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ਇਸ ਪੁਸਰਤਕਾ ਬਾਿੇ 
ਇਹ ਪੁਸਮਿਕਾ ਮਰਹਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ - ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਮਕ ਜਦੋਂ 
ਿੁਸੀਂ ਮਹਰਾਸਿ ਮਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਿਾਂ ਿੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ - ਮਵਿੱ ਚ ਿੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਵਾਸਿੇ ਮਿਆਰ ਕੀਿੀ ਗਈ ਹੈ।  ਇਸ ਨ ੂੰ  ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੀ ਜੋਹਨ 
ਹੋਵਾਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱ ਲੋਂ ਮਿਆਰ ਕੀਿਾ ਮਗਆ ਸੀ ਅਿੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ਼, ਸਵ-ੈ
ਸੇਵੀਆਂ ਅਿੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਮਗਆਨ ਅਿੇ ਿਜਰਬੇ ਨ ੂੰ  ਪਰਮਿਮਬੂੰਬਿ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਇਸ 
ਮਵਿੱ ਚ BC ਦੀ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਿੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮਵਿੱ ਚ 
ਅਧਾਰਿ ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਰਾਸਿ 
ਮਵਿੱ ਚ ਹੋ ਿਾਂ ਮਰਹਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਮਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਵਾਸਿੇ ਅਿੇ ਜਦੋਂ 
ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਰਹਾਅ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਾਂ ਅਸਾਨ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਰ ਪ ਮਵਿੱ ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਿੋਂ 
ਕਰੋ। 

ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਿਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਾਿ ੇ
ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਡ ਸਸੋਾਇਟੀ ਪਰਭਾਵੀ ਅਿੇ ਮਦਆਲ  ਅਪਰਾਮਧਕ ਅਿੇ ਸਮਾਜਕ ਮਨਆਂ 
ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰਿੱ ਮਿਅਿ ਅਿੇ ਸ਼ਾਂਿੀਪ ਰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੂੰ  ਪਰੋਿਸਾਮਹਿ ਕਰਦੀ 
ਹੈ।  ਸੋਸਾਇਟੀ ਮਵਿੱ ਚ 1929 ਿੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮਵਿੱ ਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਿ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਿੇ 
ਅਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਪਮਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ 
ਭਰ ਮਵਿੱ ਚ ਬਰਾਂਚਾਂ ਹਨ।   

ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਿੱ ਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਮਮਊਮਨਟੀ ਸਰਮਵਮਸਜ਼ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, 
ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਮਰਵਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੇ ਹਵਾਲਾ ਮੁਹਿੱਈਆ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: 
 ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਿੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ 

 ਭਾਈਚਾਿੇ ਰਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਕਮਮਊਮਨਟੀ ਸਰਮਵਮਸਜ਼ ਆਮਫਸ ਅਿੇ ਸਾਡੀ ਫੋਨ 
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ 

 ਸਮੁਿੱ ਚੇ BC ਦੀਆਂ ਜੇਲਹਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਫੋਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਿੇ ਨਾਲ 
ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਨਰੀਚ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਵਅਕਿੀਗਿ ਿੌਰ ਿੇ, ਜੋ ਮਕ BC 

ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂੰਘੀ ਜੇਲਹਾਂ ਅਿੇ BC ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਆਦਾਿਰ ਸ ਬਾਈ ਜੇਲਹਾਂ ਮਵਿੱ ਚ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਮਮਊਮਨਟੀ ਸਰਮਵਮਸਜ਼ 
ਆਮਫਸ ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਮਮਲਣ ਲਈ ਬੇਨਿੀ ਕਰੋ। 
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ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪਰਹਲਾ ਰਦਨ 

ਿੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਮਦਨ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਆਿਰਕਾਰ 
ਇਸ ਥਾਂ ਿੋਂ ਬਾਹਰ ਮਨਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਿੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਗਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਮਦਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਮਜਵੇਂ ਮਪਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, 
ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਮਚਆਂ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਦੀ ਿੇਡ ਦੇਿਣੀ।  ਅਿੇ ਸਾਡੇ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਮਜ਼ਆਦਾਿਰ 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਰਹਾਂ, ਿੁਹਾਡੇ ਮਨ ਮਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਹੈ ਜੋ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  
ਕਿਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਜਵੇਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਫਾਇਲ ਕਰਨਾ ਅਿੇ ਆਪਣੀ 
ਪੜ੍ਹਾਈ ਨ ੂੰ  ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ।  ਪਰ ਮਰਹਾਈ ਵਾਲੇ ਮਦਨ, ਮਸਰਫ ਮਿੂੰ ਨ ਗਿੱਲਾਂ ਹਨ 
ਮਜਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਿ ਤੇ ਨਮਜਿੱ ਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:  

 ਉਸ ਰਾਿ ਿੁਸੀਂ ਮਕਿੱ ਥੇ ਸੋਵੋਂਗੇ?  

 ਿੁਸੀਂ ਜੇਲਹ ਿੋਂ ਉੱਥੇ ਮਕਵੇਂ ਪਹੁੂੰ ਚੋਗ?ੇ 

 ਿੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਭੁਗਿਾਨ ਮਕਵੇਂ ਕਰੋਗੇ?  

ਪਮਹਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਮਜਿੱ ਠੋ। 
 ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹ,ੋ ਿਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਮਕ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 

ਪਮਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਮਹਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱ ਸ ਮਦਓ ਮਕ 
ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਦੋਂ ਮਰਹਾਅ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਾਸ ਿੌਰ ਿੇ ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹੋ ਮਕ ਉਹ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ। 

 ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਸ਼ਰਣ ਮਵਿੱ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਮਕ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਿਾ 
ਹੋਵੇ ਮਕ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਗਹਾ ਹੈ।   
 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਾ ਿਰਹਣ ਲਈ ਜਗਹਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਿੇੋ ਜਾਂ 
211 ਿੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 

 ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਮਰਕਵਰੀ ਹਾਊਸ ਮਵਿੱ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਮਨਕਲਣ ਿੋਂ 
ਪਮਹਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੂੰਿਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਵੋ।  ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਮਹਲਾਂ ਹੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਆੁਰਾ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਿੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋਵੇਗੀ।   
 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਗਾਈਡ ਦੇ ਡਿਿੱ ਗ/ਸ਼ਿਾਬ ਦੀ ਲਤ ਮਹਿੱ ਸਾ ਦੇਿੋ। 
 

ਪੈਸਾ 

ਜੇ ਜੇਲਹ ਮਵਿੱ ਚ ਰਮਹਣ ਵਲੇੇ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਾਂ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਮਰਹਾਅ 
ਹੋਣ ਿੇ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੁਝ ਪੈਸ ੇਦੀ ਲੋੜ੍ ਪਵੇਗੀ।  

ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਡ ਸਸੋਾਇਟੀ ਅਿੇ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ 
ਮਵਿੱ ਿੀ ਮਦਦ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਨੌਕਿੀ  
ਕਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਜੇਲਹ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮਮਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।   

ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜੋ ਿੁਸੀਂ ਜੇਲਹ ਮਵਿੱ ਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਿੇ ਮਜਸ ਨ ੂੰ  ਿੁਸੀਂ ਿਰਚ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਉਹ ਚਕੈ ਦੇ ਰ ਪ ਮਵਿੱ ਚ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਦਿੱ ਿਾ ਜਾਵੇਗਾ 
ਜਦੋਂ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਰਹਾਅ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੰਘੀ ਜੇਲਹ: ਸਾਰੇ ਨੌਕਰੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਿੋਂ ਸੂੰ ਘੀ ਜੇਲਹ ਮਵਿੱ ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਕ ਇਹ ਮਕਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, 
ਕੈਦੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਕਿਾਬਚਾ (Inmate Orientation Handbook) 

ਦੇਿੋ ਜੋ ਇਿੱ ਥੇ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਿ ੇਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਮਮਲਆ ਸੀ। 
ਸੂਬਾਈ ਜੇਲਹ: ਸਾਰੇ ਨੌਕਰੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਿੋਂ ਸ ਬਾਈ ਜੇਲਹ ਮਵਿੱ ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ 
ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿੇ ਲਿੱ ਗਣ ਨਾਲ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਾਫ਼ੀ ਕਮਾਉਣ 
ਮਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਮਲਦੀ ਹੈ।  ਜੇ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਿਾਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਲੈਣ ਲਈ 
ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਕੋਲ ਬੇਨਿੀ ਕਰੋ। 
ਸੂਬਾਈ ਜੇਲਹ (ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, ਰਿਮਾਂਡ ਸੈਂਟਿ): ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਿੋਂ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਿੋਂ 
ਪਮਹਲਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ (ਪਰੀ-ਟਰਾਇਲ ਸੈਂਟਰ) ਮਵਿੱ ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ 
ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਗੋੇ, ਿਾਂ ਬਸ "ਕੂੰ ਮ ਿੋਂ ਛ ਟ" 
(“ਵਰਕ ਵੇਵਰ”) ਭਰੋ ਅਿੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰ ਮਦਓ। 

ਇਿੱ ਕ ਬੈਂਕ ਿਾਤਾ  

ਮੈਨੰੂ ਬੈਂਕ ਿਾਤਾ ਰਕਉਂ ਿੁਿੱ ਲਹਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਇਹ ਮਵਕਲਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਿਾ ਹੈ (ਚੈਕ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਊਟਲੈਟ, ਪੇਅ-ਡੇ ਲੋਨ 
ਕੂੰ ਪਨੀ)।   
 ਿੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੀਸੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੈਕ ਨ ੂੰ  BC ਦੇ ਮਕਸੇ ਵੀ 

ਬੈਂਕ ਮਵਿੱ ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਬਸ਼ਰਿ ੇਇਹ $1500 ਿੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੋਵੇ।  
ਇਿੱ ਥੋਂ ਿਿੱ ਕ ਮਕ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਾਿਾ ਿੁਿੱ ਲਹਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।  ਿੁਹਾਨ ੂੰ  
ਆਪਣੀ ਿਸਵੀਰ ਅਤੇ ਿੁਹਾਡੇ ਦਸਿਿਿ, ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਿੱ ਕ 
ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬ ਿ ਮਦਿਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਡਰਾਇਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ 
ਫੇਰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹਰੋ ਸਬ ਿ।  ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੈਕ ਕਸ਼ੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਊਟ-ਲੈਟ 
ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਕ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਹਾਡੇ ਿੋਂ ਕੀਮਿ ਵਸ ਲ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਉਦਾਹਰਨ: 1 ਸਾਲ ਲਈ HST/GST ਕਰੈਮਡਟ ਚੈੈੱਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ 
ਿਰਚ (4 ਚੈਕ, ਹਰੇਕ $100.00)  
ਬੈਂਕ ਮਵਿੱ ਚ (ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਗਾਹਕ) $0.00 

ਚੈਕ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਊਟਲੈਟ ਿੇ: ਲਗਭਗ $24.00 (4 x 6.00) 



ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ – ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 

 ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ – ਕਮਮਉਮਨਟੀ ਸਰਮਵਮਸਜ਼ 604-872-5471 ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 222 3 

 ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਰੈਮਡਟ ਯ ਨੀਅਨ ਮਵਿੱ ਚ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਚੈਕ ਨ ੂੰ  ਜਮਾ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕੈਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਜੇ ਿੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਿਾਿਾ ਹੈ।  ਆਮ 
ਿੌਰ ਿੇ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਿਾਿਾ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ।  ਉਹ ਚੈਕ ਨ ੂੰ  ਰੋਕ ਕ ੇਰਿੱ ਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂੰਧ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਨਹੀਂ ਬਲਮਕ ਉਸ ਨਾਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਮਜਸ ਨੇ ਚੈਕ ਜਾਰੀ ਕੀਿਾ ਸੀ।  ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ, 
ਚੈਕ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਊਟਲੈਟ ਚੈਕ ਨ ੂੰ  ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਿੇਗਾ, ਪਰ ਚੈਕ 
ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਹਾਡੇ ਿੋਂ ਕੀਮਿ ਵਸ ਲ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਉਦਾਹਰਨ: 1 ਸਾਲ ਲਈ ਿਨਿਾਹ ਦੇ ਚੈੈੱਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਿਰਚ (26 
ਚੈਕ, ਹਰੇਕ $1040.00)  
ਬੈਂਕ ਮਵਿੱ ਚ: $0.00 ਿੋਂ $48.00 ਿਿੱ ਕ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਜਾਂ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 
ਫ਼ੀਸ ਿੇ ਮਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ $48.00 (12 x 4.00) 
ਚੈਕ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਊਟਲੈਟ ਿੇ: ਲਗਭਗ $910.00 (26 x 35.00)  

ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਿਾਤਾ ਰਕਵੇਂ ਿੋਲਹਾਂ? 

ਪਛਾਣ ਦੇ ਦੋ ਸਬ ਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੇੜ੍ੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਰੈਮਡਟ ਯ ਨੀਅਨ ਮਵਿੇ 
ਜਾਓ। 

 ਮੁਿੱ ਿ ਪਛਾਣ - ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਿਸਵੀਰ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ (ਡਰਾਇਵਰ ਦਾ 
ਲਾਇਸੈਂਸ, BCID, ਮੌਜ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ) 

 ਦੁਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ - ਜਨਮ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ, ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ, ਕਰੈਮਡਟ ਕਾਰਡ, 

ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ 

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ  

ਮੈਨੰੂ ਫਾਇਲ ਕਿਨ ਦੀ ਪਿਵਾਹ ਰਕਉਂ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਚੂੰਗੇ ਕਾਰਨ ਹਨ: 
1. ਜੁਿਮਾਰਨਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।   ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹ,ੋ ਿਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫਾਇਲ ਕਰਨ 

ਦਾ ਮਵਿੱ ਿੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਅਿੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਿੇ ਮਵਆਜ ਵਸ ਮਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
ਿੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਮਸਰਫ ਫਾਇਲ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਮਨਆਂ ਿੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

2. ਆਪਣਾ ਰਿਫੰਡ ਲਵੋ।  ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 
ਰੈਵਮਨਊ ਏਜੂੰਸੀ (CRA) ਉਦੋਂ ਿਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦ ਿਿੱ ਕ ਿੁਸੀਂ 
ਫਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।  ਜੇ ਿੁਸੀਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਿੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, 
ਿਾਂ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਰਫੂੰ ਡ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

3. ਬੈਰਨਰਫ਼ਟ ਪਰਾਪਤ ਕਿੋ।  ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਫਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, CRA 

ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਕ "ਨੋਮਟਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ" (ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਨੋਮਟਸ) ਭੇਜੇਗੀ, ਜੋ 
ਇਹ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਿੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਲ ਮਵਿੱ ਚ ਮਕੂੰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।  ਇਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਈ 
ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਮਨਮਫ਼ਟ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵਰਮਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ 

 ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਰਵਸ ਪਲਾਨ (MSP) ਪਰੀਰਮਅਮ ਅਰਸਸਟੈਂਸ।  ਜੇ 
ਿੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਘਿੱਟ ਹੈ, ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਮਵਸ ਪਲਾਨ ਮਬਲ 
ਦੇ ਭੁਗਿਾਨ ਲਈ MSP ਿੋਂ ਪਰੀਮਮਅਮ ਮਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਿਾ ਪਰਾਪਿ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਦਰਿਾਸਿ ਦੇਣ ਲਈ, ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਪਛਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ 

ਨੋਮਟਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਜੋ MSP ਿੁਹਾਡੀ 
ਆਮਦਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕੇ। 

 ਫੇਅਿ ਫਾਿਮਾਕੇਅਿ।  ਜੇ ਿੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਘਿੱਟ ਹੈ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਫੇਅਰ 
ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਮਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਿੱਕ ਅਮਜਹਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਿਹੁਾਡੇ 
ਡਾਕਟਰੀ ਨੁਸਿੇ ਮਵਿੱ ਚ ਮਲਿੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਭੁਗਿਾਨ ਕਰਨ ਮਵਿੱ ਚ 
ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਦਰਿਾਸਿ ਦੇਣ ਲਈ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਪਛਲੇ ਿੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਵਾਲੇ 
ਸਾਲ ਲਈ ਨੋਮਟਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਜੋ MSP 

ਿੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕੇ। 
 ਆਮਦਨ ਰਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ।  ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਕਮਲਆਣ ਲਈ ਦਰਿਾਸਿ ਮਦੂੰ ਦੇ 

ਹੋ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬ ਿ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋਵੇਗੀ।  ਿੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਨੋਮਟਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 ਬੀਸੀ ਹਾਊਰਸੰਗ।  ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਮਰਆਇਿੀ ਮਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਦਰਿਾਸਿ ਮਦੂੰ ਦੇ 
ਹੋ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬ ਿ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋਵੇਗੀ।  ਿੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਨੋਮਟਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 HST/GST ਕਰੈਰਡਟ।  ਜੇ ਿੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਘਿੱਟ ਹੈ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  
GST/HST ਕਰੈਮਡਟ ਮਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਕ ਿੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 
GST/HST ਮਵਿੱ ਚ ਕੀਿੇ ਗਏ ਭੁਗਿਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮਿਮਾਹੀ 
ਅਧਾਰ ਿੇ ਮਮਲਣ ਵਾਲਾ ਚੈੈੱਕ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਲਾਭ ਵਾਸਿੇ ਦਰਿਾਸਿ 
ਦੇਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਫਾਇਲ ਕਰੋ (ਭਾਵੇਂ ਿੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ 
ਹੈ) ਅਿੇ GST/HST ਕਰੈਮਡਟ ਲਈ ਦਰਿਾਸਿ ਵਾਲੇ ਮਹਿੱ ਸੇ ਮਵਿੱ ਚ "ਹਾਂ" 
ਖ਼ਾਨੇ ਮਵਿੱ ਚ ਸਹੀ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।   

ਮੈਂ ਇਨਫਾਿਮੇਸ਼ਨ ਸਰਲਪਾਂ ਨੰੂ ਰਕਵੇਂ ਬਦਲਾਂ? 

 ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਮਪਛਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਟੈਕਸ ਮਰਟਰਨ ਫਾਇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹ,ੋ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ 
ਕੋਲ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਮਲਪਾਂ (T4, T5s, ਆਮਦ) ਨਹੀਂ ਹਨ, ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ 
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਿੋਂ ਇਹ ਮੂੰਗੋ ਮਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਿਾ ਸੀ (ਿੁਹਾਡਾ 
ਮਾਲਕ, ਿੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ, ਆਮਦ)।   

 ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮਪਛਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਟੈਕਸ ਮਰਟਰਨ ਫਾਇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਿੇ 
ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਾਲ ਲਈ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਮਲਪਾਂ (T4, T5s, ਆਮਦ), 
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਿਾਂ CRA ਿੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੇਨਿੀ ਕਰੋ।   
ਫੋਨ: 1-800-959-8281 (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) 

ਮੈਨੰੂ ਟੈਕਸ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਹੋਿ ਫਾਿਮ ਰਕਿੱ ਥੋਂ ਰਮਲਣਗੇ? 

