਖਲਾਈ ਰਮਲੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਦਨ ਰਵਿੱ ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਸਖਲਾਈ ਰਮਲੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਰਕ ਜੇ ਆਤਮ-ਹਿੱ ਰਤਆ ਦੀ 
ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿੱ ਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਖ਼ਲ ਰਕਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਤਮ-ਹਿੱ ਰਤਆ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੁਨਰ-ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਰਵਿੱ ਚ ਵੀ 
ਰਸਖਲਾਈ ਰਮਲੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 

 ਕੈਦੀ ਆਤਮ-ਹਿੱ ਰਤਆ ਨ ੂੰ  ਬਹੁਤ ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।  ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਹਾਂ 
ਹੀ, ਸੂੰਕਟ ਰਵਿੱ ਚ ਸਾਿੀ ਕੈਦੀ ਨ ੂੰ  ਨਜ਼ਰਅੂੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੇਲਹ ਦੇ ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰ 
ਦਾ ਰਹਿੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਦ ਜੇ ਕੈਦੀ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗ,ੇ 
ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

 ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਪਆਰਾ 
ਆਤਮ-ਹਿੱ ਰਤਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ 
ਨੰੂ ਦਿੱ ਸੋ।  ਉਸਦੇ ਇੂੰ ਸਰਟਰਚਊਸ਼ਨਲ ਪੈਰੋਲ ਆਰਫ਼ਸਰ (IPO) ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸੋ।  ਜੇ 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੁਰੂੰ ਤ IPO ਨਹੀਂ ਰਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਲਹ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਸਰਵਿੱ ਚਬੋਰਡ ਨ ੂੰ  ਫੋਨ 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸੋ। 
 
ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਤਮ-ਹਿੱ ਰਤਆ ਤੇ ਆਤਮ-ਹਿੱ ਰਤਆ ਦੇ ਰਚੂੰ ਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਾਈਰਸਸ ਲਾਈਨ (ਸੂੰ ਕਟ ਲਾਈਨ) ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲ 
ਕਰੋ। 
 
Crisis Line  
ਗਰੇਟਰ ਵੈਨਕ ਵਰ:  .......................................... 604-872-3311 
ਬੀਸੀ: (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) .................... 1-800-SUICIDE 

 ........................................................... 1-800-784-2433 

 

 

 

ਸ਼ਰਤਬਿੱ ਧ ਵਰਹਾਈ: ਪਰੈੋਲ੍ ਅਤ ੇਹੋਰ 

“The Incarcerated Inkwell” ਰਵਖੇ I.M. Grenada ਕਰਹੂੰ ਦਾ ਹੈ, “ਜੇਲਹ 
ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਰਲ ਹੈ: ਬਾਹਰ ਰਨਕਲ ਜਾਓ — ਰਜੂੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ 
ਸਕੇ।”10 

ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹਣ ਵਾਲੇ ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਰਜੂੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਬਾਹਰ 
ਰਨਕਲਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।  ਜੋ ਜੇਲਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਿੋੜਹੇ ਵਿੱ ਖਰੇ ਹੋਣ।  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਪਆਰੇ ਨ ੂੰ  ਓਨਾ 
ਰਜ਼ਆਦਾ ਜੇਲਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹ ੋਰਜੂੰ ਨਾ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਜੇਲਹ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ।  CSC ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਜੇਲਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਨਕਲਣ ਤੇ ਦੋ ਪਰੂੰ ਪਰਾਗਤ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। 

 ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤੇ ਰਰਹਾ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ (“ਆਪਣੇ ਵਾਰੂੰ ਟ ਤੇ ਪਹੁੂੰ ਚਣਾ”, 
“ਮੈਕਸ ਆਊਟ”) 

 ਰਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤਬਿੱਧ ਰਰਹਾਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਨਕਲਣਾ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ 
ਰਰਹਾਈ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ 

ਅਤੇ ਜਦ ਰਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਤੀਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਚਾਹੇਗੀ ਰਕ ਸਾਰੇ 
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ ਰੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ 
ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਰਖਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਸਰਫ ਉਦੋਂ ਜੇਲਹ ਤੋਂ ਛਿੱ ਰਡਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ 
ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤੇ ਪਹੁੂੰ ਚ ਜਾਣ, CSC ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਰਤਬਿੱਧ ਰਰਹਾਈ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਏੋ ਹਲੌੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਭੇਜਣ ਨ ੂੰ  ਤਰਜੀਹ ਰਦੂੰ ਦੀ ਹੈ।  
ਰਕਉਂ?  ਰਕਉਂਰਕ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਾ ਹੈ ਰਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਰਕ ਬਣਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਭੇਰਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਨਯੂੰ ਰਤਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਿੱਟ ਰਨਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ 
ਮਾਹੌਲ ਰਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਸਿੱ ਧਾ 
ਜੇਲਹ ਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਭੇਜ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।11  ਇਸ ਲਈ, CSC ਅਪਰਾਧੀਆਂ 
ਦੀ ਪ ਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੌਕਾ ਰਦੂੰ ਦੀ ਹੈ ਰਕ ਰਰਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ 
ਰਤਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਘਿੱਟ ਰਨਗਰਾਨੀ ਰਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਰਵਹਾਰ ਤੇ ਕਾਬ  ਪਾਉਣ 
ਦੀ ਸਮਰਿੱਿਾ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ।  ਸ਼ੁਰ  ਰਵਿੱਚ, ਇਹ ਘਿੱਟ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਰਵਿੱ ਚ 
ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰਵਿੱ ਚ, ਇਸ ਰਵਿੱ ਚ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਰਤਬਿੱਧ ਰਰਹਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਗੇੀ ਰਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ 
ਦੇ ਪ ਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਰਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ 
ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜਦੋਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਰਤਬਿੱਧ ਰਰਹਾਈ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਹਮਤੀ ਰਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਜਹੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਰਤਬੂੰ ਰਧਤ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਉਹ ਰਕਿੱ ਿੇ ਰਰਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਕਿੱ ਿੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਪੈਰੋਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਰਰਹਾਈ ਨ ੂੰ  ਸਿਰਗਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਰਗਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 30 ਰਦਨਾਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਡਟੈਨਸ਼ਨ ਯ ਰਨਟ ਰਵਿੱ ਚ ਭੇਜ 
ਦੇਵੇਗਾ।  ਅੂੰਤ ਰਵਿੱ ਚ, ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਰਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਤਬਿੱਧ ਰਰਹਾਈ 
ਨ ੂੰ  ਜਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸ਼ਰਤਬਿੱ ਧ ਵਰਹਾਈ ਦੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ 
6 ਰਕਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤਬਿੱਧ ਰਰਹਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ – ਰਖਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸਿਾਈ ਗੈਰ-
ਹਾਜ਼ਰੀ (Escorted Temporary Absence), ਰਖਵਾਲੇ ਰਬਨਾਂ ਅਸਿਾਈ 
ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ (Unescorted Temporary Absence), ਵਰਕ ਰਰਲੀਜ਼ 



ਬੀਸੀ ਵ ਿੱ ਚ ਸੰਘੀ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਵਰ ਾਰਕ ਗਾਈਡ 
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(Work Release), ਰਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ (Day Parole), ਪ ਰੀ ਪੈਰੋਲ 
(Full Parole) ਅਤੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਰਰਹਾਈ (Statutory Release)।  ਇਹ 
ਇਹਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। 

ਰਿ ਾਲੇ੍ ਨਾਲ੍ ਅਸਥਾਈ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ (Escorted 

Temporary Absence - ETA) 

ਅਸਿਾਈ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿੱ ਿੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ CSC ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ 
ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 
ਕੌਣ ਇਸਦੇ ਲ੍ਈ ਯੋਗ ਹੈ: ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ 
ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵਮਤੀ: ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 
ਉਦਾਹਰਨਾਂ: ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਪੈਰ ਟੁਿੱ ਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਇਲਾਜ ਲਈ 
ਹਸਪਤਾਲ ਰਲਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਰਿ ਾਲੇ੍ ਵਬਨਾਂ ਅਸਥਾਈ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ (Unescorted 

Temporary Absence - UTA) 

ਅਸਿਾਈ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿੱ ਿੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਕਈ 
ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕ ੇਇਜਾਜ਼ਤ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਡਾਕਟਰੀ, 
ਪਰਸ਼ਾਸਰਨਕ, ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖਤਾਵਾਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। 
 