ਿੁਹਾਡੀ ਸਹ ਲਿ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਿੁਹਾਡਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ 
CRA ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਟੈਕਸ ਪਕੈੇਜ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।  ਜੇ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਦੀ ਜਾਂ ਮਕਸੇ 
ਵਿੱ ਿਰੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ: 
 ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ: ਿੁਹਾਡਾ ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਡ ਵਰਕਰ ਿਹੁਾਡੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਮਲਆ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਮਮਊਮਨਟੀ ਸਰਮਵਮਸਜ਼ 
ਆਮਫਸ ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਮਮਲਣ ਲਈ ਬੇਨਿੀ ਕਰੋ। 

 ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਿੂਪ ਰਵਿੱ ਚ: ਮਕਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਆਮਫਸ ਜਾਂ ਸਰਮਵਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 
ਆਮਫਸ ਮਵਿੇ।  ਮੌਜ ਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੈਕੇਜ ਮਸਰਫ ਟੈਕਸ ਸੀਜ਼ਨ 
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(ਫਰਵਰੀ-ਮਈ) ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ 

 ਔਨਲਾਈਨ:  
CRA ਦੀ ਸਾਈਟ ਿੋਂ ਮਕਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ੍ ਦੇ 
ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਿੇ ਮਪਰੂੰ ਟ ਕਰੋ    
www.cra-arc.gc.ca/formspubs/menu-eng.html 
 

ਜਾਂ CRA ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਦੇ ਹਏੋ ਮਪਰੂੰ ਟ ਕੀਿੀ 
ਹੋਈ ਕਾਪੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਮੂੰਗਵਾਓ।   
www.cra-arc.gc.ca/cgi-bin/puborder.cgi?lang=en 

 ਫੋਨ: CRA ਨ ੂੰ  1-800-959-2221 (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) ਿੁਸੀਂ 
ਮਪਰੂੰ ਟ ਕੀਿੀ ਹੋਈ ਕਾਪੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਮੂੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਮੈਨੰੂ ਫਾਇਲ ਕਿਨ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਰਕਵੇਂ ਰਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨ ੂੰ  
ਭਰਨ ਮਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।   
 ਟੈਕਸ ਸੀਜ਼ਨ (ਫਰਵਰੀ-ਅਪਰੈਲ) ਦੌਰਾਨ, ਸੂੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਮਊਮਨਟੀ 

ਵਾਲੂੰ ਟੀਅਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।  ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
CRA ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।   
Canada Revenue Agency  
9755 King George Highway  
Surrey, BC  V3T 5E1  
ਫੋਨ: 1-800-959-8281 (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ)  
ਔਨਲਾਈਨ: www.cra-arc.gc.ca 

 ਕਈ ਹੋਰ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਿੁਹਾਡਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਮਵਿੱ ਚ ਿੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਮੁਫ਼ਿ ਜਾਂ ਘਿੱ ਟ ਕੀਮਿ ਿੇ)।  ਆਪਣੇ ਜੋਹਨ 
ਹੋਵਾਰਡ ਵਰਕਰ ਿੋਂ "ਘਿੱ ਟ ਿਰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 
ਸ ਚੀ" ਮੂੰਗੋ।  ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਮਮਊਮਨਟੀ ਸਰਮਵਮਸਜ਼ 
ਆਮਫਸ ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਮਮਲਣ ਲਈ ਬੇਨਿੀ ਕਰੋ। 

 

ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ 

ਿੁਸੀਂ ਕੈਦ ਮਵਿੱ ਚ ਰਮਹੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਬਰ 
(SIN) ਅਿੇ ਬੀਸੀ ਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਦਰਿਾਸਿ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਿੁਸੀਂ 
ਦਰਿਾਸਿ ਦੇਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਹਫ਼ਮਿਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਮਮਲਣ ਦੀ 
ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।   

ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਿਡ ਵਿਕਿ ਮੇਿੀ ਪਛਾਣ (ID) ਬਦਲਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮੇਿੀ ਮਦਦ ਰਕਵੇਂ ਕਿ ਸਕਦਾ 
ਹੈ? 

 ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਡ ਵਰਕਰ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਫਾਰਮ ਮਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਮਮਊਮਨਟੀ 
ਸਰਮਵਮਸਜ਼ ਆਮਫਸ ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਮਮਲਣ ਲਈ ਬੇਨਿੀ ਕਰੋ। 

 ਜੇ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਿੱ ਕਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਕ ਜਦੋਂ ਿੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਪਹੁੂੰ ਚੇਗੀ ਿਾਂ ਿੁਸੀਂ 

ਮਕਿੱ ਥੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਿਾਂ ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਾਡੇ ਦਫਿਰ ਮਵਿੱ ਚ ਮੂੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
ਅਮਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ "ਮੇਮਲੂੰ ਗ ਐਡਰੈਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ" (ਡਾਕ ਪਿੇ ਦਾ 
ਸਮਝੌਿਾ) ਭਰ,ੋ ਜੋ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਡ ਵਰਕਰ ਿੋਂ ਮਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

ਸਿਕਾਿ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਜਾਿੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਸਵੀਿ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ (ਆਈਡੀ) ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? 

ਸ਼ਨਾਿਿ ਦੀ ਚੋਰੀ ਮਵਰੁਿੱ ਧ ਸੁਰਿੱ ਮਿਆ ਲਈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਮਕ ਪਛਾਣ 
ਦੇ ਸਬ ਿ ਦੇ ਮੁਿੱ ਿ ਮਹਿੱ ਸੇ ਦੇ ਰ ਪ ਮਵਿੱ ਚ ਿੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਿਸਵੀਰ 
ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ (ਆਈਡੀ) ਮਦਿਾਓ।  ਇਸ ਮਕਸਮ ਦੇ ਦਸਿਾਵੇਜ਼ ਮਵਿੱ ਚ ਉਹ ਸਾਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਅਮਹਮ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ - ਿੁਹਾਡੀ 
ਿਸਵੀਰ, ਿੁਹਾਡਾ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਨਾਂ, ਜਨਮ ਮਮਿੀ ਅਿੇ ਦਸਿਿਿ।  ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀਯੋਗ ਅਿੇ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਿੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਮਸਰਫ 
ਉਹੀ ਪਛਾਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਮਵਿੱ ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਿੀ 
ਗਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਇਸ ਿੇ ਮਮਆਦ ਪੁਗਣ ਦੀ ਮਮਿੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੀ 
ਪਛਾਣ ਦੀ ਮਮਆਦ ਨਾ ਪੁਗੀ ਹੋਵੇ)। 
BC ਮਵਿੱ ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਿੇ ਿਸਵੀਰ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਇਹ ਸਭ ਿੋਂ ਵਿੱ ਧ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਿੇ ਜਾਂਦੇ ਦਸਿਾਵੇਜ਼ ਹਨ: 
 ਕੈਨੇਮਡਆਈ ਡਰਾਇਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਫੋਟੋ ਨਾਲ) 
 BCID 

 ਮੌਜ ਦਾ ਕੈਨੇਮਡਆਈ ਪਾਸਪੋਰਟ 

BC ਦਾ ਜਨਮ ਸਿਟੀਰਫਕੇਟ  
ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਰਕਉਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ:  ਿੁਹਾਨ ੂੰ  SIN, ਡਰਾਇਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, 

BCID, BC ਕੇਅਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਜਨਮ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ੍ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ ੈ

ਦਿਿਾਸਤ ਕਿਨ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਮਸਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਪਛਾਣ 
(ਆਈਡੀ) ਨਹੀਂ   
ਲਾਗਤ:  $27.00 

ਦਿਿਾਸਤ ਰਕਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ: 
 ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ: ਿੁਹਾਡਾ ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਡ ਵਰਕਰ ਿਹੁਾਡੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਮਲਆ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਮਮਊਮਨਟੀ ਸਰਮਵਮਸਜ਼ 
ਆਮਫਸ ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਮਮਲਣ ਲਈ ਬੇਨਿੀ ਕਰੋ। 

 ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਿੂਪ ਰਵਿੱ ਚ: ਿੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਵੀ ਬੀਸੀ ਵਾਇਟਲ ਸਟੈਮਟਸਮਟਕਸ 
ਆਮਫਸ ਜਾਂ ਸਰਮਵਸ ਬੀਸੀ ਆਮਫਸ ਿੋਂ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਾਸਿ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹੋ।  
ਪਿੇ ਲਈ, ਫੋਨ ਬੁਿੱ ਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰ ਮਨਆਂ (ਨੀਲੇ ਪੂੰ ਮਨਆਂ) ਨ ੂੰ  ਦੇਿੋ ਜਾਂ 
ਔਨਲਾਈਨ ਪਿਾ ਕਰੋ। 

 ਔਨਲਾਈਨ:  
ਦਰਿਾਸਿ ਨ ੂੰ  ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਿੇ ਮਪਰੂੰ ਟ ਕਰੋ ਅਿੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਮ ਿੇ ਮਦਿੱ ਿੇ 
ਪਿੇ ਿੇ ਭੇਜ ਮਦਓ 

 

ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰੇ ਹਏੋ ਦਰਿਾਸਿ 
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ਮਦਓ।   
www.vs.gov.bc.ca/births/certificate.html 

ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ: 
 ਔਨਲਾਈਨ: www.vs.gov.bc.ca/births/certificate.html 

ਹੋਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਨਮ ਸਿਟੀਰਫਕੇਟ 

ਲਾਗਤ:  ਸ ਬੇ, ਿੇਿਰ ਮਿੁਾਬਕ ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ 

ਦਿਿਾਸਤ ਰਕਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ: 
 ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ: ਿੁਹਾਡਾ ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਡ ਵਰਕਰ ਿਹੁਾਡੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਮਲਆ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਮਮਊਮਨਟੀ ਸਰਮਵਮਸਜ਼ 
ਆਮਫਸ ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਮਮਲਣ ਲਈ ਬੇਨਿੀ ਕਰੋ। 

 ਔਨਲਾਈਨ:  
ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਪੂੰ ਨੇ ਿ ੇਸਾਰੇ ਸ ਮਬਆਂ, ਿੇਿਰਾਂ ਅਿੇ ਦ ਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਹੀ 
ਸਾਈਟ ਲਿੱ ਭੋ 
www.vs.gov.bc.ca/contact/ 

ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ: 
 ਔਨਲਾਈਨ: www.vs.gov.bc.ca/contact/ 

ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਸ਼ੋਿੈਂਸ ਨੰਬਿ (SIN) ਕਾਿਡ 

ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਰਕਉਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ:  ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਬੈਮਨਮਫ਼ਟ 
ਲੈਣ ਲਈ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਫਾਇਲ ਕਰਨ 
ਲਈ SIN ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਦਿਿਾਸਤ ਕਿਨ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਇਿੱ ਕ ਪਛਾਣ ਦਸਿਾਵੇਜ਼  

 ਕੈਨੇਡਾ ਮਵਿੱ ਚ ਜਾਰੀ ਜਨਮ ਦਾ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਮਰਕਿਾ ਦਾ 
ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ, ਇੂੰਡੀਅਨ ਰੁਿਬੇ ਦਾ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ, ਸਥਾਈ ਮਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਰਡ 

ਲਾਗਤ:  ਅਸਲ ਕਾਰਡ: $0, ਬਦਲਵਾਂ ਕਾਰਡ: $10.00 

ਦਿਿਾਸਤ ਰਕਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ: 
 ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ: ਿੁਹਾਡਾ ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਡ ਵਰਕਰ ਿਹੁਾਡੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਮਲਆ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਮਮਊਮਨਟੀ ਸਰਮਵਮਸਜ਼ 
ਆਮਫਸ ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਮਮਲਣ ਲਈ ਬੇਨਿੀ ਕਰੋ। 

 ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਿੂਪ ਰਵਿੱ ਚ: ਿੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਵੀ ਸਰਮਵਸ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਂਟਰ ਿੋਂ ਫਾਰਮ 
ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਾਸਿ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਪਿੇ ਲਈ, ਫੋਨ ਬੁਿੱ ਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰ ਮਨਆਂ 
(ਨੀਲੇ ਪੂੰ ਮਨਆਂ) ਨ ੂੰ  ਦੇਿੋ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪਿਾ ਕਰੋ। 

 ਫੋਨ:  
ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ 1-800-206-7218 ਿੇ ਫਾਰਮ ਲਈ ਆਰਡਰ ਕਰੋ।  ਚੋਣ "3" 
ਚੁਣੋ 

 ਔਨਲਾਈਨ:  
ਦਰਿਾਸਿ ਨ ੂੰ  ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਿੇ ਮਪਰੂੰ ਟ ਕਰੋ ਅਿੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਮ ਿੇ ਮਦਿੱ ਿੇ 

ਪਿੇ ਿੇ ਭੇਜ ਮਦਓ 

www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/sin/ 

ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ: 
 ਔਨਲਾਈਨ: www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/sin/ 

ਡਿਾਇਵਿ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ / BCID 

ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਰਕਉਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ:  ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਲਗਭਗ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਜਵੇਂ 
ਮਕ ਬੈਂਕ ਿਾਿਾ ਿੋਲਹਣਾ, ਬਾਰ ਮਵਿੱ ਚ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਕਰੈਮਡਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਨੀ, 
ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਢਲੇ (ਆਈਡੀ) ਦਸਿਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਰ ਪ ਮਵਿੱ ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 
ਿਸਵੀਰ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ (ਆਈਡੀ) ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।  ਇਸਦੇ ਲਈ ਿੁਸੀਂ ਜਾਂ ਿਾਂ 
ਡਰਾਇਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਫੇਰ BCID ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
ਯਕੀਨਨ, ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ, ਵਾਹਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਿਰੀਦਣ, ਮਕਰਾਏ ਿੇ ਕਾਰ 
ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 
 ਡਿਾਇਵਿ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਔਨਲਾਈਨ 

www.icbc.com ਿੇ ਜਾਓ ਅਿੇ “Driver Licensing” ਿੇ ਕਮਲਕ ਕਰੋ।   
ਮੈਨੰੂ BCID ਲੈਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: 
ਪਛਾਣ ਦੇ ਦੋ ਦਸਿਾਵੇਜ਼ 

 ਮ ਲ ਪਛਾਣ – ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਕੈਨੇਡਾ ਮਵਿੱ ਚ ਜਾਰੀ ਜਨਮ ਦਾ 
ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਮਰਕਿਾ ਦਾ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ, ਇੂੰਡੀਅਨ ਰੁਿਬੇ 
ਦਾ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ, ਸਥਾਈ ਮਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਰਡ, ਕੈਨੇਮਡਆਈ ਪਾਸਪੋਰਟ 

 ਦ ਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ – ਉਪਰ ਮਦਿੱ ਮਿਆਂ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਬੈਂਕ 
ਕਾਰਡ, CSC ਦਾ ਸ਼ਰਿਬਿੱਧ ਮਰਹਾਈ ਕਾਰਡ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ 
ਪਛਾਣ, ਕਰੈਮਡਟ ਕਾਰਡ, ਪੈਰੋਲ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਪਛਾਣ 

ਲਾਗਤ:   BC ਡਿਾਇਵਿ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ: ਬਦਲੀ: $17.00, 

BCID: ਅਸਲ $35.00, ਬਦਲਵਾਂ $15.00 

ਦਿਿਾਸਤ ਰਕਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ: 
 ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਿੂਪ ਰਵਿੱ ਚ: ਮਕਸੇ ਵੀ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 

ਦਫਿਰ ਮਵਿੱ ਚ। 
ਪਿੇ ਵਾਸਿੇ, www.icbc.com ਿੇ ਜਾਓ, “Driver Licensing” ਿੇ 
ਕਮਲਕ ਕਰੋ ਫੋਨਬੁਕ ਮਵਿੱ ਚ ICBC ਹੇਠਾਂ ਦੇਿੋ 

BC ਕੇਅਿ ਕਾਿਡ (MSP) 

ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਰਕਉਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ:  ਮਸਹਿ ਦੇਿਭਾਲ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  
ਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 
MSP ਲਈ ਦਿਿਾਸਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਪਛਾਣ ਦਾ ਇਿੱ ਕ 
ਦਸਿਾਵੇਜ਼ (ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ – ਕੈਨੇਡਾ ਮਵਿੱ ਚ ਜਾਰੀ ਜਨਮ ਦਾ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ, 

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਮਰਕਿਾ ਦਾ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ, ਸਥਾਈ ਮਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਰਡ, 

ਕੈਨੇਮਡਆਈ ਪਾਸਪੋਰਟ) 
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ਆਪਣਾ ਕੇਅਿ ਕਾਿਡ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਦਰਿਾਸਿ 
ਫਾਰਮ ਭਰ,ੋ ਮਕਸੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ 
ਲਾਗਤ:  ਕਾਰਡ ਦੀ ਬਦਲੀ: $20.00 (ਉਦੋਂ ਿਿੱ ਕ ਪੈਸੇ ਨਾ ਭੇਜੋ ਜਦੋਂ ਿਿੱ ਕ ਉਹ 
ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਬਲ ਨਹੀਂ ਮਦੂੰ ਦੇ) 
ਦਿਿਾਸਤ ਰਕਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ: 
 ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਿੂਪ ਰਵਿੱ ਚ: ਿੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਵੀ ਸਰਮਵਸ ਬੀਸੀ ਆਮਫਸ ਿੋਂ ਫਾਰਮ 

ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਾਸਿ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਪਿੇ ਲਈ, ਫੋਨ ਬੁਿੱ ਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰ ਮਨਆਂ 
(ਨੀਲੇ ਪੂੰ ਮਨਆਂ) ਨ ੂੰ  ਦੇਿੋ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪਿਾ ਕਰੋ। 

 ਔਨਲਾਈਨ:  
ਦਰਿਾਸਿ ਨ ੂੰ  ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਿੇ ਮਪਰੂੰ ਟ ਕਰੋ ਅਿੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਮ ਿੇ ਮਦਿੱ ਿੇ 
ਪਿੇ ਿੇ ਭੇਜ ਮਦਓ 

 

ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰੇ ਹਏੋ ਦਰਿਾਸਿ ਮਦਓ।   
www.health.gov.bc.ca/insurance 

ਜੇਲਹ ਆਈਡੀ 

ਸੰਘੀ ਜੇਲਹ: ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਸ਼ਰਿੀਆ ਮਰਹਾਈ (ਪੈਰੋਲ, ਸਟੈਟ ਮਰਲੀਜ਼) ਿੇ ਹੋ ਿਾਂ 
ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ CSC ਵਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ਰਿਬਿੱਧ ਮਰਹਾਈ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸੂਬਾਈ ਜੇਲਹ/ਪਰੀ-ਟਰਾਇਲ ਸੈਂਟਿ: ਜੇ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਸ ਬਾਈ ਜੇਲਹ/ਕੈਦਿਾਨੇ ਮਵਿੱ ਚੋਂ 
ਮਰਹਾਅ ਕੀਿਾ ਜਾ ਮਰਹਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਮਰਕਾਰਡ (ਐਡਮਮਸ਼ਨ ਐਡਂ ਮਡਸਚਾਰਜ਼, 