ਕੌਣ ਇਸਦੇ ਲ੍ਈ ਯੋਗ ਹੈ: ਰਸਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਅਤੇ ਦਰਰਮਆਨੀ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਜੇਲਹਾਂ 
UTA ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ  
ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵਮਤੀ: ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਰਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਏੋ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ ੈ
2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ: 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿੱ ਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੋਗ 
3 ਸਾਲ ਜਾਂ ਲੂੰ ਮੀ ਸਜ਼ਾ:  1/6 ਸਜ਼ਾ ਕਿੱ ਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੋਗ 
ਉਮਰ ਕੈਦ/ਅਰਨਸ਼ਰਚਤ ਸਜ਼ਾ: ਪੈਰੋਲ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਰਮਤੀ (Parole Eligibility 

Date - PED) ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਰਹਲਾਂ। 
ਉਦਾਹਰਨਾਂ: ਅਪਰਾਧੀ ਰਕਸੇ ਰਕਿੱ ਤਾ ਸਕ ਲ ਰਵਿੱ ਚ ਰਸਖਲਾਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਵਿੱ ਚ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ 

ਕੰਮ ਲ੍ਈ ਵਰਹਾਈ (Work Release - WR) 

ਅਸਿਾਈ ਰਰਹਾਈ ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ (ਤਨਖਾਹ 
ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਬਨਾਂ) ਲਈ ਸੂੰ ਸਿਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਦਿੱ ਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ CSC ਦੀ ਰਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ 
ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸੂੰ ਸਿਾ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਕੌਣ ਇਸਦੇ ਲ੍ਈ ਯੋਗ ਹੈ: ਰਸਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਅਤੇ ਦਰਰਮਆਨੀ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਜੇਲਹਾਂ 
WR ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ  
ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵਮਤੀ: ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ UTA ਲਈ ਯੋਗ। 
ਉਦਾਹਰਨਾਂ: ਹੜਹ ਦੇ ਸੂੰ ਕਟ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਰੇਤ ਦੀਆਂ 
ਬੋਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਵਦਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ੍ (Day Parole - DP) 

ਅਸਿਾਈ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿੱ ਿੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  ਰਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਅਧਾਰਤ 
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂੰ ਸਿਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਦਿੱ ਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੂੰ ਸਿਾ ਜਾਂ ਹਾਲਫਵੇਅ ਹਾਊਸ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ ਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਪ ਰੀ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਰਰਹਾਈ ਲਈ ਰਤਆਰ ਹੋਣ ਰਵਿੱ ਚ ਅਪਰਾਧੀ 
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 
ਕੌਣ ਇਸਦੇ ਲ੍ਈ ਯੋਗ ਹੈ: ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ 
ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵਮਤੀ: ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਰਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਏੋ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ ੈ
2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ: 1/6 ਸਜ਼ਾ ਕਿੱ ਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੋਗ  
3 ਸਾਲ ਜਾਂ ਲੂੰ ਮੀ ਸਜ਼ਾ:  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਰਮਤੀ (Parole 

Eligibility Date - PED) ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਰਹਲਾਂ। 
ਉਮਰ ਕੈਦ/ਅਰਨਸ਼ਰਚਤ ਸਜ਼ਾ: ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਰਮਤੀ (Parole 

Eligibility Date - PED) ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਰਹਲਾਂ। 
ਉਦਾਹਰਨਾਂ: ਅਪਰਾਧੀ ਰਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਲੂੰ ਬਰ ਅਪਰੈਂਰਟਸ ਦੇ ਰ ਪ ਰਵਿੱ ਚ ਬਾਹਰ ਕੂੰ ਮ 
ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸੂੰ ਸਿਾ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪੂਰੀ ਪੈਰੋਲ੍ (Full Parole ਜਾਂ FP, Parole) 

ਸਿਾਈ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ CSC ਦੀ ਰਨਗਰਾਨੀ 
ਹੇਠ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਰਬਤਾਉਂਦਾ ਹੈ।   
ਕੌਣ ਇਸਦੇ ਲ੍ਈ ਯੋਗ ਹੈ: ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ 
ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵਮਤੀ: ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਰਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਏੋ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ ੈ
ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ: ਸਜ਼ਾ ਦਾ 1/3 ਰਹਿੱ ਸਾ ਜਾਂ 7 ਸਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਘਿੱ ਟ ਹੋਵੇ, ਪ ਰਾ 
ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੋਗ।  ਪਰ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱ ਜ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ½ ਰਹਿੱ ਸਾ ਜਾਂ 10 
ਸਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਘਿੱ ਟ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਉੱਚ ਦੇਸ਼-ਦਰੋਹ ਜਾਂ ਪਰਹਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ:  25 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ 
ਕਿੱ ਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੋਗ 
ਦ ਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ: 10 - 25 ਸਾਲ, ਜੋ ਰਕ ਸਜ਼ਾ ਰਦੂੰ ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਜਿੱ ਦ ਦੁਆਰਾ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿੱ ਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੋਗ। 
ਅਰਨਸ਼ਰਚਤ ਕੈਦ: 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕਿੱ ਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੋਗ 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਵਰਹਾਈ (Statutory Releases ਜਾਂ SR, Stat, Stat 

Release) 

ਸਿਾਈ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ 
ਰਰਹੂੰ ਦੇ ਹਏੋ ਰਬਤਾਉਂਦਾ ਹੈ।  ਕਾਨ ੂੰ ਨਨ, ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਜ਼ਾ ਦਾ 
ਆਖਰੀ 1/3 ਰਹਿੱ ਸਾ, CSC ਦੀ ਰਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਰਬਤਾਉਣ ਲਈ 
ਰਰਹਾ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   
 
ਕੌਣ ਇਸਦੇ ਲ੍ਈ ਯੋਗ ਹੈ: ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਅਰਨਸ਼ਰਚਤ ਸਜ਼ਾ ਕਿੱ ਟ ਰਹੇ 
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ।   
ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵਮਤੀ: ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਰਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਏੋ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ ੈ
ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ: 2/3 ਸਜ਼ਾ ਕਿੱ ਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੋਗ 
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ਉਮਰ ਕੈਦ: ਯੋਗ ਨਹੀਂ 
ਅਰਨਸ਼ਰਚਤ ਕੈਦ: ਯੋਗ ਨਹੀਂ  
 
 
 

ਸ਼ਰਤਬਿੱ ਧ ਵਰਹਾਈ ਦੀਆਂ ਵਮਤੀਆਂ ਦਾ ਵਹਸਾਬ 
ਲ੍ਗਾਉਣਾ 
ਉਹ ਰਮਤੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਪਰੈੋਲ ਜਾਂ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਰਰਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਬਣਦਾ 
ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨ ੂੰ  ਰਨਯੂੰ ਰਤਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਇਹ ਕੁਝ ਸੇਧਾਂ ਹਨ: 
 ਸ਼ਰਤਬਿੱਧ ਰਰਹਾਈ ਦੀਆਂ ਰਮਤੀਆਂ ਦਾ ਰਹਸਾਬ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾ ਦੀ 

ਰਹਰਾਸਤ ("ਡੈੈੱਡ ਸਮੇਂ") ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੈਰਡਟ ਰਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ 
ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 ਸ਼ਰਤਬਿੱਧ ਰਰਹਾਈ ਦਾ ਰਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਰਵਚਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਧ  ਗਿੱਲਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਕੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕਿੱਠੀਆਂ 
ਚਿੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਰਾਧੀ ਪਰਹਲਾਂ ਰਕਸੇ 
ਸਜ਼ਾ ਹੇਠ ਸੀ।  

 ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਪਰਾਧ ਹਨ ਰਜਨਹ ਾਂ ਲਈ ਜਿੱਜ ਪੈਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ 
1/3 ਰਹਿੱ ਸੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 1/2 ਰਹਿੱ ਸੇ ਲਈ ਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।12 

ਰਮਤੀਆਂ ਦਾ ਰਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ 
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰਪਆਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਤੋਂ ਲੈਣੀ।  
 

 

 

ਹਾਲ੍ਫ ੇਅ ਹਾਊਸ ਵ ਿੱ ਚ ਰਵਹਣਾ 

ਜਦੋਂ ਰਕਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਰਤਬਿੱਧ ਰਰਹਾਈ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਰਰਹਾਈ 
ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਹਾਲਫਵੇਅ ਹਾਊਸ 
(ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰੈਜੀਡੈਂਰਸ਼ਅਲ ਫੈਰਸਰਲਟੀ, CRF) ਰਵਿੱ ਚ ਰਹੇ, ਜੋ ਰਕ ਜੇਲਹ ਨਹੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਰਹਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਆਮ ਜਗਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਰਕਉਂਰਕ ਹਾਲਫਵੇਅ 
ਹਾਊਸ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹਣ ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ ਕੂੰ ਮ 
ਕਰਨ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਰਵਿੱ ਚ ਦੋਵਾਂ ਸਿਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ 
ਰਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਫਵੇਅ 
ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਰਰਫਊ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤਬਿੱਧ ਰਰਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧ  ਹੁੂੰ ਦੇ 
ਹਨ।  ਹਾਲਫਵੇਅ ਹਾਊਸ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਰਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਰਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਮਆਂ ਤੇ ਰਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਰਵਹਣ ਲ੍ਈ ਸਥਾਨ 

ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਹਾਲਫਵੇਅ ਹਾਊਸ ਛੋਟੀਆਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱ ਡੇ ਘਰ 
ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਰਵਿੱ ਚ ਸਰਿਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।  ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਕਮਰਰਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਰਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਬੈਡਰ ਮ ਰਵਿੱ ਚ ਦੋ ਬੈਡ, 
ਹਾਲਾਂਰਕ ਕੁਝ ਇਕਿੱਲੀ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।   

2-3 ਸਾਲ੍ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 

ETA (ਪ ਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ) 
UTA ਅਤੇ WR (6 ਮਹੀਰਨਆਂ ਬਾਅਦ) 

DP (ਸਜ਼ਾ ਦਾ 1/6) 
FP (ਸਜ਼ਾ ਦਾ 1/3) 

SR (ਸਜ਼ਾ ਦਾ 2/3) 
WED 

3+ ਸਾਲ੍ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 

 ETA (ਪ ਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ) 
UTA ਅਤੇ WR (ਸਜ਼ਾ ਦਾ 1/6) 

DP (FP ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਰਹਲਾਂ) 
FP (ਸਜ਼ਾ ਦਾ 1/3 ਜਾਂ 7 ਸਾਲ) 

SR (ਸਜ਼ਾ ਦਾ 2/3) 
WED 

ਉਮਰ ਕੈਦ 

ETA (ਪ ਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੌਰਾਨ) 
UTA / WR / DP 

(FP ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਰਹਲਾਂ) 
FP 

(10-25 ਸਾਲ) 
ਕੋਈ WED ਨਹੀਂ 

ETA – ਰਖਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸਿਾਈ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ 
UTA - ਰਖਵਾਲੇ ਰਬਨਾਂ ਅਸਿਾਈ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ 
WR – ਕੂੰਮ ਲਈ ਰਰਹਾਈ 
DP – ਰਦਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 
FP – ਪ ਰੀ ਪੈਰੋਲ 
SR – ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਰਰਹਾਈ 
WED – ਵਾਰੂੰ ਟ ਦੀ ਰਮਆਦ ਪੁਗਣ ਦੀ ਰਮਤੀ 

ਸ਼ਰਤਬੰਦ ਵਰਹਾਈ ਲ੍ਈ ਯੋਗਤਾ ਸਮਾਂ ਰੇਿਾ 
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ਭੋਜਨ 

ਕੁਝ ਹਾਲਫਵੇਅ ਹਾਊਸਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਭੋਜਨ ਰਕਚਨ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੋਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਕੁਝ ਰਵਿੱ ਚ, ਅਪਰਾਧੀ ਭੋਜਨ 
ਪਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਬਾਰੇ ਰਸਿੱ ਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਭੋਜਨ 
ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ।   

ਕਿੱ ਪੜ ੇ

ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਲਫਵਅੇ ਹਾਊਸ ਰਵਿੱ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਕਿੱ ਪੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਜੇ ਵਾਧ  ਕਿੱ ਪਰੜਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 
ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  ਰਿਰਫਟ ਸਟੋਰ ਭੇਜਦਾ ਹ।ੈ 

ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਲ੍ਾਂਡਰੀ 
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਨ ੂੰ  ਸਾਫ ਰਿੱ ਖਣ 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਿੱ ਪੜੇ ਧੋਣ।  ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਹਾਲਫਵੇਅ ਹਾਊਸਾਂ ਰਵਿੱ ਚ, ਘਰ ਦੇ 
ਬਾਕੀ ਕੂੰ ਮ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਵਿੱ ਚ ਵੂੰ ਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਵਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ੍ 

ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਹਾਲਫਵੇਅ ਹਾਊਸ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹਾ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਹਰੇਕ ਰਨਵਾਸੀ ਨ ੂੰ  
ਰਸਹਤ-ਸੂੰ ਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਰਵਰਸਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਖ਼ਲ 
ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।   

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਰੁਟੀਨ – ਕੰਮ, ਸੁਧਾਰ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਵਸਿੱ ਵਿਆ 

ਸਾਰੇ ਹਾਲਫਵੇਅ ਹਾਊਸ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।  ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ-
ਕੇਂਰਦਰਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।  ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਹਾਲਫਵੇਅ ਹਾਊਸ ਪਦਾਰਿਾਂ ਦੀ 
ਬਹੁਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਅਰਜਹੇ 
ਹਾਊਸ ਰਵਿੱ ਚ, ਸਾਰੇ ਰਨਵਾਸੀ ਪਰੋਗਰਾਮਰਮੂੰਗ ("ਗਰੁਿੱ ਪ") ਰਵਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 
ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਦ ਜੇ ਰਰਕਵਰੀ ਹਾਊਸਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।   

ਪਰ ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਹਾਲਫਵੇਅ ਹਾਊਸਾਂ ਰਵਿੱ ਚ, ਰਧਆਨ ਰਕਸੇ ਖਾਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੇ 
ਨਹੀਂ, ਬਲਰਕ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਾਪਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਜੋੜਨ ਤੇ ਕੇਂਰਦਰਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿਾਨ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, 
ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਰਨਵਾਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਕ ਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੂੰ ਮ ਲਿੱ ਭ 
ਰਹੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।  ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਿਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ਰੁਗ 
ਰਨਵਾਸੀ ਰਰਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਕੁਝ ਰਨਵਾਸੀ ਰਕਸੇ ਟਰੇਡ ਸਕ ਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਰਵਿੱ ਚ ਸੈਕੂੰ ਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਸਿੱ ਰਖਆ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਸਟਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜਹਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਿੱ ਭਣ ਰਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੂੰ ਗੀ ਨੌਕਰੀ ਰਮਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ 

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਰਦਆਰਿੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਰਵਿੱ ਚ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ 

ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਹਾਲਫਵੇਅ ਹਾਊਸ ਕੁਝ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਹਾਊਸ ਰਵਖੇ ਉਪਲਬਧ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਰਵਿੱ ਚ ਭਾਰ ਚੁਿੱ ਕਣ ਦਾ ਕਮਰਾ, 
ਇਿੱਕ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਰਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਹਾਲਫਵੇਅ 
ਹਾਊਸਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸਮਾਜਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹਨ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਗਰੁਿੱ ਪ ਰਡਨਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 
ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ।  ਇਹ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਰਜਹਾ ਸਿਾਨਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਿੱ ਭਣ ਰਵਿੱ ਚ 
ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਇਹ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਸਕਣ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਹਾਊਸ ਆਫ 
ਵਰਰਸ਼ਪ ਰਵਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਣੋਾ, ਰਕਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮ ਹ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ 
ਸਿਾਨਕ ਰਜਮ ਰਵਿੱ ਚ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ। 

ਪੈਸਾ 
ਉਸਦੀ ਜੇਲਹ ਦੀ ਰਮਆਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਤੇ, ਅਪਰਾਧੀ ਲਈ ਇਿੱਕ ਟਰਸਟ ਖਾਤਾ 
ਸਿਾਰਪਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ।  ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਲਫਵੇਅ ਹਾਊਸ ਰਵਿੱ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਇਸ ਖਾਤੇ ਰਵਚਲਾ ਬਕਾਇਆ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਦੇ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਸਟਾਫ਼ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ 
ਸਿਾਰਪਤ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

 ਕੈਦ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹਣ ਦੇ ਦਰੌਾਨ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਿੱਤਾ ਰਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਕਮਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਰਰਹਣ ਲਈ ਖਰਚਾ ਰਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਹਾਲਫਵੇਅ ਹਾਊਸ 
ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਰਰਹਣ ਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਰਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 ਹਾਲਫਵੇਅ ਹਾਊਸ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਨਵਾਸੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ 
ਦੇ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 

 ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਰਨਵਾਸੀ ਨੌਕਰੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਨਖਾਹ ਰਮਲਦੀ ਹੈ ਜਦ ਰਕ ਕਈ ਬਜ਼ਰੁਗ 
ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਪਰਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਰਜਨਹ ਾਂ ਰਵਿੱ ਚ 
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਰਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਸੰਪਰਕ ਵ ਿੱ ਚ ਰਵਹਣਾ 
ਹਾਲਫਵੇਅ ਹਾਊਸ ਰਚਿੱ ਠੀਆਂ, ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਦੂੰ ਦਾ ਹੈ।  ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੇੜਲਾ ਰਵਅਕਤੀ ਹੈ ਰਜਸ ਨ ੂੰ  ਹਾਲ ਹੀ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹਾ ਕੀਤਾ 
ਰਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਰਰਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ ਆਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਰਹਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੂੰਦੀ 
ਪੁਸਰਤਕਾ, "ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੂੰਦੀ" ਦੇਖੋ, ਜੋ ਰਕ ਆਰਫਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ 



ਬੀਸੀ ਵ ਿੱ ਚ ਸੰਘੀ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਵਰ ਾਰਕ ਗਾਈਡ 
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ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਰਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਪੁਸਰਤਕਾ ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੇ 
ਸਬ ਤ ਨ ੂੰ  ਬਦਲਣਾ, ਕੂੰਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਵੈਨਕ ਵਰ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ 
ਖੇਤਰ ਰਵਿੱ ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਘਿੱ ਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਕਿੱਪੜੇ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਰਕਿੱ ਿੇ 
ਰਮਲੇਗਾ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

 

 

ਵਰਹਾਈ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਜੁੜਾ  

ਜਦੋਂ ਰਕਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  ਰਰਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨ ੂੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਰਵਾਰ 
ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਜਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਰਬਨਾਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਰਸਿੱ ਖ ਰਲਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ ਉਸਦੇ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹਣ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਬਦਲ ਰਗਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਰਕ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਰਕ ਇਿੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  35 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿੱ ਟਣ ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਉਹ ਇਿੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲਹਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹ ੈਅਤੇ 
ਹਾਲਫਵੇਅ ਹਾਊਸ ਰਵਿੱ ਚ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹਣ ਵਾਲਾ ਦ ਜਾ ਰਵਅਕਤੀ ਉਸਨ ੂੰ  
ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ, "ਕੋਈ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ।  ਤ ੂੰ  ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਂ।  ਮੈਂ ਤੈਨ ੂੰ  
ਰਲੂੰ ਕ ਭੇਜ ਰਦਆਂਗਾ।"  ਕੋਈ ਸ਼ਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਰਕ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਮਿੱ ਰਸਆ ਹੋਵੇਗੀ।  ਉਸ ਨੇ 
ਕਦੇ ਕੂੰ ਰਪਊਟਰ, ਜਾਂ ਸੈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਵਰਰਤਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਵੈਬ ਮੌਜ ਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। 
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਪਆਰੇ ਨ ੂੰ  ਰਰਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਰਸਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।  ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।  ਹਾਲਾਂਰਕ ਹਰੇਕ 
ਪਰਰਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿੱ ਖਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਰਚੂੰ ਤਾ ਦੇ 7 ਖੇਤਰ ਹਨ ਰਜਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਆਪਣੇ 
ਪਰਰਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।13 

1. ਉਸਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਰਹਯੋਗੀ 

2. ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰਸਿੱ ਰਖਆ 

3. ਪਦਾਰਿਾਂ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯਗੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਿੱ ਦੇ 
4. ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਸਬੂੰਧੀ ਮੁਿੱ ਦੇ 

5. ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਮ ਨੇ 

6. ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਸਮਰਿੱਿਾ 
7. ਆਪਣੇ ਪਰਰਵਾਰ ਰਵਿੱ ਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਸਮਰਿੱਿਾ 

ਮੁੜ-ਜੁੜਾਵ ਦੀਆਂ ਚੁਣੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰਨਪਟਣ ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  

 Time's Up: A reintegration toolkit for families.  
Lloyd Withers, Marg Holland and Elizabeth Martin.  

Canadian Families and Corrections Network, 2005.  
ISBN 0-9688923-5-3   
ਔਨਲਾਈਨ: www.cfcn-rcafd.org/text/timesup.pdf 

 Planning for Success – Release Planning.  The 
John Howard Society of the Lower Mainland of BC.  
2012.  
ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰਵਰਸਜ਼ ਆਰਫਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ 
ਔਨਲਾਈਨ:  www.jhslmbc.ca/guides 

 

 

 

ਉਸਦੇ ਲ੍ਈ, ਤੁਹਾਡ ੇਲ੍ਈ, ਅਤ ੇਬਿੱ ਵਚਆਂ 
ਲ੍ਈ ਸਹਾਇਤਾ 

ਉਸਦੇ ਲ੍ਈ ਸਹਾਇਤਾ  
ਕਈ ਬਾਹਰੀ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੀਸੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲਹਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਲਆਉਂਦੀਆਂ 
ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਰਹਾ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਮਰਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਤੁਹਾਡੇ ਰਪਆਰੇ ਨ ੂੰ  ਉਸਦੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਰਕਤਾਬਚੇ ਰਵਿੱ ਚ 
ਉਹਨਾਂ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਦੀ ਪ ਰੀ ਸ ਚੀ ਰਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਰਦੂੰ ਦੇ ਹਨ।  ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ "ਸਰੋਤ" ਸੈਕਸ਼ਨ 
ਰਵਿੱ ਚ ਵੀ ਰਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਬੀਸੀ ਦੀਆਂ ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸੂੰਗੀ ਜੇਲਹਾਂ 
ਰਵਿੱ ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। 

 ਅਲਕੋਹੋਰਲਕਸ ਅਨੌਰਨਮਸ 

 ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਡ ਸਸੋਾਇਟੀ 

 LINC (ਲੋਂਗ ਟਰਮ ਇਨਮੇਟਸ ਨਾਉ ਇਨ ਕਰਮਉਰਨਟੀ) 
 M2/W2 (ਇਨਮੇਟ ਰਵਰਜ਼ਰਟੂੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ) 
 ਨੇਰਟਵ ਰਪਰਜਨ ਰਲਏਜਨ ਵਰਕਰ 

 ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ 
 POP (HIV/AIDS ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ) 
 ਕਈ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਮ ਹਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਰਮਕ ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਰਹਾ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ 
ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮ ਹ ਵੀ ਹੈ  
 L.I.N.C. ਸਾਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ 

ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮ ਹ।  ਇਹ ਮੀਰਟੂੰਗਾਂ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ 

file:///C:/Users/Donna/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.cfcn-rcafd.org/text/timesup.pdf
http://www.jhslmbc.ca/guides


ਬੀਸੀ ਵ ਿੱ ਚ ਸੰਘੀ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਵਰ ਾਰਕ ਗਾਈਡ 

 ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ – ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰਵਰਸਜ਼ 604-872-5471  ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 222 23 

ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪੀੜਤਾਂ, 
ਅਪਰਾਰਧਕ ਰਨਆਂ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁਿੱ ਲਹੀਆਂ ਹਨ।  
ਇਹ ਸਮ ਹ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਿੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤਬਿੱਧ ਰਰਹਾਈ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਹਨ।  ਅਬੋਟਸਫੋਰਡ ਅਤੇ ਰਨਊ ਵੈਸਟਰਮਨਸਟਰ ਰਵਿੱ ਚ ਮੀਰਟੂੰਗਾਂ। 
L.I.N.C. ਸੋਸਾਇਟੀ 
ਮੈਟਰੋ  ੈਨਕੂ ਰ: 604-820-1015  
ਬੀਸੀ: 1-877-424-4242 (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) 
ਔਨਲਾਈਨ: www.lincsociety.bc.ca/weekly-linc-peer-

support-group-meetings 

ਤੁਹਾਡੇ ਲ੍ਈ ਸਹਾਇਤਾ  

ਜਾਣਕਾਰੀ 
 ਕੈਨੇਵਡਅਨ ਫੈਵਮਲ੍ੀਜ਼ ਐਡਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੈਟ ਰਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ 

ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।   
ਟੋਲ੍ ਫ਼ਰੀ (ਇੰਗਵਲ੍ਸ਼): 1-888-371-2326 (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) 
ਟੋਲ੍ ਫ਼ਰੀ (ਫਰੈਂਚ): 1-877-875-1285 (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) 
ਔਨਲਾਈਨ: www.cfcn-rcafd.org 

ਮੁਲ੍ਾਕਾਤ ਲ੍ਈ ਆਉਣਾ 
 ਵਸਲ੍ ੀਆਸ ਫੈਵਮਲ੍ੀ ਹਾਊਸ, ਅਬੋਟਸਫੋਰਡ, BC ਰਵਿੱ ਚ ਸਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ 

ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਡ ਸਸੋਾਇਟੀ ਆਫ ਰਦ ਫਰੇਸਰ ਵੈਲੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਰਸਲਵੀਆਸ ਹਾਊਸ, ਫਰੇਸਰ ਵੈਲੀ ਇਲਾਕੇ ਰਵਿੱ ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਸਤੀ, ਿੋੜਹੇ ਸਮੇਂ 
ਵਾਸਤੇ ਰਰਹਣ ਵਾਲੀ ਜਗਹਾ ਹੈ।  ਇਸ ਰਵਿੱ ਚ ਪ ਰੀ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ 
ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ।  ਪਰਹਲਾਂ ਬੁਕ ਕਰੋ।   
ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਡ ਸਸੋਾਇਟੀ ਆਫ ਰਦ ਫਰੇਸਰ ਵੈਲੀ 
ਫੋਨ: 604-852-1226 
ਔਨਲਾਈਨ: www.jhsfv.com/sh_about.asp 

ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ 

 L.I.N.C. ਸਾਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ 
ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮ ਹ।  ਇਹ ਮੀਰਟੂੰਗਾਂ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ 
ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪੀੜਤਾਂ, 
ਅਪਰਾਰਧਕ ਰਨਆਂ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁਿੱ ਲਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਹ ਸਮ ਹ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਿੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤਬਿੱਧ ਰਰਹਾਈ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਹਨ।  ਅਬੋਟਸਫੋਰਡ ਅਤੇ ਰਨਊ ਵੈਸਟਰਮਨਸਟਰ ਰਵਿੱ ਚ ਮੀਰਟੂੰਗਾਂ। 
L.I.N.C. ਸੋਸਾਇਟੀ 
ਮੈਟਰੋ  ੈਨਕੂ ਰ: 604-820-1015  

ਬੀਸੀ: 1-877-424-4242 (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) 
ਔਨਲਾਈਨ: www.lincsociety.bc.ca/weekly-linc-peer-

support-group-meetings 

 LOOP (Loved Ones of Prisoners) ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਉਹਨਾਂ 
ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਿੱ ਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮ ਹ ਹੈ ਰਜਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਕੋਈ ਨੇੜਲਾ ਰਵਅਕਤੀ ਜੇਲਹ ਪਰਣਾਲੀ ਰਵਿੱ ਚ ਹੈ।  ਇਹ ਮੀਰਟੂੰਗਾਂ ਪਰਰਵਾਰ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਖੁਿੱ ਲਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ 
ਪਰਹਲੇ ਸੋਮਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜ,ੇ ਅਬੋਟਸਫੋਰਡ ਰਵਿੱ ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। 
ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਚੈਪਲੇਂਸੀ 
ਫੋਨ: 604-666-8817 
ਉਹ ਅਬੋਟਸਫੋਰਡ ਰਵਿੱ ਚ Abbotsford Pentecostal Assembly, 
3145 Gladwin Road (ਮੈਕਲੁਰ ਰੋਡ ਦਾ ਰਕਨਾਰਾ) ਰਵਖੇ ਮੀਰਟੂੰਗ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਔਨਲਾਈਨ:  www.communitychaplaincy.ca 

 MOMS ਸਪੋਰਟ ਗਰੁਿੱ ਪ (Mothers Offering Mutual 

Support) ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਪਆਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮ ਹ ਹੈ ਰਜਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਬਿੱਚੇ ਜੇਲਹ ਪਰਣਾਲੀ ਰਵਿੱ ਚ ਹਨ।  ਇਹ ਮੀਰਟੂੰਗਾਂ ਪਰਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 
ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਖੁਿੱ ਲਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦ ਜੇ ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ, 
ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜ,ੇ ਵੈਨਕ ਵਰ ਰਵਿੱ ਚ ਮੀਰਟੂੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਡ ਸਸੋਾਇਟੀ 
ਮੈਟਰੋ  ੈਨਕੂ ਰ: 604-872-5471  
763 Kingsway, Vancouver, BC  V5V 3C2 
ਔਨਲਾਈਨ: www.jhslmbc.ca 
ਈਮੇਲ: moms@jhslmbc.ca  

ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਲ੍ਈ ਸਹਾਇਤਾ 
ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਰਪਤਾ ਦਾ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਜਾਣਾ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਣਾਉ ਭਰਰਆ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਆਰਖਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਬਸ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 2 
ਸਾਲ ਜਾਂ ਵਿੱ ਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੂੰ ਬਾ ਜਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਅਕਸਰ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਜਾਂ 
ਰਪਤਾ ਜੇਲਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿੱਚੇ ਇਕਿੱ ਲੇ ਰਰਹ ਗਏ ਮਰਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਬਦਰਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਕਿੱ ਲੇ ਰਰਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਸਾਰੀਆਂ 
ਤਣਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਿਤੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਬਾਲਗ ਰਵਅਕਤੀ 
ਸਰਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੂੰਨਾ ਰਜ਼ਆਦਾ ਦਬਾਉ ਹੇਠ ਹੋਣ ਰਕ ਉਹ 
ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਨਪਟ ਸਕਣ।  ਅਕਸਰ, ਇਸਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਕ 
ਉਹ ਰਕਵੇਂ ਮਰਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਇਹ ਸਮਰਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਪਰਰਵਾਰ 
ਰਵਿੱ ਚ ਕੈਦ ਰਵਿੱ ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਮਾਤਾ/ਰਪਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਪਰਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਨਾ ਮਨਹ ਾਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  ਕੁਝ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ, 
ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਦਿੱ ਰਸਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਕੈਦ ਕਿੱ ਟ ਰਰਹਾ ਰਪਤਾ ਰਕਿੱ ਿੇ ਹੈ।  
ਜਦੋਂ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀ 

http://www.lincsociety.bc.ca/weekly-linc-peer-support-group-meetings
http://www.lincsociety.bc.ca/weekly-linc-peer-support-group-meetings
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ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਸਹਤਮੂੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਰਨਪਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਾਹਰ ਰਨਕਲਦਾ ਹੈ।  ਮਾੜੇ 
ਗਰਡੇ, ਲੜਨਾ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਸਮਾਜਕ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਰਹਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ 
ਰਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਰਸਰ ਦਰਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਰਜਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਚੇ 
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਨਪਟਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਰਸਹਤ ਲਈ ਚੂੰਗੇ 
ਨਹੀਂ ਹਨ।  ਤਾਂ ਫੇਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? 

 ਬਿੱਚੇ/ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਚਾਈ ਦਿੱ ਸੋ।  ਬਿੱਚੇ ਲਚਕੀਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਿਤੀ ਨਾਲ 
ਰਨਪਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਹਵੋੇ ਰਕ ਸਰਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। 

 ਕੋਈ ਬਾਲਗ ਰਵਅਕਤੀ ਲਿੱ ਭੋ ਰਜਸ ਨਾਲ ਤਹੁਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 
ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰ ਸਕਣ।  ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  
ਅਰਨਯੂੰ ਰਤਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਨਪਟ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਜੇ ਉਹ ਬਾਲਗ ਰਵਅਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਕਸੇ 
ਹੋਰ ਨ ੂੰ  ਲਿੱ ਭੋ।  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰ ਪ ਰਵਿੱ ਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਆਂਟ ਜਾਂ ਅੂੰਕਲ, ਕੋਈ ਪਰਰਵਾਰਕ ਦੋਸਤ, ਸੋਸ਼ਲ 
ਵਰਕਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਰਮਕ ਸਿਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜੇਲਹ ਰਮਰਨਸਟਰੀ 
ਸਮ ਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਵਅਕਤੀ, ਜਾਂ ਰਬਗ ਬਰਦਰ/ਰਬਗ ਰਸਸਟਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੇ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮ ਹ ਤੋਂ ਕਈੋ ਰਵਅਕਤੀ। 

 ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ/ਬਿੱਚੇ ਕੈਦ ਰਵਿੱ ਚ ਗਏ ਮਾਤਾ/ਰਪਤਾ ਦੇ 
ਸੂੰ ਪਰਕ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।  ਇਹ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਰਚਿੱ ਠੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਜੇਲਹ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੇਤਰ ਰਵਿੱ ਚ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਰਲਆਂਦਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਪੁਸਰਤਕਾ ਦਾ "ਸੂੰ ਪਰਕ 
ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹਣਾ" ਭਾਗ ਦੇਖੋ। 