ਏ-ਐਡਂ-ਡੀ) ਿੋਂ ਫੇਸ ਸ਼ੀਟ (ਆਈਡੀ ਰੈਫਰਲ ਮਰਪੋਰਟ) ਮੂੰਗੋ।  

 

ਭੋਜਨ 

ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ  
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ ਰੇ ਭੋਜਨ ਮੁਹਿੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਿੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਮਸਰਫ ਕੁਝ ਿਾਸ ਸਮਮਆਂ ਿੇ ਭੋਜਨ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ।  ਇਹ ਲੋਅਰ 
ਮੇਨਲੈਂਡ ਮਵਿੱ ਚ ਸਭ ਿੋਂ ਚੂੰਗੀ ਿਰਹਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿ ਸ ਪ ਮਕਚਨਜ਼ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਕਝੁ ਦੀ 
ਸ ਚੀ ਹੈ।   
 The Dugout (ਡਗਆਊਟ) 

(ਨਾਸ਼ਿਾ) 
59 Powell Street, Vancouver, BC  
604-685-5239   

 First United Church (ਫਿਸਟ ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਚਿਚ) 
(ਹਫ਼ਿੇ ਦੇ ਕੂੰ ਮਕਾਜੀ ਮਦਨਾਂ ਿੇ ਨਾਸ਼ਿਾ) 
320 East Hastings St, Vancouver, BC 

604-681-8365 (ਸਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ: 604-839-6880) 

 Salvation Army Harbour Light (ਸਾਲਵਸ਼ੇਨ ਆਿਮੀ ਹਾਿਬਿ ਲਾਈਟ) 
(ਮੌਜ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਕਰਮ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ) 
119 East Cordova, Vancouver, BC    
604-646-6800  

 Union Gospel Mission (ਯੂਨੀਅਨ ਗੌਸਪਲ ਰਮਸ਼ਨ) 
(ਹਫਿੇ ਦੇ ਕੂੰ ਮਕਾਜੀ ਮਦਨਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਦੁਪਮਹਰ ਦਾ ਭਜੋਨ, ਰਾਿ ਦਾ ਭੋਜਨ) 
601 E. Hastings Street, Vancouver, BC 

604-681-3405 

 Union Gospel Mission (ਯੂਨੀਅਨ ਗੌਸਪਲ ਰਮਸ਼ਨ) 
(ਨਾਸ਼ਿਾ, ਦੁਪਮਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ) 
658 Clarkson 
New Westminster, BC  
604-525-8989   

 The Front Room – Food4Life (ਰਦ ਫਿੰਟ ਿੂਮ - ਫੂਡ ਫਾਿ ਲਾਈਫ) 
(ਨਾਸ਼ਿਾ, ਦੁਪਮਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਰਾਿ ਦਾ ਭੋਜਨ) 
10667 135 A Street, Surrey, BC 

604-589-7777  

Food Banks (ਫੂਡ ਬੈਂਕ)  
ਫ ਡ ਬੈਂਕ ਲੋੜ੍ਵੂੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਮਰਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੂੰ ਡਦੇ ਹਨ।  ਜਦੋਂ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 
ਰਮਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਚਮੁਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਮੈਟਿੋ ਵੈਨਕੂਵਿ: ਥਾਵਾਂ ਅਿੇ ਸਮਮਆਂ ਲਈ ਗਰੇਟਰ ਵੈਨਕ ਵਰ ਫ ਡ ਬੈਂਕ ਨ ੂੰ  ਕਾਲ 
ਕਰੋ।  604-876-3601  
ਬੀਸੀ: 211 ਿੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ "ਫ ਡ ਬੈਂਕ" ਹੇਠਾਂ ਸਫੇਦ ਪੂੰ ਨੇ ਦੇਿੋ। 
  

ਿਰਹਣ ਲਈ ਸਥਾਨ 

ਜੇ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕਿੇ ਜਾਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਿੇ ਰਮਹਣ 
ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਲਿੱ ਭਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹਵੇੋਗੀ।  BC ਮਵਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟ ਿਰਚ ਵਾਲੀ ਮਰਹਾਇਸ਼ 
ਲਿੱ ਭਣੀ ਬਹੁਿ ਮੁਸ਼ਮਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਮਹਲਾਂ ਮਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ 
ਹੈ।  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਿਿੱ ਕ ਮਕ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਮਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਿਕ 
ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪਵੇ।   

ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਿਣ  
ਿੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਿੇ ਜੇ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਰਮਹਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਿਾਂ 
ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਮਜਿੱ ਥੇ ਿੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਿ ਰਮਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਯਾਦ ਰਿੱ ਿੋ, 

 ਿੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸਰਫ ਰਾਿ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਸਕੋਗੇ, ਮਦਨ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ। 
 ਸ਼ਰਣ-ਸਥਾਨਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਸਣੌ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀਮਿ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।  ਇਹ ਪਿਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਮਕਿੱ ਥੇ ਜਗਹਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਐਡਂ ਸਟਰੀਟ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ 
(211 ਿੇ ਡਾਇਲ ਕਰੋ)। 
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 ਉੱਥੇ ਮਨਯਮ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ - ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਿਕਾਰ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਿਾਂ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੁਬਾਰਾ 
ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਮਦਿੱ ਿਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਮਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਸਭ ਿੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਰਣ-ਸਥਾਨ ਹਨ।   
 Catholic Charities Men’s Hostel (ਕੈਥੋਰਲਕ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਮੈਨਜ਼ ਹੋਸਟਲ) 

828 Cambie Street, Vancouver, BC 

604-443-3292  
 First United Church (ਫਿਸਟ ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਚਿਚ) 

320 East Hastings St, Vancouver, BC 

604-681-8365 (ਸਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ: 604-839-6880) 
 Salvation Army Belkin House (ਸਾਲਵਸ਼ੇਨ ਆਿਮੀ ਬੈਲਰਕਨ ਹਾਊਸ) 

555 Homer Street, Vancouver, BC 

604-681-3405 

 Lookout - The Russell (ਲੁਕਆਊਟ - ਰਦ ਿਸਲ) 
740 Carnarvon, New Westminster, BC 

604-529-9126  
 Hyland House (ਹਾਈਲੈਂਡ ਹਾਊਸ) 

6595 King George Highway, Surrey, BC 

604-599-8900 

 Gateway Shelter (ਗੇਟਵੇਅ ਸ਼ੈਲਟਿ) 
10667 135 A Street, Surrey, BC 

604-589-7777  
ਬੀਸੀ ਰਵਿੱ ਚ ਹੋਿ ਬਹੁਤ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਿਣ-ਸਥਾਨ ਹਨ।  ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਿੱ ਭਣ ਦਾ 
ਿਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ। 
 ਸਟੈਲਿ ਐਡਂ ਸਟਰੀਟ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ (211) 

ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਅਿੇ ਫਰੇਜਰ ਵੈਲੀ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬੈਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੇ 
ਉਪਲਬਧਿਾ 
ਫੋਨ: 211 (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ, 24/7) 

 ਬੀਸੀ ਹਾਊਰਸੰਗ 

ਬੀਸੀ ਮਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਣ-ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ 
ਔਨਲਾਈਨ: 
www.bchousing.org/Options/Emergency_Housing  

ਸਰਥਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ 

ਬੀਸੀ ਮਵਿੱ ਚ ਚੂੰਗੇ ਸਮਮਆਂ ਮਵਿੱ ਚ ਹੀ ਸਥਾਈ ਮਰਹਾਇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਲਿੱ ਭਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਮਕਲ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਿੇ ਕੈਦ ਿੋਂ ਆਉਣ ਵਾਮਲਆਂ ਲਈ ਿਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਮਕਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  
ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 
ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਡ ਸਸੋਾਇਟੀ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਪਾਰਟਨਰਮਸ਼ਪ ਸਟਰੈਟਜੇੀ ਪਰਗੋਰਾਮ 
(HPS) ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਰਣ-ਸਥਾਨ, ਸਹਾਈ ਮਰਹਾਇਸ਼ ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਜਿੱ ਥੇ ਘਿੱ ਟ ਿਰਚ ਵਾਲੀ ਮਰਹਾਇਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  ਸਾਡੇ 
ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਮਮਊਮਨਟੀ ਸਰਮਵਮਸਜ਼ ਆਮਫਸ ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 
ਸਾਨ ੂੰ  ਮਮਲਣ ਲਈ ਬੇਨਿੀ ਕਰੋ। 
 

ਕਿੱ ਪੜ,ੇ ਫਿਨੀਚਿ ਅਤੇ ਹੋਿ 

ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਿੱ ਪੜੇ 
ਸੂਬਾਈ ਜੇਲਹ/ਕੈਦਿਾਨੇ ਰਵਿੱ ਚ: 

ਜਦੋਂ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੈਦ ਕੀਿਾ ਮਗਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿੁਹਾਡੇ ਿੋਂ ਕਿੱ ਪੜ੍ੇ ਲੈ ਕੇ ਸਟੋਰੇਜ 
ਲਾਕਰ ਮਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਿ ਮਦਿੱ ਿੇ ਸਨ।  ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਰਹਾਅ ਹੋਣ ਿੇ ਇਹੀ ਕਿੱ ਪੜ੍ੇ ਮਮਲਣਗੇ।  
ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਜਦੋਂ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਗਰਫਿਾਰ ਕੀਿਾ ਮਗਆ 
ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿੁਹਾਡੇ ਕਿੱ ਪੜ੍ੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਉਦੋਂ ਿੋਂ ਿੁਹਾਡਾ 
ਭਾਰ ਕਾਫੀ ਘਿੱ ਟ ਜਾਂ ਵਿੱ ਧ ਮਗਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ 
ਿਪਦੀ ਦੁਪਮਹਰ ਨ ੂੰ  ਮਗਰਫਿਾਰ ਕੀਿਾ ਮਗਆ ਸੀ ਅਿੇ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਿੱਧ ਹੈ।  
ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹਨ: 
 ਪਿਾ ਲਗਾਓ ਮਕ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਿਕ ਮੈਂਬਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ 

ਕਿੱ ਪੜੇ ਰਲਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਉਹ ਿੁਹਾਡੇ ਲਾਕਰ ਮਵਚਲੇ ਕਿੱ ਪਮੜ੍ਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ 
ਵਿੱ ਲੋਂ ਮਲਆਏ ਕਿੱ ਪਮੜ੍ਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ (1 ਲਈ 1 ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ)।  
ਵੇਰਮਵਆਂ ਲਈ ਮਲਮਵੂੰਗ ਯ ਮਨਟ ਆਮਫ਼ਸਰ ਨ ੂੰ  ਪੁਿੱ ਛੋ।  

 ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਿਮੀ ਕਿੱ ਪੜ੍ੇ ਮਲਆਏਗੀ।  ਇਸ ਮਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਿੱ ਗੇਗਾ, ਇਸ 
ਲਈ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਆਿਰੀ ਮਮੂੰ ਟ ਿਿੱ ਕ ਨਾ ਛਿੱ ਡੋ।  ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਮਲਣ ਲਈ ਬੇਨਿੀ 
ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਫੋਨ ਕਰੋ। 
ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਕਰਕੈਸ਼ਨਲ ਐਡਂ ਜਸਮਟਸ ਸਰਮਵਮਸਜ਼ 604-792-
8581 

 ਜੇਲਹ ਮਵਿੱ ਚ ਕਿੱ ਪਮੜ੍ਆਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਡਿੱ ਬਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਸੰਘੀ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ: 

 ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱ ਪੜ੍ੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਮੁਫ਼ਤ ਕਿੱ ਪੜ ੇ

 First United Church (ਫਿਸਟ ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਚਿਚ) 
320 East Hastings St, Vancouver, BC 

604-681-8365 (ਸਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ: 604-839-6880) 
 Union Gospel Mission (ਯੂਨੀਅਨ ਗੌਸਪਲ ਰਮਸ਼ਨ) 

601 E. Hastings Street, Vancouver, BC 

604-681-3405 

ਕੰਮ ਲਈ ਕਿੱ ਪੜੇ 
ਜੇ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਜਹੇ ਕਿੱ ਪੜ੍ੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮਜਨਹ ਾਂ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜ੍ ਹੈ, 
ਿਾਂ ਇਿੱਕ ਅਮਜਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜੋ ਿੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। 
 ਵਿਰਕੰਗ ਰਗਅਿ ਕਲੋਰਦੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਵਅਕਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕੂੰ ਮ ਲਈ 

ਕਿੱ ਪੜ੍ੇ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯ ਨੀਅਨ ਗੌਸਪਲ ਮਮਸ਼ਨ ਵਰਗੀ 
ਸਮਾਮਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਏਜੂੰ ਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਰ ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਪਰੋਗਰਾਮ 
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ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਿੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ 
87 East Pender Street 
Vancouver, BC  V6A 1S9 

ਔਨਲਾਈਨ: www.workinggear.ca 

ਸਸਤੇ ਕਿੱ ਪੜ,ੇ ਫਿਨੀਚਿ ਅਤੇ ਹਿੋ 

ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ ਆਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਿੇ ਫਰਨੀਚਰ, ਕਿੱਪੜ੍ੇ ਅਿੇ ਘਰੇਲ  
ਵਸਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਿਾਂ ਅਮਜਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਮਜਿੱ ਥੇ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ 
ਚੂੰਗੇ ਸੌਦੇ ਮਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਸ ਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਿ ਮਜ਼ਆਦਾ ਹਨ।  
ਪਮਿਆਂ ਲਈ ਫੋਨ ਬੁਿੱ ਕ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਿੋ। 
 ਮਥਰਫ਼ਟ ਸਟੋਰ 

 ਮੇਨੋਨਾਈਟ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਮਥਰਫਟ ਸਟੋਰ 

thrift.mcc.org 

 ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਮਥਰਫਟ ਸਟੋਰ 

www.salvationarmy.ca/britishcolumbia/ 

 SPCA ਮਥਰਫਟ ਸਟੋਰ 

www.spca.bc.ca 

 ਯ ਨੀਅਨ ਗੌਸਪਲ ਮਮਸ਼ਨ ਮਥਰਫਟ ਸਟੋਰ 

www.ugm.ca 

 ਯ ਨਾਇਟੇਡ ਚਰਚ ਮਥਰਫਟ ਸਟਰੋ 

 ਡਾਲਰ ਸਟੋਰ, ਮਡਸਕਾਊਂਟ ਸਟੋਰ, ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੈਂਟਰ  

 ਗੈਰਾਜ / ਮ ਮਵੂੰ ਗ / ਏਸਟੇਟ ਸੇਲਜ, ਚਰਚ ਰਮੁੇਜ ਸੇਲਸ 

 ਵਰਿੇ ਹੋਏ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਸਟੋਰ, ਸੈਕੂੰ ਡ ਹੈਂਡ ਸਟੋਰ (ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਵੈਮਲਊ 
ਮਵਲੇਜ) 

 ਵਰਗੀਮਕਰਿ ਇਸ਼ਮਿਹਾਰ ਜਾਂ ਿਰੀਦਣ ਿੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਸ਼ਮਿਹਾਰ (ਅਖ਼ਬਾਰ 
ਮਵਿੱ ਚ ਅਿੇ ਔਨਲਾਈਨ) 

 

ਇਨਕਮ ਅਰਸਸਟੈਂਸ (ਵੈਲਫੇਅਿ) 

ਇਨਕਮ ਅਮਸਸਟੈਂਸ ("ਵੈਲਫੇਅਰ") ਬੀਸੀ ਮਵਿੱ ਚ ਮਵਿੱ ਿੀ ਸਹਾਇਿਾ ਦਾ ਮੁਿੱ ਿ ਸਰੋਿ 
ਹੈ।  ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬੀਸੀ ਮਮਮਨਸਟਰੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮਡਵੈਲਪਮੈਂਟ 
(MSD) ਵਿੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  "ਬੀਸੀ ਇੂੰ ਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਡਂ 
ਅਮਸਸਟੈਂਸ" (BCEA) ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਮਕਉਂਮਕ ਹਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 
ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਆਦਾ ਪਰਚਮਲਿ ਸ਼ਬਦ, "ਵੈਲਫੇਅਰ" 
ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਦੇ ਹਏੋ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਕਰ ਕਰਾਂਗੇ।    

ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਿਾ ਮਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਮਵਿੱ ਚ ਮਦਦ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਮਦਨ ਮਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਿਾ 
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਮਰਥਿਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਮੈਂ ਵੈਲਫੇਅਿ ਲਈ ਦਿਿਾਸਤ ਰਕਵੇਂ ਦੇਵਾਂ? 

ਦਰਿਾਸਿ ਦੇਣੀ 3 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਰਮਕਮਰਆ ਹੈ: 

1. ਦਰਿਾਸਿ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨੀ 
2. 3 ਹਫ਼ਮਿਆਂ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ 
3. ਇੂੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਿੇ ਅਮਸਸਟੈਂਸ ਵਰਕਰ (EAW) ਨਾਲ ਯੋਗਿਾ ਇੂੰਟਰਮਵਊ 

ਮਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਆਮ ਿੌਰ ਿੇ ਿੁਹਾਡੀ ਦਰਿਾਸਿ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਿੋਂ 3 
ਹਫ਼ਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਦਰਿਾਸਿ ਮਦੂੰ ਦੇ ਹੋ ਅਿੇ ਜਦੋਂ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਮਹਲਾ ਚੈਕ ਮਮਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ 
ਲਈ ਕੁਝ ਹਫਿੇ ਲਗਦੇ ਹਨ।  ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਦਰਿਾਸਿ ਮਦੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ 
ਆਮਫਸ ਿੋਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਮੂੰਗੋ ਮਜਿੱ ਥੇ ਮੁਫ਼ਿ ਭੋਜਨ ਅਿੇ ਮੁਫ਼ਿ ਆਸਰਾ 
ਮਮਲਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ ਿੁਹਾਡਾ ਚੈੈੱਕ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਿਕ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਦਦ ਮਮਲ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। 

ਮੈਂ ਵੈਲਫੇਅਿ ਲਈ ਦਿਿਾਸਤ ਰਕਵੇਂ ਜਮਹਾਂ ਕਿਾਂ? 

ਇਸ ਿੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਮਕ ਿੁਸੀਂ ਦਰਿਾਸਿ ਮਦਓ, ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਿਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:  
 ਦਰਿਾਸਿ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ , ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਸ਼ੋਿੈਂਸ ਨੰਬਿ ਦੀ ਲੋੜ੍ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ ੈ

 ਦਰਿਾਸਿ ਦੇ ਮਹਿੱ ਸੇ ਦੇ ਿੌਰ ਿੇ, ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਦਿੱ ਸਣਾ ਪਏਗਾ ਮਕ ਕੀ ਿੁਹਾਡਾ 
ਮਕਸੇ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਜੁਰਮ ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਰਚਆ ਵਾਿੰਟ ਜਾਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਡਂ 
ਮਰਮਫਊਜ਼ੀ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਕੈਨੇਡਾ) ਿਮਹਿ ਬਾਕੀ ਬਮਚਆ ਵਾਰੂੰ ਟ ਹੈ।  
ਜਦੋਂ ਿਿੱ ਕ ਿੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਿਿੱ ਕ ਿੁਸੀਂ 
ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ। 

 ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਸ ਚੀ ਹੈ ਜੋ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਯੋਗਿਾ ਇੂੰਟਰਮਵਊ ਲਈ 
ਮਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋਵੇਗੀ।  ਇਿੱ ਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਲਆਉਣ ਦੀ 
ਲੋੜ੍ ਹੋਵੇਗੀ: 
 ਜਾਇਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦੋ ਦਸਿਾਵੇਜ਼ 

 ਮੁਿੱ ਿ ਪਛਾਣ: ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ - ਬੀਸੀ 
ਆਇਡੈਂਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ (BCID) ਕਾਰਡ, ਡਰਾਇਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, 

ਪਾਸਪੋਰਟ, ਨਾਗਮਰਕਿਾ ਦੇ ਅਸਲ ਦਸਿਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ 
ਦਸਿਾਵੇਜ਼, ਕੋਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸਰਮਵਮਸਜ਼ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱ ਲੋਂ ਜਾਰੀ 
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਨਾਿਿੀ ਕਾਰਡ, ਇੂੰਡੀਅਨ ਐਡਂ ਨੋਰਦਰਨ 
ਅਫੇਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱ ਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਸਮਕਉਰ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਆਫ ਇੂੰਡੀਅਨ 
ਸਟੇਟਸ (SCIS) 

 ਦ ਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ:  ਉਪਰ ਮਦਿੱ ਮਿਆਂ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਾਂ ਜਨਮ 
ਸਰਟੀਮਫ਼ਕੇਟ, ਫੋਟੋਆਂ ਬਗੈਰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਿੇ ਨਾਗਮਰਕਿਾ 
ਦਸਿਾਵੇਜ਼, ਕਰੈਮਡਟ ਕਾਰਡ 

 ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੋਮਟਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਕ 
ਟੈਕਸ ਫਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਿੇ ਗਏ ਹਨ 

ਦਿਿਾਸਤ ਰਕਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ: 



ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ – ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 

 ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ – ਕਮਮਉਮਨਟੀ ਸਰਮਵਮਸਜ਼ 604-872-5471 ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 222 9 

 ਸੂਬਾਈ ਜੇਲਹ/ਕੈਦਿਾਨੇ ਰਵਿੱ ਚ: ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੈਲਫੇਅਰ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਬੇਨਿੀ 
ਕਰੋ। ਇਹ ਮਰਹਾਈ ਿੋਂ 21-45 ਮਦਨ ਪਮਹਲਾਂ ਕਰੋ। 

 ਸੰਘੀ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ:  ਦਰਿਾਸਿ ਦੇਣ ਿੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਿਿੱ ਕ 
ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।  ਿੁਸੀਂ ਹਾਫਵੇਅ ਹਾਊਸ ਮਵਿੱ ਚ ਰਮਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੇ 
ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ। 

 ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਿੂਪ ਰਵਿੱ ਚ: ਮਕਸੇ ਵੀ ਇੂੰ ਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਿੇ ਇਨਕਮ ਅਮਸਸਟੈਂਸ 
ਆਮਫਸ ਮਵਿੱ ਚ।  ਪਿੇ ਲਈ, ਫੋਨ ਬੁਿੱ ਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰ ਮਨਆਂ (ਨੀਲੇ ਪੂੰ ਮਨਆਂ) ਨ ੂੰ  
ਦੇਿੋ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪਿਾ ਕਰੋ। 

 ਫੋਨ:  
ਬੀਸੀ: 1-866-866-0800 (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ, 24/7) 

 ਔਨਲਾਈਨ:  
ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰੋ 
www.iaselfserve.gov.bc.ca/HomePage.aspx# 

ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ: 

 ਔਨਲਾਈਨ: www.gov.bc.ca/hsd/ 

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਵੈਲਫੇਅਿ ਹਾਸਲ ਕਿਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਰਹਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੇਿੇ 
ਬੈਰਨਰਫ਼ਟ ਸਥਰਗਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

ਹਾਂ।  ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।  ਇਿੱ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹਨ ਮਜਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਿਾ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 ਵੈਲਫੇਅਰ ਇਿੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਹਾਇਿਾ ਹੈ ਅਿੇ ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੇਂ ਦੀ 

ਸੀਮਾ ਿੇ ਪਹੁੂੰ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹ ੋਿਾਂ MSD ਿੁਹਾਡਾ ਬੈਮਨਮਫ਼ਟ ਬੂੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 ਜੇ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਬੂੰਧੀ ਘੋਟਾਲੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਮਹਰਾਇਆ ਮਗਆ ਹੈ ਿਾਂ 

ਿੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਮੂੰ ਮਨਆ ਹੈ ਿਾਂ MSD ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲੈਣ ਿੋਂ 
ਅਯੋਗ ਠਮਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਦਰਿਾਸਿ ਿੇ ਝ ਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਿਾਂ MSD ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਵੈਲਫੇਅਰ ਲੈਣ ਿੋਂ 
ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਜੇ ਿੁਹਾਡਾ ਮਕਸੇ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਜੁਰਮ ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਮਚਆ ਵਾਰੂੰ ਟ ਜਾਂ 
ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਮਰਮਫਊਜ਼ੀ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਕੈਨੇਡਾ) ਿਮਹਿ ਬਾਕੀ 
ਬਮਚਆ ਵਾਰੂੰ ਟ ਹੈ ਿਾਂ MSD ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਵੈਲਫੇਅਰ ਲੈਣ ਿੋਂ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। 

ਵੈਲਫੇਅਿ ਅਤੇ ਜੇਲਹ 

ਿੁਸੀਂ ਕੈਦ ਮਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਹਾਫਵੇਅ ਹਾਊਸ ਮਵਿੱ ਚ ਰਮਹੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ।  ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਅਿੇ ਿਹੁਾਨ ੂੰ  ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਿੁਸੀਂ 
ਆਪਣਾ ਚੈਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿੁਹਾਡਾ ਚੈਕ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਦਣੇਗੇ ਅਿੇ 
ਿੁਹਾਡੀ ਫਾਇਲ ਬੂੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।   
ਮਰਹਾਅ ਹੋਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਮੁੜ੍ ਿੋਂ ਦਰਿਾਸਿ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।  ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਸ ਬਾਈ 
ਜੇਲਹ/ਕੈਦਿਾਨੇ ਮਵਿੱ ਚ ਹੋ, ਿੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਲਹ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਪਰਮਕਮਰਆ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਸਕੋਗੇ।  
ਵੇਰਮਵਆਂ ਲਈ ਉੱਪਰ ਮਦਿੱ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਿੋ। 

ਰਡਸਏਰਬਰਲਟੀ ਬੈਰਨਰਫ਼ਟ ਕੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?  

ਮਡਸਏਮਬਮਲਟੀ ਬੈਮਨਮਫ਼ਟ (ਅਸਮਰਥਿਾ ਲਾਭ) ਇਿੱਕ ਿਰਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ 
ਅਮਸਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਨਮਸਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਸਮਰਥਿਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ੍ਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।  
ਇਸਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ, ਿੁਹਾਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੌਰ ਿੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਮਾਨਮਸਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ 
ਡਾਕਟਰੀ ਮਬਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਜਸ ਨ ੂੰ  ਡਾਕਟਰ ਵਿੱਲੋਂ ਪਛਾਮਣਆ ਮਗਆ 
ਹੋਵੇ।   

ਦਰਿਾਸਿ ਦੇਣ ਲਈ, ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਦਰਿਾਸਿ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਦਰਿਾਸਿ 
ਦਾ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱ ਸਾ ਭਰਨ ਲਈ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਦਰਿਾਸਿ 
ਮਵਚਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਦਰਿਾਸਿ ਦੇਣ 
ਬਾਰੇ ਮਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਦਰਿਾਸਿ ਦੀ ਪਰਮਕਮਰਆ ਮਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਵੋ। 
 ਬੀਸੀ ਰਡਸਏਰਬਰਲਟੀ ਬੈਰਨਰਫ਼ਟ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪਰੋਗਿਾਮ, ਅਸਮਰਥਿਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 

ਦੀ ਬੀਸੀ ਮਡਸਏਮਬਮਲਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਉਹ 
ਦਰਿਾਸਿ ਸਮੇਿ, ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਪਰਮਕਮਰਆ ਮਵਿੱ ਚ ਿੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇਿੋ, ਫੇਰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਿੇ 
ਅਪਾਇੂੰਟਮੈਂਟ ਲਵੋ। 
BC Coalition of People with Disabilities (ਅਸਮਰਥਿਾਵਾਂ 
ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੀਸੀ ਗਠਬੂੰਧਨ) 
ਮੈਟਿੋ ਵੈਨਕੂਵਿ: 604-872-1278 

ਸਾਿਾ ਬੀਸੀ: 1-800-663-1278 (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) 
ਔਨਲਾਈਨ: www.bccpd.bc.ca/advocacydb.htm 

 

ਕੰਮ 

ਸਾਨ ੂੰ  ਸਾਮਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਮਕ ਜੀਵਨ-ਮਨਰਬਾਹ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 
ਕੂੰ ਮਾਂ ਲਈ ਭੁਗਿਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਿੇ ਇਹ ਇਿੱਕੋ-ਇਿੱਕ ਿਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ 
ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਮਜ਼ਆਦਾਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।  ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਿੁਸੀਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ 
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੀਵਨ-ਮਨਰਬਾਹ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਿੁਹਾਡੀ ਚੋਣ 
ਬਾਰੇ ਿੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਿੁਦ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋਵੇਗੀ।  ਮਮਸਾਲ ਲਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਹੋਵਾਰਡ ਸੋਚ ਮਰਹਾ ਹੋਵ,ੇ "ਜੋਹਨ ਨੇ ਮਪਛਲੇ ਹਫਿੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੀਿਾ।  
ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸਿੱ ਚਮੁਿੱ ਚ ਬਹੁਿ ਮਾੜ੍ੀ ਹੈ।  ਉਸ ਨ ੂੰ  ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਮਰਹਾ ਹਵੋੇਗਾ ਮਕ 
ਵੀਕਏਡਂ ਿਿਮ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ," ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਜੋਹਨ ਸੋਚ ਮਰਹਾ ਹਵੋੇ, "ਓਹ, 

ਰਿੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ!"  ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱ ਿਰੇ ਹਾਂ।  ਪਰ ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ 
ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱ ਲ ਦੇਿਦੇ ਹੋ ਜੋ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਜੀਵਨ-ਮਨਰਬਾਹ ਲਈ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਿੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਿ ਮਾੜ੍ੀਆਂ ਹਨ।  ਿਾਂ 
ਫੇਰ, ਉਹ ਚੁਣੋ ਜੋ ਸਭ ਿੋਂ ਘਿੱ ਟ ਮਾੜ੍ੀ ਹੈ। 
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ਅਪਰਾਮਧਕ ਮਰਕਾਰਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਮਮਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਿੁਸੀਂ ਮਕਸ 
ਮਕਸਮ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਮਵਿੱ ਚ ਦਸ ਲਿੱ ਿ ਿੋਂ ਵੀ ਵਿੱ ਧ ਲੋਕਾਂ 
ਦੇ 3 ਅਪਰਾਮਧਕ ਮਰਕਾਰਡ ਹਨ।1  
 
ਉਹਨਾਂ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਮਜ਼ਆਦਾਿਰ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ!   

ਸਥਾਈ ਿੁਜ਼ਗਾਿ 

ਮਕਉਂਮਕ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਮਵਿੱ ਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਿੁਸੀਂ 
ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹ,ੋ "ਮੈਨ ੂੰ  ਮਕਸ ਿਰਹਾਂ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਲਿੱ ਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"?   

 ਕੋਈ ਕੂੰ ਮ ਜੋ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਸੂੰ ਦ ਹੋਵ ੇ

 ਕੋਈ ਜੋ ਚੂੰਗੀ ਿਨਿਾਹ ਦੇਵੇ 
 ਕੋਈ ਕੂੰ ਮ ਜੋ ਮੈਨ ੂੰ  ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਨਰੂੰਿਰ ਸਰੋਿ ਦੇਵੇ 

ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਮਸਰਫ ਇਿੱਕ ਹੀ ਮਾਅਨੇ ਰਿੱ ਿਦਾ ਅਿੇ ਉਹ ਹੈ 
ਆਿਰੀ।  

ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਕੂੰ ਮ ਪਸੂੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਿੱਲ ਮਹਿੱਿਵਪ ਰਨ ਪਰਿੀਿ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਵਿੱ ਚ ਹੁੂੰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਜੀਵਨ-ਮਨਰਬਾਹ ਕਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਿੁਸੀਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮਕ ਿੁਸੀਂ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ।  ਿੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਮਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਸਮਾਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿਸੁੀਂ ਉਹ 
ਨੌਕਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਸੂੰ ਦ ਹ,ੈ ਪਰ ਿਹੁਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਿ ਮਵਿੱ ਚ 
ਅਮਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।  ਭਾਵੇਂ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਪਸੂੰਦ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਮਲ ਵੀ ਜਾਵੇ, 
ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਕ ਪਮਹਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਮਿਆਂ ਲਈ ਿੁਸੀਂ ਇਸ 
ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਿ ਕਰੋਗੇ।  ਇਹ ਮਨੁਿੱ ਿੀ ਪਰਮਕਰਿੀ ਹੈ। 

ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਚੂੰਗਾ ਭੁਗਿਾਨ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਇਹ ਗਿੱਲ ਿੁਹਾਡਾ ਮਵਿੱ ਿੀ ਭਮਵਿੱ ਿ ਮਨਰਧਾਰਿ 
ਕਰਨ ਮਵਿੱ ਚ ਅਮਹਮ ਪਰਿੀਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿੁਸੀਂ ਮਕੂੰ ਨੇ ਧਨਵਾਨ 
ਹੋਵੋਗੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਗਿੱਲ ਮਨਰਧਾਰਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮਕ ਿੁਸੀਂ ਮਕੂੰ ਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, 
ਬਲਮਕ ਇਹ ਗਿੱਲ ਮਨਰਧਾਰਿ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਕ ਿਸੁੀਂ ਮਕੂੰ ਨਾ ਿਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।  
ਆਪਣਾ ਮਵਿੱ ਿੀ ਭਮਵਿੱ ਿ ਮਨਰਧਾਰਿ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਰਬੂੰ ਧਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਇਸ 
ਗਿੱਲ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਆਦਾ ਅਮਹਮ ਹਨ ਮਕ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮਵਿੱ ਚ ਿਸੁੀਂ ਮਕੂੰ ਨਾ 
ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। 
ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਿੱ ਚਮੁਿੱ ਚ ਮਹਿੱਿਵਪ ਰਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਮਥਰ 
ਸਰੋਿ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ।  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮਮਆਦਾਂ ਿਣਾਅਪ ਰਨ ਅਿੇ 
ਖ਼ਰਚੀਲੀਆਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।  ਸਮਥਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ (ਮਜਸ ਨ ੂੰ  ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਮਿਆ 
ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨਾਲ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੁਿੱ ਟੀ ਦੇ ਮਦਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਿੁਿੱ ਲਹ 
ਮਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਮਦੂੰ ਦਾ ਹੈ।  ਸਮਥਰ 
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਿੁਸੀਂ ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਮਚਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕੋਗੇ, ਮਜਵੇਂ 
ਮਕ ਕਾਰ ਿਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਮਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣੀ।   
 ਸਮਥਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਿਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੂੰ ਬੀ ਮਮਆਦ ਲਈ ਇਿੱਕੋ 

ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਿੱਕੋ ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਿਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ।  ਉਦਾਹਰਨ:  
ਐਮਰਕ 20 ਸਾਲਾਂ ਿੋਂ ਪੋਸਟ ਆਮਫਸ ਮਵਿੱ ਚ ਪੈਕਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਛਾਂਟਣ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ 
ਆ ਮਰਹਾ ਹੈ। 

 ਸਮਥਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਿਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੂੰ ਬੀ ਮਮਆਦ ਲਈ ਵਿੱ ਿ-
ਵਿੱ ਿ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਏੋ ਇਿੱਕੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਿਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ।  ਉਦਾਹਰਨ:  
ਸਟੀਵ 30 ਸਾਲਾਂ ਿੋਂ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਸਪਲਾਇਰ ਕੋਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਆ ਮਰਹਾ 
ਹੈ, ਪਮਹਲਾਂ ਮਸ਼ਮਪੂੰਗ ਅਿੇ ਮਰਸੀਮਵੂੰਗ ਮਵਿੱ ਚ, ਫੇਰ ਸੇਲਜ਼ ਮਵਿੱ ਚ ਅਿੇ ਹੁਣ ਉਹ 
ਿਰੀਦਦਾਰ ਹੈ।   

 ਸਮਥਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਿਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੂੰ ਮ 
ਕਰਨਾ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਹਫਿੇ ਿੋਂ ਵਿੱ ਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਰਮਹਣਾ।  ਉਦਾਹਰਨ:  
ਟਰੌਇ ਸ਼ਾਰਟ ਆਰਡਰ ਕੁਿੱ ਕ ਹੈ।  ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿੁ 
ਸਾਰੇ ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਕੀਿਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਿਿੱ ਕ 
ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਡਦਾ ਜਦੋਂ ਿਿੱ ਕ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਮਲ ਜਾਂਦੀ। 

ਮਕਸ ਿਰਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਮਲਦਾ ਹੈ?  ਇਿੱਕ ਭਰੋਸੇਮੂੰ ਦ ਨ ੂੰ ।  ਉਦੋਂ 
ਿਿੱ ਕ ਸਮਥਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਿਿੱ ਕ ਿੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮਕ 
ਨੌਕਰੀ ਨ ੂੰ  ਮਕਵੇਂ ਬਣਾਏ ਰਿੱ ਿਣਾ ਹੈ। 

ਨੌਕਿੀ ਬਣਾਈ ਿਿੱ ਿਣੀ - ਰਮਸਟਿ ਭਿੋਸੇਮੰਦ ਬਣੋ 
ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਮੁਸ਼ਮਕਲ ਕੂੰ ਮ ਹੈ।  ਉਸ ਕੂੰ ਮ ਵਾਸਿੇ ਜਾਣ ਦੀ 
ਕੋਈ ਿੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮਕ ਨੌਕਰੀ ਨ ੂੰ  ਮਕਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਿਣਾ 
ਹੈ।  ਿੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨ ੂੰ  ਮਕਵੇਂ ਬਣਾਏ ਰਿੱ ਿਦੇ ਹ?ੋ  ਭਰੋਸੇਮੂੰ ਦ ਬਣੋ।  ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਿਾ 
ਮਕਸ ਨ ੂੰ  ਕੂੰ ਮ ਿੇ ਰਿੱ ਿਣ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ?  ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਭਰੋਸੇਮੂੰ ਦ ਮਦਿੱ ਿਦੇ 
ਹਨ। 
 ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੋ ਰਜਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੰਮ ਤੇ ਿਿੱ ਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 

ਅਰਥ ਹੈ ਮਕ ਿੁਸੀਂ ਕੂੰ ਮ ਿੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਮਨਪਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ 
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਿੇ ਵੈਬ ਸਰਮਫੂੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ।ੇ  ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ 
ਲਈ ਸੀ, ਿਾਂ ਿੁਸੀਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਹਮਿ ਹਏੋ ਸੀ ਅਿੇ ਉਹ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ 
ਲਈ ਿਨਿਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਹਮਿ ਹੋਏ ਸੀ।  ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਜਹਾ ਇਸ ਲਈ 
ਨਹੀਂ ਕੀਿਾ ਮਕ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੁਹਾਡੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਪਰ ਮਕਉਂਮਕ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੂੰ ਮ 
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ।  ਸਮਝੌਿੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱ ਿ ਨ ੂੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਿੋ।  ਕੂੰ ਮ 
ਕਰੋ ਅਿੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਚੂੰ ਗੀ ਿਰਹਾਂ ਕਰੋ।  ਮਕਉਂਮਕ ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਕਸੇ 
ਹੋਰ ਨ ੂੰ  ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਉੱਥੇ ਮਕਉਂ ਰਿੱ ਿਣ? 