 ਸਧਾਰਨ ਮਰਹਸ ਸ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ/ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।  
ਅਰਜਹੇ ਬਿੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਦ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹ ਰਹੇ ਮਾਤਾ/ਰਪਤਾ ਦੇ 
ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਲਈ ਹਨ, ਰਜਿੱ ਿੇ ਬਿੱਚਾ ਉਸ ਵਰਗੀ ਹੀ ਸਰਿਤੀ ਵਾਲੇ ਦ ਜੇ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਨ ੂੰ  
ਰਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਅਰਜਹੀਆਂ ਰਕਤਾਬਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਰਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਰਕ ਉਹ ਰਸਰਫ ਇਕਿੱ ਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਰਜਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਮਾਤਾ/ਰਪਤਾ ਕੈਦ ਰਵਿੱ ਚ ਹੈ।  

ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਲ੍ਈ ਪਰੋਗਰਾਮ 

 ਜੋਹਨ ਹੋ ਾਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਵਦ ਫਰੇਸਰ  ੈਲ੍ੀ, ਅਬੋਟਸਫੋਰਡ, ਬੀਸੀ 
ਰਵਿੱ ਚ ਸਰਿਤ, ਉਹ ਕੈਦ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹ ਰਹੇ ਮਾਤਾ/ਰਪਤਾ ਦੇ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਕ-
ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਰਮਲਣ-ਜੁਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪਸ਼ੇ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।  
ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਡ ਸਸੋਾਇਟੀ ਆਫ ਰਦ ਫਰੇਸਰ ਵੈਲੀ 
ਫੋਨ: 604-852-1226 
ਔਨਲਾਈਨ: www.jhsfv.com 

 ਏਵਲ੍ਜ਼ਾਬੇਥ ਫਰਾਈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਗਰੇਟਰ  ੈਨਕੂ ਰ, 
ਰਨਊਵੈਸਟਰਮਨਸਟਰ, ਬੀਸੀ, ਰਵਿੱ ਚ ਸਰਿਤ ਈ-ਫਰਾਈ ਕੈਦ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹ ਰਹੇ 
ਮਾਤਾ/ਰਪਤਾ ਦੇ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਕ-ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਰਮਲਣ-ਜੁਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ 

ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ “ਜਸਟ ਰਕਡਸ” ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਦੇ ਕਈ 
ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।  
ਜਸਟ ਰਕਡਸ 
ਫੋਨ: 604-520-1166 
ਔਨਲਾਈਨ: www.just-kids.ca 
ਈਮੇਲ: info@just-kids.ca 

ਦੇਿਭਾਲ੍ ਕਰਨ  ਾਵਲ੍ਆਂ ਲ੍ਈ  ਸੀਲੇ੍ 

 ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਅਤੇ ਪਵਰ ਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤ ਸੈਂਟਰ – ਕਦੈੀਆਂ 
ਦੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਲ੍ਈ ਲ੍ਾਇਬਰੇਰੀ।  ਅਮਰੀਕਾ ਰਵਿੱ ਚ ਅਧਾਰਤ, ਇਸ ਸਾਈਟ 
ਰਵਿੱ ਚ ਕੈਦ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹ ਰਹੇ ਮਾਰਪਆਂ ਦੇ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 
ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
ਔਨਲਾਈਨ: www.fcnetwork.org/resources/library 

ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਲ੍ਈ ਵਕਤਾਬਾਂ 
 Jeffrey goes to Jail।  ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਫੈਰਮਲੀਜ਼ ਐਡਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ 

ਨੈਟਵਰਕ,  
CFCN ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਛਪੀ ਹੋਈ ਕਾਪੀ ਮੂੰਗਵਾਓ 
ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ (ਇੂੰਗਰਲਸ਼): 1-888-371-2326 (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) 
ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ (ਫਰੈਂਚ): 1-877-875-1285 (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) 
ਔਨਲਾਈਨ: www.cfcn-rcafd.org 
ਈਮੇਲ: national@cfcn-rcafd.org 

 Let’s Talk about When a Parent is in Jail.  Maureen 
Wittbold ਦੁਆਰਾ।  PowerKids Press.  1997.  
ISBN  0823950433, 9780823950430 

 Visiting Day.  Jacqueline Woodson ਦੁਆਰਾ।  Scholastic 

Incorporated.  2002.  
ISBN  0590400053, 9780590400053 

 The Same Stuff as Stars.  Katherine Paterson ਦੁਆਰਾ।  
2002.  

 Help for kids!: Understanding your feelings about 

having a parent in prison or jail : for kids ages six 
and older.  Carole Gesme, Michele Kopfmann ਦੁਆਰਾ। 
Pine Press.  1993. 
ISBN  096337611X, 9780963376114  

 The Scholar and Feminist Online Children of 
Incarcerated Parents– Recommended Reading List.  
ਅਮਰੀਕਾ ਰਵਿੱ ਚ ਅਧਾਰਤ, ਇਸ ਪੂੰ ਨੇ ਤੇ ਕੈਦ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹ ਰਹੇ ਮਾਰਪਆਂ ਦੇ 
ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਲਈ ਰਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਹੈ। 
ਔਨਲਾਈਨ: 
www.sfonline.barnard.edu/children/reading.htm 
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ਕਰਾਈਰਸਸ ਲਾਈਨ  
ਗਰੇਟਰ ਵੈਨਕ ਵਰ:  ...................................................604-872-3311 
ਬੀਸੀ: (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) ..............................1-800-SUICIDE 
                                  ............................... 1-800-784-2433 

ਪੁਰਲਸ, ਫ਼ਾਇਰ, ਐਬਂ ਲੈਂਸ ................................................911  

ਮੂਲ੍ ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਲ੍ਈ ਸਰੋਤ  
ਅਬੋਰਰਜਨਲ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਰਟਲ -  

ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕ ਵਰ:  ....................................................604-591-5299 
ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ:   ........................................................ 1-888-399-0111 
ਔਨਲਾਈਨ: www.aboriginalcanada.gc.ca 

ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਇੂੰ ਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ...................................604-605-8901 
ਔਨਲਾਈਨ: www.fnes.ca 

ਹੇ-ਵੇ'-ਨੋਰਕਊ' ਹੀਰਲੂੰ ਗ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਰਡਕਸ਼ਨਸ ਸੋਸਾਇਟੀ 
..........................................................................604-874-1831 

ਕੇਕੀਨਾਉ ਨੇਰਟਵ ਹਾਉਰਸੂੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ 
ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕ ਵਰ:  ....................................................604-591-5299 
ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ:   ........................................................ 1-877-591-5299 
ਔਨਲਾਈਨ: www.kekinow.ca 

ਵੈਨਕ ਵਰ ਨੇਰਟਵ ਹਾਉਰਸੂੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ  ................................604-320-3312   

ਆਦਤਾਂ 
ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ 

ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕ ਵਰ:  ....................................................604-660-9382  
ਬੀਸੀ: (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) ..............................1-800-663-1441 
ਔਨਲਾਈਨ: redbookonline.bc211.ca 

ਅਲਕੋਹੋਰਲਕਸ ਅਨੌਰਨਮਸ 
ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕ ਵਰ:  ....................................................604-434-3933 
ਰਵਕਟੋਰੀਆ:  .........................................................250-383-0415 
ਬਾਕੀ ਦਾ ਬੀਸੀ: www.bcyukonaa.org 

ਨਾਰਕੋਰਟਕਸ ਅਨੌਰਨਮਸ 
ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕ ਵਰ: (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) .................1-866-683-6819 
ਬਾਕੀ ਦਾ ਬੀਸੀ: www.bcrna.ca 

ਜ ਆ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸਮਿੱ ਰਸਆ ਬਾਰੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ:  ......................1-888-795-6111 

ਭੋਜਨ  
ਫ ਡ ਬੈਂਕ .....................................................................604-876-3601 

ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ 
ਸਟੈਲਰ ਐਡਂ ਸਟਰੀਟ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ  .............................211 

ਸਰਕਾਰ 

ਇਨਕਵਾਇਰੀ ਬੀਸੀ (ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) 
ਰਵਕਟੋਰੀਆ: ..........................................................250-387-6121 
ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕ ਵਰ: .....................................................604-660-2421 
ਬੀਸੀ: (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) ..............................1-800-663-7867 

ਰੈਫਰੇਂਸ ਕੇਨੇਡਾ (ਸੂੰ ਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ) 
ਕੇਨੇਡਾ: (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) .............................1-800-622-6232 

ਵਸਹਤ 

BC Coalition of People with Disabilities (ਅਸਮਰਿਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 
ਬੀਸੀ ਗਠਬੂੰ ਧਨ) 
ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕ ਵਰ:  ....................................................604-872-1278 
ਬੀਸੀ: (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) ..............................1-800-663-1278  
ਔਨਲਾਈਨ: www.bccpd.bc.ca/advocacydb.htm 

ਹੈਲਿਰਲੂੰ ਕ ਬੀਸੀ (ਰਸਹਤ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ) ...............811 
ਔਨਲਾਈਨ: www.healthlinkbc.ca 