 ਭਿੋਸੇਯੋਗਤਾ ਰਦਿਾਓ।  ਹਰੇਕ ਮਨਰਧਾਰਿ ਮਦਨ ਕੂੰ ਮ ਿੇ ਜਾਓ।  ਹਰ ਰੋਜ਼ 
ਜਾਂ ਿਾਂ ਸਮੇਂ ਿੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਮਸਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੂੰ ਚੋ।  ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਮਬਮਾਰ ਜਾਂ ਲੇਟ 
ਹੋ, ਿਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਿੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮਦਓ। 

 ਚੰਗੇ ਬਣੋ।  ਹਰੇਕ ਮਵਅਕਿੀ ਨਾਲ ਚੂੰਗੇ ਅਿੇ ਮਨਮਰ ਬਣੋ - ਿੁਹਾਡਾ ਬੌਸ, 

ਿੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ-ਕਰਮਚਾਰੀ, ਗਾਹਕ, ਇਸ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਦਨ ਮਕਸ ਿਰਹਾਂ ਨਾਲ ਲੂੰ ਘ ਮਰਹਾ ਹੈ, ਅਿੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ 
ਿੁਹਾਡਾ ਮਦਨ ਮਕਸ ਿਰਹਾਂ ਲੂੰ ਘ ਮਰਹਾ ਹੈ। 

 ਿੁਦ ਨੰੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ-ਸੁਥਿਾ ਿਿੱ ਿੋ।  ਢੁਕਵੇਂ ਕਿੱ ਪੜ੍ੇ 
ਪਮਹਨੋ ਅਿੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਿੇ ਆਪਣੀ ਕੂੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਫ ਰਿੱ ਿੋ।   

 ਸਾਫ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣ।ੋ  ਿੁਸੀਂ ਚੂੰਗੀ ਿਰਹਾਂ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਸਾਫ ਅਿੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ।  ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਸ਼ੇ 
ਮਵਿੱ ਚ ਹੋ ਿਾਂ ਿੁਸੀਂ ਭਰੋਸਯੇੋਗਿਾ ਨਹੀਂ ਮਦਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਿੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਫ-
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ਸੁਥਰੇ ਮਦਿਾਈ ਨਹੀਂ ਮਦੂੰ ਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਥਿੱ ਕੇ-ਟੁਿੱ ਟੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਅਿੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ 
ਬਦਬ  ਛਿੱ ਡ ਰਹੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ।  ਿੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਮਰਆਂ ਨਾਲ ਚੂੰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਨਸ਼ ੇਦੇ ਿੁਮਾਰ ਮਵਿੱ ਚ ਹੋ।  

ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਿੁਸੀਂ ਅਮਜਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਵੋਗੇ ਮਜਸ ਨ ੂੰ  ਕੂੰ ਮ ਿੇ 
ਰਿੱ ਿ ਕੇ ਉਹ ਿੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ।  ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਇਹ ਇਸ 
ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮਕ ਮਕਉਂਮਕ ਿੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਿਾ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ 
ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕੰਮ ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ: 

 ਹੁਨਿ।  ਮਰਜ਼ਊਮੇ, ਇਿੱਕ ਕਵਰ ਲੈਟਰ ਮਲਿਣ ਅਿੇ ਇੂੰ ਟਰਮਵਊ ਦੇਣ 
ਲਈ ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।  ਇਹਨਾਂ ਹੁਨਰਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਅਿੱਗੇ 
ਮਦਿੱ ਿੀ ਹੋਈ ਸ ਚੀ ਦੇਿੋ। 

 ਸਮਾਂ।  ਕੂੰ ਮ ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ ਹਫਿੇ ਮਵਿੱ ਚ 40 ਘੂੰ ਟੇ ਮਬਿਾਓ।  ਕੋਈ ਵੀ 
ਨੌਕਰੀ ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ।  ਅਿੇ ਚੂੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ ਿਾਂ 
ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹ।ੈ  ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਕੂੰ ਮ ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ ਮਦਨ ਮਵਿੱ ਚ ਮਮਹਜ਼ 
ਕੁਝ ਮਮੂੰ ਟ ਹੀ ਬਿੀਿ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਿਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲਿੱ ਭਣ ਮਵਿੱ ਚ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਈ 
ਮਹੀਨੇ ਲਿੱ ਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਨੌਕਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨੀ - ਰਮਸਟਿ ਭਿੋਸੇਮੰਦ ਬਣੋ 
ਨੌਕਰੀ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਮਵਿੱ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਹੀ 5 ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ: 
 ਫੈਸਲਾ ਕਿੋ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ ਤਿਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿੱ ਭ ਿਹੇ ਹੋ।  ਇਹ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਿੇ 

ਮਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਕ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਮਵਿੱ ਚ ਮਕਿੱ ਥੇ ਹੋ।  ਇਸ ਮਵਿੱ ਚ 
ਕੈਿੀਅਿ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਿੇ ਹੋਰ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਲੈਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
ਪਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਿੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਿੁਸੀਂ ਉਹ 
ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਰਤਆਿ ਕਿੋ।  ਭਾਵੇਂ ਿੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਵੀ ਮਕਸਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਿੱ ਭ 
ਰਹੇ ਹੋਵ,ੋ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਹੀ 4 ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪੈਂਦੀ ਹੈ:  ਕੰਮ ਕਿਨ 
ਲਈ ਕਿੱ ਪੜ,ੇ ਇਿੱਕ ਰਿਜ਼ਊਮ,ੇ ਇਿੱਕ ਕਵਿ ਲੈਟਿ ਅਿੇ ਇਿੱ ਕ ਪੈਨ। 
 ਤੁਹਾਡੇ "ਕੰਮਕਾਜੀ ਕਿੱ ਪਰੜਆਂ ਦੀ ਭਾਲ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 

ਕੀ ਪਮਹਨਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਿਸੁੀਂ ਕੂੰ ਮ ਦੀ ਿਲਾਸ਼ ਲਈ ਮਨਕਲਦੇ ਹੋ, ਮਕਸੇ ਥਾਂ ਿੇ 
ਮਰਜ਼ਊਮੇ ਛਿੱ ਡਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੂੰਟਰਮਵਊ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।  ਇਸ ਨਾਲ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਿਾ ਨ ੂੰ  ਪਿਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਮਕ ਿੁਸੀਂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਹੋ।  (ਇਸ 
ਸਬੂੰਧੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਕਿੱ ਪਰੜਆਂ ਵਾਲਾ ਮਹਿੱ ਸਾ ਦੇਿੋ।)  

 ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਊਮੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਿਾ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਮਕ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੂੰ ਮ 
ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਿੱ ਮਿਆ, ਹਨੁਰ ਅਿੇ ਿਜਰਬਾ ਹੈ ਅਿੇ ਿੁਸੀਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ।  ਇਸ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਕਉਂਮਕ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 
ਨੇ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੂੰ ਮ ਿੇ ਰਿੱ ਮਿਆ ਅਿੇ ਇਸ ਿੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਮਿਆ, ਇਸ ਲਈ 
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਕ ਿੁਸੀਂ ਚੂੰਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।  (ਇਸ 
ਮਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਇਸ ਮਹਿੱ ਸੇ ਦੇ ਆਿਰ ਮਵਿੱ ਚ ਸਰਿੋ ਦੇਿੋ।) 

 ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਿ ਲੈਟਿ ਸਭ ਿੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਿੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨ ੂੰ  ਿੁਹਾਡਾ 
ਮਰਜ਼ਊਮੇ ਦੇਿਣ ਲਈ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ।  (ਇਸ ਮਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਇਸ ਮਹਿੱ ਸੇ 
ਦੇ ਆਿਰ ਮਵਿੱ ਚ ਸਰੋਿ ਦਿੇੋ।) 

 ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਇਹ ਸੂੰ ਕੇਿ ਮਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਮਕ ਿੁਸੀਂ ਮਿਆਰ ਹੋ।  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਮਕ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਮਕ ਿੁਸੀਂ 
ਦਰਿਾਸਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੋ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਿਾਂ 
ਲਗਦਾ ਹੈ ਮਕ ਿੁਸੀਂ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ।  ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਕੂੰ ਮ 
ਕਰਦਾ ਪੈਨ ਰਿੱ ਿ ੋ

 ਨੌਕਿੀਆਂ ਲਿੱ ਭੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਿਿਾਸਤ ਦੇਵੋ।  ਲਿੱ ਭਣ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ 
ਿਰੀਕੇ ਹਨ।  ਹਰ ਵਾਰ ੇਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਰਿੱ ਿੋ। 

 ਪਮਰਵਾਰ ਅਿੇ ਦੋਸਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੁਿੱ ਛੋ 
 ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਿੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ 
 ਕੋਲਡ ਕਾਲ, ਮਜਸ ਦਾ ਮਿਲਬ ਹੈ ਮਵਅਕਿੀਗਿ ਿੌਰ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਥਾਂ ਿੋਂ 

ਦ ਜੀ ਥਾਂ ਿੇ ਜਾਣਾ, ਪੁਿੱ ਛਣਾ ਮਕ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੂੰ ਮ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਊਮੇ 
ਛਿੱ ਡਣੇ ਜਾਂ ਦਰਿਾਸਿ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ।  ਪਮਹਲਾਂ ਿੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਮਕ 
ਿੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੂੰ ਮ ਲਿੱ ਭ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱ ਪੜ੍ ੇਪਮਹਨੋ, ਆਪਣਾ 
ਮਰਜ਼ਊਮੇ ਅਿੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਰਿੱ ਿੋ।  ਕੋਲਡ ਕਾਲ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਲਿੱ ਭਣ ਵਾਸਿੇ 
ਯੈਲੋ ਪੇਮਜਸ ਮਵਿੱ ਚ ਦੇਿੋ ਜਾਂ ਸੜ੍ਕ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਥਾਂ ਿੇ ਦ ਜੀ ਥਾਂ ਿੇ ਆਪਣੇ 
ਮਰਜ਼ਊਮੇ ਮਦੂੰ ਦੇ ਜਾਓ।   

 ਵੈਬ ਿੇ ਕੋਲਡ ਕਾਲ, ਮਜਸ ਮਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਸਾਈਟ ਿੋਂ ਦ ਜੀ ਸਾਈਟ ਿੇ ਜਾਣਾ, 
ਕੈਰੀਅਰਜ਼/ਨੌਕਰੀਆਂ/ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੂੰ ਨੇ ਲਿੱ ਭਣਾ ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਦਰਿਾਸਿ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਮਕਮਰਆ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।   

 ਜੌਬ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ, ਯ ਨੀਅਨ ਹਾਲ 

 ਬੁਲੇਮਟਨ ਬੋਰਡਾਂ - ਕਮਮਊਮਨਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, ਕੁਝ 
ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਮਿਹਾਰ 

 ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਿੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਮਿਹਾਰ 

 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰੋਗਰਾਮ - ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਨੌਕਰੀ ਲਿੱ ਭਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਮਸਿਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਿੇ 
ਨੌਕਰੀ ਲਿੱ ਭਣ ਮਵਿੱ ਚ ਿੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 ਇੰਟਿਰਵਊ ਦੇਣੀ।  ਇੂੰ ਟਰਮਵਊ ਿੇ ਿੁਹਾਡਾ ਕੂੰ ਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੁਹਾਡੇ ਇੂੰ ਟਰਮਵਊ 
ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਵਅਕਿੀ ਨ ੂੰ  ਮਵਸ਼ਵਾਸ ਮਦਲਾਉਣਾ ਮਕ ਿੁਸੀਂ ਹੀ ਮਮਸਟਰ ਭਰਸੋੇਮੂੰ ਦ 
ਹੋ ਮਕਉਂਮਕ ਅਮਜਹੇ ਮਵਅਕਿੀ ਨ ੂੰ  ਹੀ ਉਹ ਕੂੰ ਮ ਿੇ ਰਿੱ ਿਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  ਿਹੁਾਡਾ 
ਮਰਜ਼ਊਮੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਨਰ 
ਅਿੇ ਿਜਰਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।  ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮਵਸ਼ਵਾਸ ਮਦਲਾਓ ਮਕ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। 
ਪਰ ਜਦੋਂ ਿਸੁੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹ,ੋ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮਵਸ਼ਵਾਸ ਮਦਲਾਓ ਮਕ ਿੁਸੀਂ 
ਮਮਸਟਰ ਭਰੋਸਮੇੂੰ ਦ ਹੋ।  
 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸੋ ਮਕ ਿੁਸੀਂ ਮਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਮਸਰ 

ਪਹੁੂੰ ਚਦੇ ਹ,ੋ ਿੁਸੀਂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਹ,ੋ ਅਿੇ ਿੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੂੰਗਾ ਮਵਹਾਰ 
ਕਰਦੇ ਹੋ। 
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ਚੂੰਗੇ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲਬਾਿ ਕਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ: 
ਪਰਸ਼ਨ: "ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਮਕਵੇਂ ਵਰਨਣ ਕਰੋਗੇ?" 

ਉੱਿਰ: "ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਰਮਹਣ ਵਾਲਾ ਮਵਅਕਿੀ ਹਾਂ।  ਮੈਨ ੂੰ  ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱ ਚਮੁਿੱ ਚ ਆਨੂੰ ਦ ਮਮਲਦਾ ਹੈ।" 

 ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਅਮਜਹੀ ਗਿੀਮਵਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਰਿੀਬਿੱਧਿਾ, ਮਮਹਨਿ ਅਿੇ 
ਟੀਮਵਰਕ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸਣ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਗਿੱਲ 
ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਹੋਰਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਿੋਂ ਵਿੱ ਿਰਾ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ   
 

ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਹੋਣ ਅਿੇ ਮਦਲਚਸਪ ਸ਼ੌਕ ਹਣੋ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ 
ਉਦਾਹਰਨ: 
ਪਰਸ਼ਨ: "ਿੁਹਾਡੇ ਦੋਸਿ ਿੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਮਹੂੰ ਦੇ ਹਨ?" 

ਉੱਿਰ: "ਓਹ, ਡੋਜ਼ੋ ਮਵਿੱ ਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਿ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮਕਉਂਮਕ 
ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਲਾਸ ਿੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਟਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮਜਸ 
ਿੇ ਅਸੀਂ ਮਸਿਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।  ਉਹ ਮੈਨ ੂੰ  ਮਮਸਟਰ ਕਲੀਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਮੈਨ ੂੰ  ਗੂੰ ਦੀ ਚਟਾਈ ਿੇ ਮਲਟਣਾ ਪਸੂੰਦ ਨਹੀਂ।" 
 ਇੂੰਟਰਮਵਊ ਿੇ, ਮਮਸਟਰ ਭਰੋਸੇਮੂੰ ਦ ਬਣੋ - ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਮਸਰ ਪਹੁੂੰ ਚ,ੋ ਸਾਫ-

ਸੁਥਰੇ ਰਹ,ੋ ਸਾਫ ਅਿੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਿ ਰਹੋ।  
 ਆਮ ਿੌਰ ਿੇ, ਿੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਦਰਿਾਸਿ ਦੇਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 

ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਇੂੰ ਟਰਮਵਊ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਮਵਿੱ ਚ 
ਇੂੰਟਰਮਵਊ, ਿੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਿੜ੍ਹੇ-ਿੜ੍ਹ,ੇ ਿੁਹਾਡੇ ਮਰਜ਼ਊਮੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਕੇ ਿੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੂੰਟਰਮਵਊ ਲਈ ਮਿਆਰ ਰਹੋ। 

 ਯਾਦ ਰਿੱ ਿੋ ਮਮਸਟਰ ਭਰਸੋੇਮੂੰ ਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਹੂੰ ਦਾ ਹੈ "ਿੁਹਾਡਾ ਧੂੰ ਨਵਾਦ"। 
 ਨੌਕਿੀ ਲਵੋ।  ਜੇ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਲਵੋ।  

ਕੁਝ ਿਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰੋ।  ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਲਿੱ ਭਣਾ ਮਜ਼ਆਦਾ ਅਸਾਨ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਪਮਹਲਾਂ ਹੀ ਇਿੱ ਕ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ। 

ਸਰੋਤ: 
ਸੂਬਾਈ ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ:  

 ਜੇ ਿੁਹਾਡੀ ਜੇਲਹ ਮਵਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰਪਰਪਿੇਸ਼ਨ 
ਪਰੋਗਿਾਮ (EPP) ਲਵੋ।  ਇਹ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਹਨੁਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਮਸਿਾਏਗਾ, 
ਿੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਵਿੱ ਚ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਿੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡੋਨਟ ਵੀ ਮਮਲਣ।  ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਬੇਨਿੀ ਕਰੋ।  

ਭਾਈਚਾਿੇ ਰਵਿੱ ਚ:  

 ਸਿਰਵਸ ਕੈਨੇਡਾ - ਵਿਰਕੰਗ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ਊਮੇ, ਕਵਰ ਲੈਟਰ, ਨੌਕਰੀ 
ਦੀ ਇਸ਼ਮਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ 
ਦੇਿੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜ੍ਲੇ ਦਫਿਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਫੋਨ ਕਰੋ। 
ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕ ਵਰ: 604-893-2200 

ਕੈਨੇਡਾ: 1-800-O-Canada (1-800-622-6232) 
ਔਨਲਾਈਨ: www.workingincanada.gc.ca 

 ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਲੇਬਿ ਮਾਿਕੀਟ ਸਿਰਵਰਸਜ਼ ਬੀਸੀ ਮਵਿੱ ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ 
ਅਿੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਥਾਂ ਿੇ ਮਮਲਣ ਵਾਲਾ ਸ ਚਨਾ ਦਾ ਸਰੋਿ ਹੈ।  

ਮਵਅਕਿੀਗਿ ਰ ਪ ਮਵਿੱ ਚ ਇੂੰ ਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਮਸਸਟੈਂਸ ਸਰਮਵਸ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ, 

ਇਨਕੁਆਰੀ ਬੀਸੀ ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ  
ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕ ਵਰ: 604-660-2421 

ਬੀਸੀ: 1-800-663-7867 (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) 
ਔਨਲਾਈਨ: www.labourmarketservices.gov.bc.ca 

 ਵਿਕ ਬੀਸੀ ਬੀਸੀ ਮਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਲਿੱ ਭਣ ਮਵਿੱ ਚ ਿੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਇਿੱਕ ਸ ਚਨਾ ਦਾ ਸਰੋਿ ਹੈ 
ਔਨਲਾਈਨ: www.workbc.ca 

 ਅਬਾਊਟ ਜੌਬਸਿਚ ਮਰਜ਼ਊਮੇ, ਕਵਰ ਲੈਟਰ, ਕੂੰਮ ਦੀ ਭਾਲ, ਅਿੇ ਇੂੰਟਰਮਵਊ 
ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

ਔਨਲਾਈਨ: jobsearch.about.com 

 ਇਹ ਮਕਿਾਬ ਪੜ੍ਹੋ।  What Color Is Your Parachute? A 

Practical Manual For Job-hunters And Career-
changers.  Richard N. Bolles.  Ten Speed Press.  
ਮਜ਼ਆਦਾਿਰ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਅਿੇ ਮਕਿਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

 

 

ਰਸਿੱ ਰਿਆ 

ਹੋਰ ਮਸਿੱ ਮਿਆ ਲੈਣਾ ਮਬਹਿਰ ਨੌਕਰੀ ਅਿੇ ਵਧੇਰੇ ਮਦਲਚਸਪ ਭਮਵਿੱ ਿ ਦਾ ਿਰੀਕਾ 
ਹੈ।   

ਐਡਲਟ ਬੇਰਸਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ABE) 

ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਿਾ ਸੀ, ਿਾਂ ਿੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਿੁਹਾਡਾ ਮਸਿੱ ਮਿਆ ਦਾ ਪਿੱ ਧਰ ਕੀ 
ਹੈ, ਐਡਲਟ ਬੇਮਸਕ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ (ABE) ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਮਿ ਿੇ ਿੁਹਾਡੀ 
ਮਸਿੱ ਮਿਆ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਮਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  ABE ਿੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ: 
 ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਸਿੱ ਿਣਾ ਜਾਂ ਦ ਜੇ ਹੁਨਰਾਂ (ਮਲਿਣਾ, ਗਮਣਿ, ਮਵਮਗਆਨ) ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਣਾ 
 ਐਡਲਟ ਬੇਮਸਕ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ, ਿੁਹਾਡੇ GED ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ 

ਸਰਟੀਮਫ਼ਕੇਟ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਿੋਂ ਪਾਸ ਹਣੋਾ ਅਿੇ ਬੀਸੀ ਐਡਲਟ 
ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ ਮਡਪਲੋਮਾ ("ਐਡਲਟ ਡੋਗਵੁਿੱ ਡ” ਮਡਪਲੋਮਾ) ਲੈਣਾ। 

ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ: 
 ਸੂਬਾਈ ਜੇਲਹ: GED ਅਿੇ BC ਐਡਲਟ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ ਮਜ਼ਆਦਾਿਰ ਸ ਬਾਈ 

ਸੂੰ ਸਥਾਨਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਮਵਿੱ ਚ 
ਬੇਨਿੀ ਕਰੋ।  

 ਸੰਘੀ ਜੇਲਹ: ABE, GED ਅਿੇ BC ਐਡਲਟ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ ਮਜ਼ਆਦਾਿਰ ਸੂੰਘੀ 
ਸੂੰ ਸਥਾਨਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ 
ਇੂੰ ਸਟੀਮਚਊਸ਼ਨਲ ਪੈਰੋਲ ਆਮਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ।  
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ਭਾਈਚਾਿੇ ਰਵਿੱ ਚ: 

ABE ਿੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕ ਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੂੰ ਟੀਮਨਊਇੂੰਗ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਮਵਭਾਗ ਜਾਂ 
ਬੀਸੀ ਮਵਿੱ ਚ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੂੰ ਟੀਮਨਊਇੂੰਗ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਮਵਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ 
ਹੈ।  ਆਪਣੇ ਨੇੜ੍ੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ, BC 211 ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ੋ

ਮੈਟਿੋ ਵੈਨਕੂਵਿ: 211 (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) 
ਔਨਲਾਈਨ: www.bc211.ca 

ਸੈਕੰਡਿੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਕਲੂ 

ਮਕਸੇ ਟਰੇਡ ਸਕ ਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯ ਨੀਵਰਮਸਟੀ ਮਵਿੱ ਚ ਸੈਕੂੰ ਡਰੀ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ 
ਮਸਿੱ ਮਿਆ ਆਪਣੀ ਪਸੂੰਦ ਦੇ ਿੇਿਰ ਮਵਿੱ ਚ ਚੂੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਵਿੱਚ ਿੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 ਕੈਿੀਅਿ ਪਲਾਨਿ ਬੀਸੀ ਮਵਿੱ ਚ ਉਚੇਰੀ ਮਸਿੱ ਮਿਆ ਲਈ ਿੁਹਾਡਾ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਸ ਚਨਾ 
ਸਰੋਿ ਹ ੈ

ਔਨਲਾਈਨ: www.educationplanner.ca 

 

 

ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ / ਤਣਾਅ / ਆਤਮ-
ਹਿੱ ਰਤਆ 

ਹਰ ਮਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਿਣਾਅ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਸੁਭਾਮਵਕ ਹੈ।  ਇਸਦੇ ਮਬਨਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜਉਣਾ 
ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਨ ੂੰ  ਗੁਆ ਦੇਵਾਂਗੇ!  ਪਰ, ਕੈਦ ਮਵਿੱ ਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਿ ਹੀ ਿਣਾਅ 
ਭਮਰਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  ਹੋਮਸ ਅਿੇ ਰਾਹੇ ਦਾ ਿਣਾਅ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ2 ਮੁਿਾਬਕ ਮਸਰਫ 3 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਮਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿਣਾਅ-ਪ ਰਨ ਸਮਮਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 
ਇਹ ਹਨ ਪਿੀ/ਪਿਨੀ ਦੀ ਮੌਿ, ਿਲਾਕ, ਅਿੇ ਵਿੱ ਿਰੇ ਹੋਣਾ।  ਮਜ਼ਆਦਾਿਰ ਲੋਕਾਂ 
ਲਈ, ਜੇਲਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿੱ ਟਣ ਸਮੇਂ ਸਭ ਿੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿਣਾਅ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ 
ਸ਼ੁਰ ਆਿ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮਾਪਿੀ ਅਿੇ ਮਰਹਾਅ ਕਰਨ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਪਮਹਲੇ ਦੋ ਹਫਿੇ 
ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਬਹੁਿ ਮਜ਼ਆਦਾ ਿਣਾਅ ਮਮਹਸ ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਾਂ 
ਇਹ ਮਬਲਕੁਲ ਆਮ ਗਿੱਲ ਹੈ।  ਇਸ ਮੁਿਾਬਕ ਢਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਦਓ ਅਿੇ 
ਮਫਰ ਿੁਸੀਂ ਅਿੱਗੇ ਵਿੱ ਧ ਸਕੋਗੇ।  ਮਕਸੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ।  ਿੁਸੀਂ ਇਕਿੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ।  

ਤਣਾਅ/ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ 

ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਿੱ ਮਸਆਵਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।  ਕੁਝ ਨ ੂੰ  ਬਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਆਦਾ ਪਿਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਮਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਕਵੇਂ ਨਮਜਿੱ ਠਣਾ ਹੈ।  
 ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।  ਉਹ ਆਮ ਿੌਰ ਿੇ 

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।  
 ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮਕ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 

 ਮਦਦ ਮੂੰਗਣ ਿੋਂ ਡਰੋ ਨਾ।  ਸਾਨ ੂੰ  ਸਾਮਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।  

ਜੇ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਿੱ ਮਸਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਮਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਿਾਂ 
ਿੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹਨ - ਸਹਾਇਿਾ ਸਮ ਹ, ਕਾਊਂਸਮਲੂੰ ਗ ਅਿੇ ਹੋਰ।  
ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ: 

 ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਿੀ ਕਰੋ 
ਭਾਈਚਾਿੇ ਰਵਿੱ ਚ: 

 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਸੋਰਸਏਸ਼ਨ ਿੁਹਾਡੀ ਲੋੜ੍ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਿੱ ਭਣ ਮਵਿੱ ਚ 
ਿੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਗਰੇਟਿ ਵੈਨਕੂਵਿ: 604-688-3234 

ਬੀਸੀ: 1-800-555-8222 (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) 

ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਹਿੱ ਰਤਆ 

ਿੁਸੀਂ ਇਕਿੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ।  ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਿਮ-ਹਿੱ ਮਿਆ ਦੇ ਮਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਨਾਲ ਿਕਲੀਫ਼ ਨਾਲ ਨਮਜਿੱ ਠਣ ਦਾ ਹੋਰ ਰਾਹ ਲਿੱ ਮਭਆ ਹੈ, 
ਅਿੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜ਼ੂੰ ਦਗੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਿਮ ਨਹੀਂ ਕੀਿਾ ਹੈ।  ਜੇ ਿੁਹਾਡੇ ਮਨ ਮਵਿੱ ਚ 
ਆਿਮ-ਹਿੱ ਮਿਆ ਦੇ ਮਿਆਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਾਂ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਕਸੇ ਹਰੋ ਨ ੂੰ  
ਿੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਮਦਓ।  
ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ: 

 ਜੇਲਹ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਕਰਗੇਾ।  ਜੇ ਕੈਦ ਮਵਿੱ ਚ ਿੁਸੀਂ ਜਾਂ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਿਮ-ਹਿੱ ਮਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋ ਮਰਹਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਸਟਾਫ਼ - ਮਕਸੇ ਅਮਧਕਾਰੀ, 
ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਟਾਫ਼, ਪੈਸਟਰ, ਐਲਡਰ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸੋ। 
 

ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਅਮਜਹੇ ਮਵਅਕਿੀ ਲਈ ਮਦਦ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਸੂੰ ਕਟ ਮਵਿੱਚ ਹੈ ਿਾਂ ਿੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਦਾ ਮਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਿੋੜ੍ ਰਹੇ ਹੋ - 
ਿੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਮਰਦ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ।  ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ?  ਜੋਹਨ 
ਹੋਵਾਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ 80 ਸਾਲਾਂ ਿੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸਮੇਂ ਿੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲਹਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਕੂੰ ਮ 
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ - ਅਸੀਂ ਸੂੰ ਕੇਿ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। 

 ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਿਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਜੇ ਜੇਲਹ ਮਵਿੱ ਚ ਿੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ 
ਹੋਰ ਆਿਮ-ਹਿੱ ਮਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਮਰਹਾ ਹ,ੈ ਿਾਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸੋ।  ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ 
ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।  ਿੁਸੀਂ ਇਕਿੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ।  ਸਾਨ ੂੰ  
ਫੋਨ ਕਰੋ। 

 ਕਰਾਈਰਸਸ ਲਾਈਨ ਿਕਲੀਫ਼ ਜਾਂ ਮਨਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 
ਗੁਪਿ, ਗੈਰ-ਆਲੋਚਨਾਿਮਕ ਸਹਾਇਿਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ 
ਗਰੇਟਿ ਵੈਨਕੂਵਿ: 604-872-3311 

ਬੀਸੀ: 1-800-SUICIDE ਜਾਂ 1-800-784-2433  
(ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ, 24/7) 

ਭਾਈਚਾਿੇ ਰਵਿੱ ਚ: 

 ਕਰਾਈਰਸਸ ਲਾਈਨ ਿਕਲੀਫ਼ ਜਾਂ ਮਨਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 
ਗੁਪਿ, ਗੈਰ-ਆਲੋਚਨਾਿਮਕ ਸਹਾਇਿਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ 
ਗਰੇਟਿ ਵੈਨਕੂਵਿ: 604-872-3311 

ਬੀਸੀ: 1-800-SUICIDE ਜਾਂ 1-800-784-2433  
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(ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ, 24/7) 
 

 

 

ਹੇਪ C ਅਤ ੇHIV/ਏਡਜ਼ 

ਹੇਪ C ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਹੇਪਟਾਇਮਟਸ C (ਹੇਪ C, HCV) ਿ ਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਵਾਇਰਲ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ 
ਜੋ ਮਜਗਰ ਨ ੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।  ਮਜਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਰ 
ਮਵਅਕਿੀ ਦੇ ਲਿੱ ਛਣ ਫੌਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ, ਮਜਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਇਹ ਲਾਗ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮਕ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਮਬਮਾਰੀ ਹੈ!   

ਮੈਨੰੂ ਹੈਪ C ਰਕਵੇਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? 

ਹੇਪਟਾਇਮਟਸ C ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਆਮ ਿੌਰ ਿੇ ਹਪੈ C ਨਾਲ ਦ ਮਸ਼ਿ ਿ ਨ ਦੇ ਮਸਿੱ ਧੇ 
ਸੂੰ ਪਰਕ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਮਵਿੱ ਚ ਦਾਿਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਮਵਿੱ ਚ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਥੁਿੱ ਕ ਜਾਂ ਵੀਰਜ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਿਰਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈਪ C 

ਦਾ ਦਾਿਲ ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਜਦ ਿਿੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਰਲ ਮਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਹੈਪ 
C ਨਾਲ ਦ ਮਸ਼ਿ ਿ ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਿੇ ਉਹ ਿਰਲ ਿੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। 

ਹੈਪ C ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਸਭ ਿੋਂ ਆਮ ਿਰੀਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨ ੂੰ  ਮਕਸੇ 
ਅਮਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਵੂੰ ਨਹ ਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹੈਪ C ਨਾਲ ਦ ਮਸ਼ਿ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ 
ਕੋਈ ਦ ਮਸ਼ਿ ਚੀਜ਼ ਿੁਹਾਡੀ ਜਖ਼ਮੀ ਚਮੜ੍ੀ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਮਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ: 
 ਨਾੜ੍ ਿੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਡਰਿੱਗ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਲਈ ਦ ਮਸ਼ਿ ਸਾਜ਼-

ਸਮਾਨ (ਸ ਈਆਂ, ਕੁਿੱ ਕਰ) ਨ ੂੰ  ਸਾਂਝੇ ਿੋਰ ਿੇ ਵਰਿਣਾ 
 ਦ ਮਸ਼ਿ ਸ ਈ ਨਾਲ ਟੈਟ  ਬਣਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਮਵੂੰ ਨਹ ਵਾਉਣਾ  

 ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਮਵਅਕਿੀ ਵਿੱਲੋਂ ਦ ਮਸ਼ਿ ਮਵਅਕਿੀਗਿ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਮਾਨ (ਰੇਜ਼ਰ, 

ਨਹੁੂੰ  ਕਿੱ ਟਣ ਵਾਲਾ ਕਮਲਪਰ, ਨਹੁੂੰ  ਕਿੱ ਟਣ ਵਾਲੀ ਕੈਂਚੀ ਜਾਂ ਟੁਿੱ ਥਬੁਰਸ਼) ਨ ੂੰ  
ਵਰਿਣਾ ਅਿੇ ਫੇਰ, ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਨਾਲ ਿੁਹਾਡੀ ਚਮੜ੍ੀ ਜਾਂ ਮਸ ਮੜ੍ਆਂ ਦਾ 
ਮਵੂੰ ਨਹੇ  ਜਾਣਾ।   

ਕੀ ਹੈਪ C ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ? 

ਹਾਲਾਂਮਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਿੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 
ਨ ੂੰ  ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਬਮਾਰੀ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਲ ਦੇ 
ਕਈ ਿਰੀਕੇ ਹਨ।  ਇਸ ਲਈ, ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ ਅਿੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ੍ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ 
ਸਹਾਇਿਾ ਲਵੋ। 

ਆਪਣੇ ਹੈਪ C ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਿਮ ਨੰੂ ਮੈਂ ਰਕਵੇਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

ਹੈਪ ਸੀ C ਨ ੂੰ  ਮਾਰਨਾ ਮੁਸ਼ਮਕਲ ਹੈ।  ਇਹ ਸਰੀਰ ਿੋਂ ਬਾਹਰ ਕਈ ਮਦਨਾਂ ਲਈ 
ਮਜੂੰ ਦਾ ਰਮਹ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਕਈ ਿੋਜਾਂ ਦਿੱ ਸਦੀਆਂ ਹਨ ਮਕ 4 ਮਦਨਾਂ ਿਿੱ ਕ।3  ਇਸ ਨ ੂੰ  
ਿਾਪ ਨਾਲ ਮਾਮਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਮਡਟਰਜੈਂਟ ਜਾਂ ਬਲੀਚ ਨਾਲ 
ਨਹੀਂ ਮਾਮਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।  ਇਸ ਲਈ,  

 ਸ ਈ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਮਜਹੇ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ 
ਦ ਮਸ਼ਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਜੇ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਿੱ ਕਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਿਾਂ ਛਿੱ ਡ ਮਦਓ। 

 ਟੈਟ  ਬਣਵਾਉਣ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਮਵੂੰ ਨਹ ਵਾਉਣ ਸਮੇਂ, ਅਮਜਹੇ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਜਾਂ 
ਮਸਆਹੀ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਦ ਮਸ਼ਿ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ।  ਜੇ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਿੱ ਕਾ 
ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਾਂ ਛਿੱ ਡ ਮਦਓ। 

 ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਮਵਅਕਿੀ ਦਾ ਮਵਅਕਿੀਗਿ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਮਾਨ (ਰੇਜ਼ਰ, ਨਹੁੂੰ  ਕਿੱ ਟਣ 
ਵਾਲਾ ਕਮਲਪਰ/ ਕੈਂਚੀ ਜਾਂ ਟੁਿੱ ਥਬੁਰਸ਼) ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। 

ਮੈਂ ਹੈਪ C ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਰਕਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂਚ ਰਕਵੇਂ ਕਿਵਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ, 
ਮਦਦ ਰਕਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ:  

 ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੂੰ  ਮਮਲਣ ਲਈ ਬੇਨਿੀ ਕਰੋ। 
ਭਾਈਚਾਿੇ ਰਵਿੱ ਚ:   
 The Lower Mainland Purpose Society (ਲੋਅਿ ਮੇਨਲੈਂਡ ਪਿਪਸ 

ਸੋਸਾਇਟੀ) 
40 Begbie Street, New Westminster, BC V3M 3L9 
ਫੋਨ:   604-526-2522 

HIV/ਏਡਜ਼ ਕੀ ਹ?ੈ 

ਮਹਊਮਨ ਇਮਮਊਨੋਡੈਫ਼ੀਮਸ਼ਏਸਂੀ ਵਾਇਰਸ (ਮਨੁਿੱ ਿੀ ਰੋਗ-ਪਰਮਿਰੋਧਕ ਪਰਣਾਲੀ ਨ ੂੰ  
ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ) (HIV) ਇਿੱਕ ਅਮਜਹਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਮਕ ਜੋ ਮਸਰਫ 
ਮਨੁਿੱ ਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।  HIV ਦੀ ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਾਗ ਐਕੁਆਇਰਡ 
ਇਮਮਊਨੋਡੈਫ਼ੀਸ਼ੈਂਸੀ ਮਸੂੰ ਡਰੋਮ (AIDS ਜਾਂ ਏਡਜ਼) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 
ਇਿੱ ਕ ਅਮਜਹੀ ਮਬਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਿੁਹਾਡੀ ਰੋਗ ਪਰਮਿਰੋਧਕ ਪਰਣਾਲੀ ਨ ੂੰ  ਕਮਜ਼ਰੋ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਅਿੇ ਇਸ ਨਾਲ ਿੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਲਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਮੈਨੰੂ HIV/ਏਡਜ਼ ਰਕਵੇਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? 