ਰਵਹਣ ਲ੍ਈ ਸਥਾਨ 

ਰੈਜੀਡੈਂਰਸ਼ਅਲ ਟੈਨੇਂ ਸੀ ਆਰਫ਼ਸ 
ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕ ਵਰ:  ....................................................604-660-1020 
ਰਵਕਟੋਰੀਆ ...........................................................250-387-1602 
ਬੀਸੀ: (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) ..............................1-800-665-8779 
ਔਨਲਾਈਨ: www.rto.gov.bc.ca 

ਸਟੈਲਰ ਐਡਂ ਸਟਰੀਟ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ....................................211 

TRAC (ਰਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕੇਂਦਰ) 
ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕ ਵਰ:  ....................................................604-255-0546 
ਬੀਸੀ: (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) ..............................1-800-665-1185 
ਔਨਲਾਈਨ: www.tenants.bc.ca 

ਇਮੀਗਰੈਂਟ 

ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਰਰਵਰਸਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਬੀਸੀ ........................604-684-2561 
ਔਨਲਾਈਨ: www.issbc.org 

S.U.C.C.E.S.S. ................................................. 604-684-1628 
ਔਨਲਾਈਨ: www.successbc.ca 

ਕਾਨੰੂਨ ਸਬੰਧੀ 
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ਐਕਸੈਸ ਪਰੋ ਬੋਨੋ 
ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕ ਵਰ:  ....................................................604-878-7400 
ਸਾਰਾ ਬੀਸੀ: (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) ......................1-877-762-6664  
ਔਨਲਾਈਨ: www.accessprobono.ca 

ਅਡਵਾਈਸ ਕਾਉਂਸਲ (ਵਕੀਲ – ਸ਼ਾਮ ਦ ੇਸਮੇਂ, ਵੀਕਏਡਂ ਦੌਰਾਨ, ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ) 
(ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) .......................................1-866-595-5677 

ਬਰਾਈਡਜਸ ਲਾਈਨ (ਰਗਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲਾਈਨ) 
(ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ, 24/7) ............................1-866-458-5500  

ਡਾਇਲ-ਏ-ਲਾਅ 
ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕ ਵਰ: (24/7) ........................................604-687-4680  
ਬਾਕੀ ਦਾ ਬੀਸੀ:  (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ, 24/7) ......1-800-565-5297  
ਔਨਲਾਈਨ: www.dialalaw.org 

ਲਾਇਰ ਰੈਫਰਲ ਸਰਰਵਸ (ਵਕੀਲ ਹਵਾਲਾ ਸੇਵਾ) 
ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕ ਵਰ:  ....................................................604-687-3221  
ਬਾਕੀ ਦਾ ਬੀਸੀ: .....................................................1-800-663-1919 
ਔਨਲਾਈਨ: www.cba.org  

ਲੀਗਲ ਸਰਰਵਰਸਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਲੀਗਲ ਏਡ) 
ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕ ਵਰ:  ....................................................604-408-2172 
ਬਾਕੀ ਦਾ ਬੀਸੀ: (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) ..................1-866-577-2525 

ਪੈਰੋਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ 
ਹੈਲਪਲਾਈਨ: (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) .....................1-800-874-2652 
ਔਨਲਾਈਨ: pbc-clcc.gc.ca/prdons/servic-eng.shtml 

ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ 

ਕਰਾਈਰਸਸ ਲਾਈਨ  
ਗਰੇਟਰ ਵੈਨਕ ਵਰ:  ...................................................604-872-3311 
ਬੀਸੀ: (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) ..............................1-800-SUICIDE

 .................................................................... 1-800-784-2433 

ਕੈਨੇਰਡਆਈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਿ ਐਸੋਰਸਏਸ਼ਨ 
ਗਰੇਟਰ ਵੈਨਕ ਵਰ:  ...................................................604-688-3234 
ਬੀਸੀ: (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) ..............................1-800-555-8222  

ਕੋਸਟਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਿ ਆਊਟਰੀਚ ......................................604-562-3221 

ਆ ਾਜਾਈ 

ਟਰਾਂਸਰਲੂੰ ਕ ਟਰਾਂਰਜਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ............................................604-953-3333 
ਔਨਲਾਈਨ: www.translink.ca 

ਕਵਲ੍ਆਣ 

ਕਰਲਆਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ................................................1-866-866-0800  
ਔਨਲਾਈਨ: www.gov.bc.ca/hsd/ 

ਨੌਜ ਾਨ 

ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਸਰਰਵਰਸਜ਼ ਯ ਰਨਟ (ASU) ............................ 604-660-9376 

ਯ ਿ ਰਡਟੌਕਸ ਸਰਰਵਰਸਜ਼ (13 ਤੋਂ 21)  
ਗਰੇਟਰ ਵੈਨਕ ਵਰ:  ...................................................604-872-4349 
ਬੀਸੀ: (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) ..............................1-877-872-4349 

ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵ ਿੱ ਚ ਵਮਲ੍ਣਗੇ 

ਜੋਹਨ ਹੋ ਾਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ 
ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਡ - ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ .......................................604-872-5471 

752 Kingsway, Vancouver, BC  V5V 3C1 
ਔਨਲਾਈਨ: www.jhslmbc.ca  

ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਡ - ਫਰੇਜਰ ਵੈਲੀ ...........................................604-852-1226 
1 - 1653 Salton Road, Abbotsford, BC  V2S 7P2 
ਔਨਲਾਈਨ: www.jhsfv.com 

ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਡ - ਰਵਕਟੋਰੀਆ ...........................................250-386-3428 
2675 Bridge Street, Victoria, BC V8T 4Y4 
ਔਨਲਾਈਨ: www.johnhoward.victoria.bc.ca 

ਬੀਸੀ ਰਵਿੱਚ ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਡ ਦੀ ਹੋਰ ਆਰਫਸ 
ਕੈਂਪਬੈਲ ਰੀਵਰ:  .....................................................250-286-0611 
ਕੈਮਲ ਪਸ:  ...........................................................250-434-1700 
ਕੇਲੋਵਨਾ: ..............................................................250-763-1331 
ਨੈਨੇਇਮੋ:   ............................................................250-754-1266 
ਰਪਰੂੰ ਸ ਜੋਰਜ:  .........................................................250-561-7343 
ਵੇਰਨੋਨ:  ..............................................................250-542-4041 
ਔਨਲਾਈਨ: www.johnhowardbc.ca/regional 

ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ 

L.I.N.C.  LINC (ਲੋਂਗ ਟਰਮ ਇਨਮੇਟਸ ਨਾਉ ਇਨ ਕਰਮਉਰਨਟੀ) ਸੋਸਾਇਟੀ 
ਗਰੇਟਰ ਵੈਨਕ ਵਰ:  ...................................................604-820-1015 
ਬੀਸੀ: (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) ..............................1-877-424-4242 
33270 14th Avenue, Mission, BC, V2V 4Z7 
ਔਨਲਾਈਨ: www.lincsociety.bc.ca 

ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਐਡਂ ਜਸਰਟਸ ਸਰਰਵਰਸਜ਼ (ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਰਨਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ)
..........................................................................604-792-8581 

 

ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ੍ ਸਰਵ ਵਸਜ਼ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ 

ਬੀਸੀ ਵ ਿੱ ਚ ਭਾਈਚਾਕਰ ਸੁਧਾਰ ਆਵਫਸ 

ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਸ਼ਰਤਬਿੱਧ ਰਰਹਾਈ (ਪੈਰੋਲ, ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਰਰਹਾਈ) ਤੇ 
ਬਾਹਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਰਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ। 
ਪੈਰਸਰਫਕ ਰੀਜਨਲ ਹੈਡਕੁਅਰਟਰਸ ....................................604-870-2500 

32560 Simon Avenue, PO Box 4500 2nd Floor  
Abbotsford, BC, V2T 5L7 
ਫ਼ੈਕਸ: 604-870-2430  

http://www.dialalaw.org/
http://www.jhsfv.com/
http://www.johnhoward.victoria.bc.ca/
http://www.johnhowardbc.ca/regional
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ਅਬੋਟਸਫੋਰਡ ਪੈਰੋਲ / ਫਰੇਸਰ ਵੈਲੀ ਏਰੀਆ ਆਰਫਸ 
..........................................................................604-870-2730 
#100-32544 George Ferguson Way 

Abbotsford BC, V2T 4Y1 
ਫ਼ੈਕਸ: 604-870-2731  

ਰਚਲੀਵੈਕ ਪੈਰੋਲ ਆਰਫਸ ..................................................604-702-2255 
45914 Rowat Avenue 
Chilliwack BC, V2P 1J3 
ਫ਼ੈਕਸ: 604-702-4276  