HIV/ਏਡਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ, ਿੁਹਾਨ ੂੰ  3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ: 
 HIV ਦੇ ਉੱਚੇ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਦ ੇਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਰਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ (ਿ ਨ, ਵੀਰਜ, 

ਗੁਦਾ ਜਾਂ ਯੋਨੀ ਦੇ ਮਰਸਾਵ) 
 ਦਾਿਲੇ ਲਈ ਅਸਾਨ ਮਹਿੱ ਸਾ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਨ ੂੰ  ਿੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੂੰਦਰ ਜਾਣ 

ਦੇਵੇਗਾ (ਿੁਹਾਡੇ ਮਲੂੰ ਗ ਮਵਿੱ ਚ ਮ ਿਰਮਾਰਗ, ਿੁਹਾਡਾ ਗੁਦਾ-ਦੁਆਰ, ਿੁਹਾਡੇ ਮ ੂੰ ਹ 
ਮਵਿੱ ਚ ਚੀਰ ਜਾਂ ਜੋਖ਼ਮ, ਡਰਿੱਗਜ਼, ਟੈਟ , ਮਵੂੰ ਨਹ ਣ ਲਈ ਵਰਿੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ਈ) 

 ਅਮਜਹੀ ਗਿੀਮਵਧੀ ਮਜਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਿਰਲ ਇਿੱਕ ਮਵਅਕਿੀ ਿੋਂ ਦ ਜੇ 
ਮਵਅਕਿੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਮਵਿੱ ਚ ਜਾਣਗੇ (ਅਸੁਰਿੱ ਮਿਅਿ ਸੂੰ ਭੋਗ, ਟੀਕੇ ਰਾਹੀ ਡਰਿੱਗ 
ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਲਈ ਦ ਮਸ਼ਿ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਿੋਂ) 



ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ – ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 

 ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ – ਕਮਮਉਮਨਟੀ ਸਰਮਵਮਸਜ਼ 604-872-5471 ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 222 15 

ਕੀ HIV/ਏਡਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ? 

ਹਾਲਾਂਮਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਬਮਾਰੀ ਿੇ ਕਾਬ  ਪਾਉਣ ਦੇ 
ਿਰੀਕੇ ਹਨ।  ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ, ਅਿੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ੍ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ 
ਦੇਿਭਾਲ ਪਰਾਪਿ ਕਰੋ। 

ਮੈਂ HIV/ਏਡਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਨੰੂ ਰਕਵੇਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

ਮਸਰਫ ਸੁਰਿੱ ਮਿਅਿ ਸੈਕਸ, ਸੁਰਿੱ ਮਿਅਿ ਡਰਿੱਗ ਅਿੇ ਸੁਰਿੱ ਮਿਅਿ ਟੈਟ  
ਬਣਵਾਉਣਾ/ਮਵੂੰ ਨਹ ਵਾਉਣ ਦੇ ਿਰੀਮਕਆਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਰਿੱ ਿੋ। ਇਸ ਲਈ, 

 ਸ ਈ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਮਜਹੇ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ 
ਦ ਮਸ਼ਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਜੇ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਿੱ ਕਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਿਾਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕੀਟਾਣ  
ਮੁਕਿ ਕਰੋ ਜਾਂ ਛਿੱ ਡ ਮਦਓ। 

 ਟੈਟ  ਬਣਵਾਉਣ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਮਵੂੰ ਨਹ ਵਾਉਣ ਸਮੇਂ, ਅਮਜਹੇ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਜਾਂ 
ਮਸਆਹੀ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਦ ਮਸ਼ਿ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ।  ਜੇ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਿੱ ਕਾ 
ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਾਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕੀਟਾਣ  ਮੁਕਿ ਕਰੋ ਜਾਂ ਛਿੱ ਡ ਮਦਓ। 

 ਅਸੁਰਿੱ ਮਿਅਿ ਸੂੰ ਭੋਗ ਨਾ ਕਰੋ। 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, "ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣਾ" ਮਹਿੱ ਸਾ ਦੇਿੋ। 

ਮੈਂ HIV/ਏਡਜ਼ ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਰਕਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂਚ ਰਕਵੇਂ ਕਿਵਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ 
ਹਾਂ, ਮਦਦ ਰਕਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ:  

 ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੂੰ  ਮਮਲਣ ਲਈ ਬੇਨਿੀ ਕਰੋ 

 ਪਰਿਜ਼ਨ ਆਊਟਿੀਚ ਪਰੋਗਿਾਮ (POP) HIV ਿੋਂ ਪੀੜ੍ਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੇ ਸਹਾਇਿਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਆਊਟਰੀਚ ਮੁਲਾਕਾਿਾਂ ਬੀਸੀ 
ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜੇਲਹਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  ਮਦਦ ਲਈ, ਜਾਂ 
ਮੁਲਾਕਾਿ ਵਾਸਿੇ ਬੇਨਿੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਫੋਨ ਕਰੋ। 
Prison Outreach Program 
Positive Living Society of BC 
1107 Seymour Street, 2

nd
 Floor 

Vancouver, BC  V6B 5S8 

ਸ ਬਾਈ ਜੇਲਹ/ਕੈਦਿਾਨੇ ਿੋਂ: 604-525-8646  

ਸੂੰਘੀ ਜੇਲਹ ਿੋਂ: 1-877-900-2437 

ਭਾਈਚਾਿੇ ਰਵਿੱ ਚ:  

 ਪੋਰਜ਼ਰਟਵ ਰਲਰਵੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਬੀਸੀ HIV ਿੋਂ ਪੀੜ੍ਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰੋਗਰਾਮ 
ਅਿੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਸੋਮਵਾਰ ਿੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ, 10:00 ਿੋਂ 4:00 ਵਜੇ 
ਿਿੱ ਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਫੋਨ ਕਰੋ। 
1107 Seymour Street, 2

nd
 Floor 

Vancouver, BC  V6B 5S8 

ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕ ਵਰ: 604-893-2200 

ਬਾਕੀ ਦਾ ਬੀਸੀ: 1-800-994-2437 (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) 
ਔਨਲਾਈਨ: www.positivelivingbc.org 

 ਏਡਜ਼ ਵੈਨਕੂਵਿ HIV ਿੋਂ ਪੀੜ੍ਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਿੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਦੀ ਹੈ।   
AIDS Vancouver 

1107 Seymour Street 
Vancouver, BC  V6B 5S8 

ਫੋਨ: 604-893-2201 

ਔਨਲਾਈਨ: www.aidsvancouver.org 

ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ  

ਸੁਿਿੱ ਰਿਅਤ ਸੈਕਸ ਦ ੇਤਿੀਕੇ 
ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਮਿਅਿ ਸੈਕਸ ਲਈ ਮਜਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਰਿਣ 
ਦਾ ਸਭ ਿੋਂ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹ ੈਹਮੇਸ਼ਾਂ।  ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਮਿਅਿ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਕੁਝ 
ਚੋਣਾਂ ਹਨ: 
 ਪਰਹੇਜ਼ - ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ (ਸਭ ਿੋਂ ਸੁਰਿੱ ਮਿਅਿ)। 

 ਉਦੋਂ ਿਿੱ ਕ ਮਕਸੇ ਨਾਲ ਅਸੁਰਿੱ ਮਿਅਿ ਸੂੰ ਭੋਗ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਿਿੱ ਕ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਿੱ ਕਾ 
ਯਕੀਨ ਨਾ ਹਵੇੋ ਮਕ ਉਹ ਲਾਗ-ਗਰਸਿ ਨਹੀਂ ਹਨ।  

 ਸੈਕਸ (ਮੌਮਿਕ ਸੈਕਸ, ਗੁਦਾ ਸੈਕਸ, ਹੈਂਡ ਜੌਬ) ਦੌਰਾਨ ਲੇਟੈਕਸ 
ਕੂੰ ਡੋਮ/ਲੇਟੈਕਸ ਡੈਂਟਲ ਡੈਮ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰੋ।  ਕੂੰ ਡੋਮ ਦਾ ਮੁੜ੍ ਿੋਂ ਇਸਿੇਮਾਲ 
ਨਾ ਕਰੋ।  ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਮਕ 
ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਧਾਰਿ ਹਵੋੇ।  ਿੇਲ ਅਧਾਰਿ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। 
ਉਹ ਕੂੰ ਡੋਮ ਨ ੂੰ  ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਮਦੂੰ ਦੇ ਹਨ।   

ਸੁਿਿੱ ਰਿਅਤ ਿਪੂ ਰਵਿੱ ਚ ਡਿਿੱ ਗ ਲੈਣ ਦੇ ਤਿੀਕੇ  
ਮਸਹਿ ਸੂੰ ਭਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੇ 1800 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਿੋਂ ਸਾਫ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਅਮਹਮੀਅਿ 
ਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਮਲਆ ਹੈ।  ਮਸਹਿ ਸੂੰ ਭਾਲ ਸਥਾਨਾਂ ਿੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਿੇ ਜਾਂਦੇ 
ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣ ਨ ੂੰ  ਪਮਹਲਾਂ ਿੋਂ ਹੀ ਜਰਮ-ਮੁਕਿ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਮਸਰਫ ਇਿੱਕ 
ਵਾਰ ਵਰਮਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਜੋ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਮਚੂੰ ਿਾ ਨਾ ਕਰਨੀ 
ਪਵੇ।  ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਨਸ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ 
ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਿਰੀਕੇ ਹਨ। 

 ਨਿੱ ਸ ਰਾਹੀਂ ਡਰਿੱਗ ਨਾ ਲਵੋ (ਸਭ ਿੋਂ ਸੁਰਿੱ ਮਿਅਿ)। 
 ਡਰਿੱਗ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਮੁੜ੍ ਵਰਿੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।  ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣ ਦੀ 

ਵਰਿੋਂ ਕਰੋ। 
 ਦੂਰਸ਼ਤ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿੋ।   

ਜੇ ਸ ਈ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿੱ ਕਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹ ੈਮਕ 
ਸ ਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਿਾਂ ਵਰਿੋਂ ਿੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  
ਕੀਟਾਣ -ਮੁਕਿ ਕਰ ਲਵ।ੋ  ਮਸਰਫ ਸ ਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਾਿੇ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਨੰੂ 
ਸਾਫ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣ-ੂਮੁਕਤ ਕਿਨਾ ਯਾਦ ਰਿੱ ਿੋ ਜ ੋਡਰਿੱਗਜ਼ ਨ ੂੰ  ਜਾਂ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  
ਛ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਉਣ/ਰਵੰਨਹ ਣ ਦੇ ਸੁਿਿੱ ਰਿਅਤ ਤਿੀਕੇ  
ਸੁਰਿੱ ਮਿਅਿ ਹੋਣ ਲਈ ਟਟੈ  ਬਣਵਾਉਣ ਅਿੇ ਮਵੂੰ ਨਹ ਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਜਰਮ-ਰਮਹਿ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਟੈਟ  ਉਦਯੋਗ ਨੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਮਵਿੱ ਚ ਹੀ ਸੁਰਿੱ ਮਿਅਿ 
ਿਰੀਮਕਆਂ ਨ ੂੰ  ਅਪਣਾ ਮਲਆ ਸੀ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਕ ਨਾਮੀ ਟੈਟ  ਪਾਰਲਰ ਇਿੱਕ 
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ਟੈਟ  ਪਾਰਲਰ ਵਾਂਗ ਮਦਿਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਮਫਸ ਵਰਗੇ ਮਦਿਾਈ 
ਮਦੂੰ ਦੇ ਹਨ।   
 ਟੈਟੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਰਸ਼ਤ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿੋ। 

ਟੈਟ  ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਮਵੂੰ ਨਹ ਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਮੁੜ੍ ਇਸਿੇਮਾਲ ਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਮਿਅਿ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਮਸਰਫ ਕੀਟਾਣ -ਮੁਕਿ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਮਕ ਜਰਮ-ਰਮਹਿ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਿੁਸੀਂ ਇਹ ਘਰ ਜਾਂ ਜੇਲਹ ਮਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।  ਉਸ 
ਜਗਹਾ ਿੇ ਟੈਟ  ਨਾ ਬਣਵਾਓ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾ ਮਵੂੰ ਨਹ ਵਾਓ ਜੋ ਅਮਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 ਟੈਟੂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਜਾਂ ਰਵੰਨਹ ਣ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਦਾ ਦੁਬਾਿਾ ਵਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿੋ।   
ਟੈਟ  ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਮਵੂੰ ਨਹ ਣ ਲਈ ਵਰਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ ਈਆਂ ਜਰਮ-ਰਮਹਿ 
ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਿੇ ਪੈਕੇਟ ਮਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ 
ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਿਾਂ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪੈਕੇਟ ਿੋਲਹਦੇ ਹੋਏ ਦਿੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੂੰ ਮ ਪ ਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਸਨ ੂੰ  ਇਹ ਮਿਿੱ ਿੀਆਂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੂੰ ਟੇਨਰ ਮਵਿੱ ਚ ਸੁਿੱ ਟਦੇ ਹੋਏ ਦਿੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਨਹੀਂ ਿਾਂ ਉਹ 
ਸ ਈਆਂ ਦੀ ਮੁੜ੍ ਵਰਿੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਟੈਟ  ਬਣਵਾਉਣ ਜਾਂ ਮਵੂੰ ਨਹ ਣ 
ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਘਰ ਜਾਂ ਜੇਲਹ ਮਵਿੱ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਮਕ ਿੁਸੀਂ 
ਜਰਮ-ਰਮਹਿ ਸ ਈ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹ,ੋ ਨਾ ਮਕ ਮਸਰਫ ਉਸ ਸ ਈ ਦੀ ਮਜਸ 
ਨ ੂੰ  ਮਸਰਫ ਕੀਟਾਣ -ਮੁਕਿ ਕੀਿਾ ਮਗਆ ਹੈ। 

 ਰਸਆਹੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿੋ।   
ਮਸਆਹੀ ਨ ੂੰ  ਜਰਮ-ਰਮਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।  ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਟੈਟ  
ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਮਸਆਹੀ ਪਮਹਲਾਂ ਿੋਂ ਪੈਕਟ-ਬੂੰਦ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  
ਕਲਾਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਪੈਕੇਟ ਨ ੂੰ  ਿੋਲਦੇ ਹੋਏ ਅਿੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਗੂੰ ਨ ਮਵਿੱ ਚ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਿਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂ ਜੇਲਹ ਮਵਿੱ ਚ ਟੈਟ  ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਰੀਰ 
ਮਵੂੰ ਨਹ ਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਿਾਂ ਮਸਆਹੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਰਿੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। 

ਆਪਣੇ ਉਪਕਿਣ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਿਨਾ 

ਕੋਈ ਜੋਖ਼ਮ ਨਾ ਉਠਾਓ।  ਜਦੋਂ ਿਿੱ ਕ ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪੈਕਟ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਿੁਿੱ ਲਹਦਾ ਨਹੀਂ 
ਦੇਿਦੇ, ਇਹ ਮੂੰਨ ਕੇ ਚਿੱ ਲੋ ਮਕ ਮਜਹੜ੍ੀ ਸ ਈ ਿੁਸੀਂ ਵਰਿਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੂੰਦੀ ਹੈ।  
ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਾਫ ਕਰੋ! 

ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਡਰਿੱਗ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਰਿੱ ਮਿਅਿ ਿਰੀਕੇ ਅਿੇ ਟੈਟ  ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਸੁਰਿੱ ਮਿਅਿ 
ਿਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹ,ੋ ਿਾਂ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਾਫ ਰਿੱ ਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।  
3 ਗਿੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਿਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 
 ਜਿਮ-ਿਰਹਤ ਕਿਨ ਦੀ ਪਰਰਕਰਿਆ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਣ ਆਂ (ਜਰਮਾਂ, ਵਾਇਰਸਾਂ, 

ਫੂੰ ਫ ਦੀ ਵਾਲੇ ਮਵਸ਼ਾਣ ਆਂ) ਨ ੂੰ  ਿਿਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।  ਮਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਜਰਮ-ਰਮਹਿ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਕਸੇ ਵੀ ਅਮਜਹੇ ਜੈਮਵਕ ਪਦਾਰਥ ਨ ੂੰ  ਸਾਫ ਕਰਨ ਜੋ 
ਜੀਵ-ਇਕਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਮਵਿੱ ਚ ਲੁਕਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਿੇ ਫੇਰ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਕ 
ਘੂੰ ਟੇ ਿਿੱ ਕ ਉੱਚ ਿਾਪ ਿੇ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਆਮ ਿੌਰ ਿੇ 
ਆਟੋਕਲੇਵ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ  ਇਸ ਨਾਲ ਹੈਪ C ਅਿੇ 
HIV ਸਮੇਿ, ਸਭ ਵਾਇਰਸ ਿਿਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।    

 ਕੀਟਾਣ-ੂਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਕਮਰਆ ਕੁਝ ਰੋਗਾਣ ਆਂ (ਜਰਮਾਂ, ਵਾਇਰਸਾਂ, 
ਫੂੰ ਫ ਦੀ ਵਾਲੇ ਮਵਸ਼ਾਣ ਆਂ) ਨ ੂੰ  ਿਿਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।  ਮਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਕੀਟਾਣ -
ਮੁਕਿ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਕਸੇ ਵੀ ਅਮਜਹੇ ਜੈਮਵਕ ਪਦਾਰਥ ਨ ੂੰ  ਸਾਫ ਕਰਨ, 

ਜੋ ਜੀਵ-ਇਕਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਮਵਿੱ ਚ ਲੁਕਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਿੇ ਫੇਰ ਬਲੀਚ 
ਵਰਗੇ, ਕੀਟਾਣ -ਨਾਸ਼ਕ ਮਵਿੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਢਿੱ ਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।  
ਇਸ ਨਾਲ HIV ਸਮੇਿ ਮਜ਼ਆਦਾਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਿਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੈਪ 
C ਨਹੀਂ।  

 ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਉਪਕਿਣ ਨੰੂ ਜਿਮ-ਿਰਹਤ ਜਾਂ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ 
ਸਕਦ।ੇ  ਮਕਸੇ ਵੀ ਪਰਮਕਮਰਆ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਿੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਜੈਮਵਕ 
ਪਦਾਰਥ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਸੂਈ ਨੰੂ ਰਕਵੇਂ ਸਾਫ ਕਿਨਾ ਹੈ 