ਕੋਰਟੇਨਰੀ ਪੈਰੋਲ ਆਰਫਸ ................................................250-338-2902 
#207-420 Cumberland Road 

Courtenay BC, V9N 2C4  
ਫ਼ੈਕਸ: 250-338-2761 

ਕੇਲੋਵਨਾ ਪੈਰੋਲ ਆਰਫਸ ...................................................250-470-5166 
1863 Bredin Road 
Kelowna BC, V1Y 7S9 
ਫ਼ੈਕਸ: 250-470-5173  

ਕਮਲ ਪਸ ਪੈਰੋਲ ਆਰਫਸ .................................................250-851-4800 
#200-175 2nd Avenue 

Kamloops BC, V2C 5W1  
ਫ਼ੈਕਸ: 250-851-4809  

ਮੈਪਲ ਰਰਜ ਪੈਰੋਲ ਆਰਫਸ ...............................................604-460-4050 
#105 - 20110 Lougheed Highway 

Maple Ridge  BC, V2X 2P7 
ਫ਼ੈਕਸ: 604-460-4057 

ਨੈਨੇਇਮੋ ਪੈਰੋਲ / ਵੈਨਕ ਵਰ ਆਇਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਆਰਫਸ 
..........................................................................250-754-0264 
#200 - 256 Wallace Street, PO Box 4800 
Nanaimo BC, V9R 5B3  
ਫ਼ੈਕਸ: 250-754-0266  

ਨੋਰਦਰਨ/ ਇੂੰ ਰਟਰੀਅਰ ਏਰੀਆ ਆਰਫਸ ..............................250-470-5166 
1635 Abbott Street, Suite 203 
Kelowna, BC, V1Y 1A9 
ਫ਼ੈਕਸ: (250) 470-5173 

ਰਨਊ ਵੈਸਟਰਮੂੰ ਸਟਰ ਪੈਰੋਲ ਆਰਫਸ .....................................604-666-3731 
600 Columbia Street 
New Westminster BC, V3M 1A5  
ਫ਼ੈਕਸ: 604-666-0161  

ਰਪਰੂੰ ਸ ਜੋਰਜ ਪੈਰੋਲ ਆਰਫਸ ...............................................250-561-5314 
#201-280 Victoria Street 

Prince George BC, V2L 4X3  
ਫ਼ੈਕਸ: 250-561-5537  

ਵੇਨਕ ਵਰ ਏਰੀਆ ਪੈਰੋਲ ਆਰਫਸ  ......................................604-666-8004 
#401-877 Expo Boulevard 

Vancouver BC, V6B 1K9 
ਫ਼ੈਕਸ: 604-666-2000  

ਵੇਰਨੋਨ ਪੈਰੋਲ ਆਰਫਸ ....................................................250-260-5000 
#105 4708, 34th Street 

Vernon, BC, V1T 5Y9 
ਫ਼ੈਕਸ: 250-260-5002  

ਰਵਕਟੋਰੀਆ ਪੈਰੋਲ ਆਰਫਸ ..............................................250-363-3267 
#101-1230 Government Street 

Victoria BC, V8W 3M4  
ਫ਼ੈਕਸ: 250-363-3260  

ਬੀਸੀ ਵ ਿੱ ਚ ਸੰਘੀ ਸੰਸਥਾਨ  
CSC ਰੀਜਨਲ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ – ਪੈਸੀਰਫਕ .........................604-870-2501 

PO Box 4500 
100 – 33991 Gladys Avenue  
 Abbotsford, BC V2S 2E8 

ਫੇਰਨਡੇਲ ਸੂੰ ਸਿਾ (ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ)  ..........................604-820-5720 
33737 Dewdney Trunk Road, PO Box 50 
Mission BC, V2V 4L8  
ਫ਼ੈਕਸ: 604-820-5730 

ਕੇਂਟ ਸੂੰ ਸਿਾ (ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸਰੁਿੱ ਰਖਆ) ...................................604-796-2121 
4732 Cemetery Road, PO Box 1500 
Agassiz BC, V0M 1A0 
ਫ਼ੈਕਸ: 604-796-4500  

ਕਰਵਕਵੇਕਸਵੇਲਪ ਹੀਰਲੂੰ ਗ ਰਵਲੇਜ (ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ) 
..........................................................................604-796-1650 
(ਮੋਰਰਸ ਵੈਲੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਦ ਰ) 
Harrison Mills, BC, V0M 1L0  
ਫ਼ੈਕਸ: 604-796-8431  

ਮੈਟਸਰਕਊਈ ਸੂੰ ਸਿਾ (ਦਰਰਮਆਨੀ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ)  ......................604-859-4841 
33344 King Road, PO Box 2500 
Abbotsford BC, V2S 4P3  
ਫ਼ੈਕਸ: 604-850-8228  

ਰਮਸ਼ਨ ਸੂੰ ਸਿਾ (ਦਰਰਮਆਨੀ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ) ...............................604-826-1231 
8751 Stave Lake Road, PO Box 60 
Mission BC, V2V 4L8 
ਫ਼ੈਕਸ: 604-820- 

ਮਾਉਂਨਟੇਨ ਸੂੰ ਸਿਾ (ਦਰਰਮਆਨੀ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ) ..........................604-796-2231 
4732 Cemetery Road, PO Box 1600 
Agassiz BC, V0M 1A0  
ਫ਼ੈਕਸ: 604-796-1450  

ਪੈਸੀਰਫਕ ਸੂੰ ਸਿਾ (ਬਹੁ-ਪਿੱ ਧਰ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ) .........................604-870-7700 
33344 King Road, PO Box 3000 
Abbotsford BC, V2S 4P4  
ਫ਼ੈਕਸ: 604-870-7746  

ਰੀਜਨਲ ਰਰਸੈਪਸ਼ਨ ਐਡਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ  
(ਬਹੁ-ਪਿੱ ਧਰ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ) ........................................604-870-7700   
33344 King Road, PO Box 3000 
Abbotsford BC, V2S 4P4  
ਫ਼ੈਕਸ: 604-870-7746  

ਰੀਜਨਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ (ਬਹੁ-ਪਿੱ ਧਰ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ) 
..........................................................................604-870-7700   
33344 King Road, PO Box 3000 
Abbotsford BC, V2S 4P4  
ਫ਼ੈਕਸ: 604-870-7746  

ਰਵਲੀਅਮ ਹੈਡ ਸੂੰ ਸਿਾ  
(ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ) ............................................250-391-7000 



ਬੀਸੀ ਵ ਿੱ ਚ ਸੰਘੀ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਵਰ ਾਰਕ ਗਾਈਡ 
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William Head Road, PO Box 4000, Station A 

Victoria BC, V8X 3Y8  
ਫ਼ੈਕਸ: 250-391-7005  

ਸੰਘੀ ਸੁਧਾਰ ਨੰੂ ਵਨਯੰਵਤਰਤ ਕਰਨ  ਾਲੇ੍ ਕਾਨੰੂਨ, ਵਨਯਮ ਅਤ ੇਨੀਤੀ 
ਤੁਸੀਂ ਜੇਲਹ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਬਿੱ ਧ ਰਰਹਾਈ ਨ ੂੰ  ਰਨਯੂੰ ਰਤਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਅਤੇ CSC ਦੀਆਂ 

ਨੀਤੀਆਂ ਪੜਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
- ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਬਿੱ ਧ ਰਰਹਾਈ ਦਾ ਕਾਨ ੂੰ ਨ (Corrections and Conditional 

Release Act, CCRA) 
- ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਬਿੱ ਧ ਰਰਹਾਈ ਦੇ ਰਨਯਮ (Corrections and Conditional 

Release Regulations, CCRR) 
- ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰਨਰਦੇਸ਼ (Commissioner’s Directives, CD) 
- ਰਮਆਰੀ ਕੂੰ ਮਕਾਜੀ ਰਵਧੀਆਂ (Standard Operating Practices, SOP). 
ਜੇਲਹ ਰਵਿੱਚ: ਹਰੇਕ ਜੇਲਹ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਰਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ 
ਔਨਲਾਈਨ: www.csc-scc.gc.ca/text/lgsltn-eng.shtml 

ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਡ ਸਸੋਾਇਟੀ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼, ਗਾਹਕਾਂ, ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਰਕਰਮੀਨਲ 
ਜਸਰਟਸ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਧੂੰ ਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਰਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਰਤਕਾ 
ਰਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। 

ਲੇਖਕ: ਡੋਨਾ ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਡ (Donna John Howard) 

ਇਸ ਪੁਸਰਤਕਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਪੀਆਂ ਮੂੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਤਰੁਿੱ ਟੀਆਂ ਜਾਂ 
ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:  
ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰਵਰਸਜ਼ ਆਰਫਸ  
(604-872-5471 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 222) 
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