ਚੇਤਾਵਨੀ – ਬਲੀਚ HIV/ਏਡਜ਼ ਦੇ ਮਵਰੁਿੱ ਧ 100% ਪਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਅਿੇ 
ਹੈਪ C ਨ ੂੰ  ਿਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਫੇਰ ਵੀ, ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਸ ਈ ਦਾ ਮੁੜ੍ ਿੋਂ ਵਰਿ 
ਰਹੇ ਹ,ੋ ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਮਿਅਿ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਿੋਂ ਕਾਰਗਰ 
ਿਰੀਕਾ ਹੈ। 

ਸਫਾਈ ਨ ੂੰ  ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਸਿੇਮਾਲ ਿੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 
ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਨ ੂੰ  ਸਾਫ ਕਰੋ, ਇਸ ਿੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਮਕ ਿ ਨ ਸਮਰੂੰ ਜ ਅੂੰਦਰ ਸੁਿੱ ਕ 
ਜਾਵੇ। 

 ਕਦਮ 1 -  ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਾਣੀ ਨਾਲ 3 ਵਾਰ ਕਰੋ - ਹਰ ਵਾਰ ਿਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ 
ਨਾਲ।  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਮਕ ਿੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਜੈਮਵਕ ਪਦਾਰਥ ਨ ੂੰ  
ਕਿੱ ਢ ਮਦੂੰ ਦੇ ਹੋ ਮਜਸ ਨ ੂੰ  ਿੁਸੀਂ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 ਕਦਮ 2 -  ਇਸ ਨ ੂੰ  ਬਲੀਚ ਨਾਲ 3 ਵਾਰ ਕੀਟਾਣ -ਮੁਕਿ ਕਰੋ - ਹਰਕੇ 
ਵਾਰ ਿਾਜ਼ੀ ਬਲੀਚ ਨਾਲ।  ਸਫਾਈ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਿਾ ਮਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ 
ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਨ ੂੰ  ਿੋਲਹ ਲਵੋ ਅਿੇ ਹਰੇਕ ਮਹਿੱ ਸੇ ਨ ੂੰ  ਘਿੱ ਟ-ੋਘਿੱਟ 
30 ਸਮਕੂੰ ਟਾਂ ਲਈ ਬਲੀਚ ਮਵਿੱ ਚ ਹੂੰਘਾਲੋ।  ਬਲੀਚ ਨ ੂੰ  ਹਲਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। 

 ਕਦਮ 3 -  ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਾਣੀ ਨਾਲ 3 ਵਾਰ ਹੂੰਘਾਲੋ - ਹਰ ਵਾਰ ਿਾਜ਼ੇ 
ਪਾਣੀ ਨਾਲ।  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਮਕ ਿੁਸੀਂ ਚੂੰਗੀ ਿਰਹਾਂ ਹੂੰ ਘਾਲ ਕੇ 
ਬਲੀਚ ਸਾਫ ਕਰ ਮਦੂੰ ਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਨਾੜ੍ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ 
ਿੁਹਾਡੇ ਅੂੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। 

ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਿੱ ਗਿੀਆਂ 
ਸੁਰਿੱ ਮਿਅਿ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਿਰੀਕੇ ਅਿੇ ਸੁਰਿੱ ਮਿਆ ਡਰਿੱਗ ਲੈਣ ਦੀਆਂ 
ਸਪਲਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਿ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 
ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ: 
 ਸੂਬਾਈ ਜੇਲਹ: ਕੂੰ ਡੋਮ, ਪਾਣੀ ਅਧਾਰਿ ਲੁਬਮਰਕੇਂਟ, ਅਿੇ ਬਲੀਚ ਸਟਾਫ਼ ਿੋਂ 
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ਮੂੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਦੇ ਮਬਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  ਮੇਥਾਡਨ 
ਮੇਨਟੇਨੈਂ ਸ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।   

 ਸੰਘੀ ਜੇਲਹ: ਕੂੰ ਡੋਮ, ਪਾਣੀ ਅਧਾਰਿ ਲੁਬਮਰਕੇਂਟ, ਅਿੇ ਬਲੀਚ ਸਟਾਫ਼ ਿੋਂ ਮੂੰਗਣ 
ਦੀ ਲੋੜ੍ ਦੇ ਮਬਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  ਮੇਥਾਡਨ 
ਮੇਨਟੇਨੈਂ ਸ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।   

ਬਲੀਚ ਦੀ ਇਿੱਕ 30-60 ਮਮਲੀਮੀਟਰ ਦੀ ਬੋਿਲ ਨ ੂੰ  ਵਰਮਜਿ ਨਹੀਂ 
ਸਮਮਝਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਰਿੱ ਿਣ ਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਿੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।  ਜੇ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਿੋਂ ਵਿੱ ਧ ਬੋਿਲ ਹੈ ਿਾਂ ਇਹ 
ਸਮਮਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਿੁਸੀਂ ਵਰਮਜਿ ਵਸਿ  ਰਿੱ ਿੀ ਹੈ।  

ਭਾਈਚਾਿੇ ਰਵਿੱ ਚ: 

 ਹੈਲਥਰਲੰਕ ਬੀਸੀ ਿੁਹਾਡੇ ਨੇੜ੍ੇ ਸ ਈ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਿ ਕੂੰ ਡੋਮ ਲਿੱ ਭਣ ਮਵਿੱ ਚ 
ਿੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰੇਗਾ 
ਫੋਨ: 811 (24/7) 

 ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਡਿਿੱ ਗ ਇਨਫਾਿਮੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਿੁਹਾਡੇ ਨੇੜ੍ੇ ਸ ਈ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨ ੂੰ  
ਲਿੱ ਭਣ ਮਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਗੇੀ 
ਮੈਟਿੋ ਵੈਨਕੂਵਿ: 604-660-9382  

ਬਾਕੀ ਦਾ ਬੀਸੀ: 1-800-663-1441 (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) 
ਈਮੇਲ: help@bc211.ca  

ਔਨਲਾਈਨ: redbookonline.bc211.ca 

 ਇਨਸਾਈਟ (ਸੁਰਿੱ ਮਿਅਿ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਿੱਗ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ, 

ਜਾਣਕਾਰੀ) 
139 East Hastings Street, Vancouver 

 ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਰਨਕ (ਸੁਰਿੱ ਮਿਅਿ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਿੱਗ ਲੈਣ ਦੀਆਂ 
ਸਪਲਾਈਆਂ, ਸੁਰਿੱ ਮਿਅਿ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ, 

ਜਾਣਕਾਰੀ) 
10667 135A Street, Surrey 

604-583-5666 

 

ਡਿਿੱ ਗ/ਸ਼ਿਾਬ ਦੀ ਲਤ  

“ਡਰਿੱਗਸ ਦੀ ਲਿ ਇਸ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੂੰਨੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਮਕ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਿੱ ਦੀ 
ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਚਪਕੇ ਰਮਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਿਰਕਪ ਰਨ ਅਰਥ ਨਹੀਂ 
ਮਨਕਲਦਾ।  ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪਟਣ ਲਈ ਿਰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ 
ਰਮਹਣਗੇ ਜੋ ਮਕ, ਦ ਮਜਆਂ ਵਾਸਿੇ, ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਿਰੌ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਸਮਿੱ ਮਸਆ ਹੈ।” 

 - ਡੇਵ ਪੈਵਲਸ, ਮਦ ਲਾਸਟ ਡੋਰ ਮਰਕਵਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ4 
ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਜੇਲਹ ਅੂੰ ਦਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਿੁਸੀਂ ਪਮਹਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ 
ਲਿ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਰਮਕਮਰਆ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਲੂੰ ਘ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹੋ।  ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਸਾਫ ਅਿੇ 

ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਿ ਹ,ੋ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲੋੜ੍ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।  ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਮਕ ਹੁਣ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮਿੱ ਮਸਆ ਨਾਲ ਨਮਜਿੱਠਣ 
ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।  ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਪਮਹਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਮਜਿੱਠਣ ਦੀ 
ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕੀਿੀ ਹੈ ਅਿੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਹ,ੋ ਿਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।  ਿੁਹਾਨ ੂੰ  
ਇਕਿੱ ਮਲਆਂ ਸੂੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਗੈਿ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਮਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹਰੇਕ ਮਕਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ 
ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਝੁਾਅ ਹਨ ਜੋ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਮਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਿੁਸੀਂ ਮਕਸੇ 
ਵੀ ਜਗਹਾ ਿੇ ਰਮਹੂੰ ਦੇ ਹੋਵ।ੋ 
 ਮੇਥਾਡੋਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂ ਸ ਪਰੋਗਿਾਮ  

ਮੈਥਾਡੋਨ ਲੈਣਾ ਅਫ਼ੀਮ - ਹੈਰੋਇਨ, ਆਕਸੀ, ਮੌਰਮਫਨ ਿੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ 
ਇਿੱਕ ਿਰੀਕਾ ਹੈ।  ਇਹ ਜੇਲਹ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਅਿੇ ਬਾਹਰ, ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਿੇ ਉਪਲਬਧ 
ਹੈ।   
 

ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ: ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ 
ਭਾਈਚਾਿੇ ਰਵਿੱ ਚ: ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਅਿੇ ਡਰਿੱਗ 
ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਨ ੂੰ  ਫੋਨ ਕਰੋ 

 ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ   
ਅਲਕੋਹੋਮਲਕਸ ਅਨੌਮਨਮਸ (AA) ਅਿੇ ਨਾਰਕੋਮਟਕਸ ਅਨੌਮਨਮਸ (NA) 

ਸਾਂਝਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਮਜਿੱ ਥੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਿ ਦੇ ਸਾਂਝੇ 
ਮੁਿੱ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਮਲਦੇ ਹਨ।  ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਸਵੀਕਾਰਿਾ ਅਿੇ ਸਹਾਇਿਾ ਲਈ ਜਗਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਹਾਲਾਿ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਲੂੰ ਘ ਚੁਿੱ ਕੇ 
ਹਨ ਮਜਨਹ ਾਂ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਿੁਸੀਂ ਲੂੰ ਘ ਰਹੇ ਹੋ।   
 

ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ:  ਕਈ ਜੇਲਹਾਂ ਅਿੇ ਕੈਦਿਾਮਨਆਂ ਮਵਿੱ ਚ AA ਅਿੇ NA ਦੀਆਂ 
ਮੀਮਟੂੰਗਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।  (ਮਜ਼ਆਦਾਿਰ ਮਰਕਵਰੀ ਹਾਊਸ ਅਿੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ 
ਆਪਣੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਰਮੁਿੱ ਿ ਮਹਿੱ ਸੇ ਵਿੱ ਜੋਂ ਮੀਮਟੂੰਗ ਫਾਰਮੇਟ ਦੇ ਿੌਰ ਿੇ ਵਰਿਦੇ 
ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਿੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁਿੱ ਪ ਮਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹ ੋਜਾਂ 
ਫੇਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਮਰਕਵਰੀ ਹਾਊਸ ਮਵਿੱ ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਅੂੰਦਰ 
ਮੀਮਟੂੰਗਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਧਾਂਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਮਵਿੱ ਚ 
ਮਦਦ ਮਮਲੇਗੀ।) 
ਭਾਈਚਾਿੇ ਰਵਿੱ ਚ: ਬਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ।  
ਆਪਣੇ ਨੇੜ੍ੇ ਮੀਮਟੂੰਗ ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ, ਅਲਕੋਹਲ ਅਿੇ ਡਰਿੱਗ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ 
ਲਾਈਨ ਨ ੂੰ  ਫੋਨ ਕਰੋ।   
ਹੋਰ ਮਕਸਮ ਦੀ ਲਿ (ਜ ਆ, ਇੂੰਟਰਨੈਟ, ਸੈਕਸ) ਵਾਸਿੇ ਸਹਾਇਿਾ ਸਮ ਹ 
ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ 211 ਿੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 

 ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਡਿਿੱ ਗ ਇਨਫਾਿਮੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਉਹ ਲਿੱ ਭਣ ਮਵਿੱ ਚ ਿੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰੇਗੀ ਮਜਸ ਦੀ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਲਿ ਨਾਲ ਮਨਪਟਣ ਵਾਸਿੇ ਲੋੜ੍ ਹ,ੈ ਮਜਸ 
ਮਵਿੱ ਚ ਸ ਈ ਵਟਾਂਦਰਾ, ਮਥੈਾਡੋਨ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਸਹਾਇਿਾ ਸਮ ਹ, ਮਰਕਵਰੀ 
ਹਾਊਸ, ਜਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

ਮੈਟਿੋ ਵੈਨਕੂਵਿ: 604-660-9382 (24/7) 
ਬਾਕੀ ਦਾ ਬੀਸੀ: 1-800-663-1441 (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ, 



ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ – ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 
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24/7) 
ਈਮੇਲ: help@bc211.ca  

ਔਨਲਾਈਨ: redbookonline.bc211.ca 

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਮਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਾਮਰਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਅਮਲ ਮਵਿੱ ਚ 
ਮਲਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਿੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਮਕ ਿੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਨਯਮਾਂ 
ਨਾਲ ਮਜਉਣ ਲਈ ਮਿਆਰ ਹੋ।  ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਅਮਜਹੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਿਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 
ਮਜਿੱ ਥੇ ਿੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਘਰ ਮਵਿੱ ਚ ਰਮਹੂੰ ਦੇ ਹੋ ਅਿੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਇਹ ਿੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹਨ: 
 ਰਿਕਵਿੀ ਹਾਊਸ   

ਇਿੱਕ ਸਾਫ, ਸੁਰਿੱ ਮਿਅਿ, ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਿ ਮਾਹੌਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਮਜਿੱ ਥੇ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿ 
ਿੋਂ ਮੁਕਿ ਹੋ ਕੇ ਮਜਉਣਾ ਮਸਿੱ ਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਪਰੋਗਰਾਮ ਆਮ ਿੌਰ ਿੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਿੋਂ 
2 ਸਾਲਾਂ ਿਿੱ ਕ ਲਈ ਚਿੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਮਕ ਉੱਥੇ ਰਮਹੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਿੁਸੀਂ 
AA ਅਿੇ NA ਵਰਗੇ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁਿੱ ਪ ਦੀਆਂ ਮੀਮਟੂੰਗਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲਵੋਗੇ ਅਿੇ 
ਕਈ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕਾਊਂਸਮਲੂੰ ਗ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਉਹਨਾਂ ਮਵਿੱ ਚੋਂ 
ਕਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਿਾਣਾ 
ਪਕਾਉਣਾ, ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਮਸਿੱ ਮਿਆ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨੀ, ਨੌਕਰੀ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨੀ। 
 

ਿੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਮਣਆ ਹੋਵੇ ਮਕ ਸਾਰੇ ਮਰਕਵਰੀ ਹਾਊਸ ਇਿੱਕੋ ਮਜਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ।  
ਮਰਕਵਰੀ ਹਾਉਸ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਿੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ 
ਮਜ਼ਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਮਕ ਦ ਜੇ ਬਹੁਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੂੰ ਮ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਮਕਸੇ ਅਮਜਹੇ ਮਵਅਕਿੀ ਿੋਂ ਹਵਾਲਾ ਲਵੋ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ 
ਹੈ।   
 

ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ:  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ, ਡਰਿੱਗ ਐਡਂ ਅਲਕੋਹਲ ਕਾਊਂਸਲਰ 
ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਡ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ। 
ਭਾਈਚਾਿੇ ਰਵਿੱ ਚ: ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਅਲਕੋਹਲ ਅਿੇ ਡਰਿੱਗ 
ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਿੇ ਫੋਨ ਕਰੋ 
 
ਇਹ ਲੋਅਰ ਮੈਨਲੈਂਡ ਮਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਸਭ ਿੋਂ ਚੂੰਗੀ ਿਰਹਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿ ਘਰ ਹਨ।  
ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ। 

 Last Door (ਲਾਸਟ ਡੋਿ) 
323 8th Street 
New Westminster, BC, V3M 3R3 
ਫੋਨ: 604-525-9771  
ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ: 1-888-525-9771 (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) 
ਫ਼ੈਕਸ: 604-525-3896 

ਈਮੇਲ: adult@lastdoor.org 

ਔਨਲਾਈਨ: www.lastdoor.org 

 Phoenix Society (ਫੀਰਨਕਸ ਸੋਸਾਇਟੀ) 
13686 94A Avenue 
Surrey, BC, V3V 1N1 

ਫੋਨ: 604-583-7166 ਚੋਣ "1" 

ਫ਼ੈਕਸ: 604-581-1808 

ਈਮੇਲ: admissions@phoenixsociety.com 

ਔਨਲਾਈਨ: www.phoenixsociety.com 

 ਟੂਗੈਦਿ ਵੀ ਕੈਨ 

2831 Kingsway 
Vancouver, BC, V5R 5H9 
ਫੋਨ: 604 451 9854 

ਫ਼ੈਕਸ: 604-451 8863 

ਈਮੇਲ: info@TWCvancouver.org 

ਔਨਲਾਈਨ: www.twcvancouver.org 

 Treatment Centres (ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਿ)   
ਅਮਜਹੇ ਮਰਹਾਇਸ਼ੀ, ਿੀਬਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਜੋ ਲਿ ਨਾਲ ਨਮਜਿੱਠਣ ਮਵਿੱ ਚ 
ਿੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਪਰੋਗਰਾਮ ਆਮ ਿੌਰ ਿੇ 4 ਿੋਂ 6 ਹਫਿੇ ਲੂੰ ਬਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
 

ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ:  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ, ਡਰਿੱਗ ਐਡਂ ਅਲਕੋਹਲ ਕਾਊਂਸਲਰ 
ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਡ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ। 
ਭਾਈਚਾਿੇ ਰਵਿੱ ਚ: ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਅਲਕੋਹਲ ਅਿੇ ਡਰਿੱਗ 
ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਿੇ ਫੋਨ ਕਰੋ 
 
ਇਹ ਲੋਅਰ ਮੈਨਲੈਂਡ ਮਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਸਭ ਿੋਂ ਚੂੰਗੀ ਿਰਹਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿ ਟਰੀਟਮੈਂਟ 
ਸੈਂਟਰ ਹਨ।  ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ। 

 Kinghaven (ਰਕੰਗਹੈਵਨ) 
31250 King Road 
Abbotsford, BC V2T 6C2 
ਫੋਨ: 604-864-0039 

ਫ਼ੈਕਸ: 604-864-9420 

ਔਨਲਾਈਨ: www.kinghaven.ca 

 Maple Ridge Treatment Centre (ਮੈਪਲ ਰਿਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਿ) 
22269 Callaghan Avenue 
Maple Ridge, BC, V2X 2E2 
ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕ ਵਰ: 604-467-3471  

ਬੀਸੀ: 1-877-678-6782 (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) 
ਫ਼ੈਕਸ: 604-467-8833  

ਈਮੇਲ: info@mrtc.bc.ca  

ਔਨਲਾਈਨ: www.mrtc.bc.ca 

 

ਕਾਨੰੂਨ ਸਬੰਧੀ 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਿੀ 
 ਡਾਇਲ-ਏ-ਲਾਅ ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਮਵਮਸ਼ਆਂ ਿੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ 

ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮਦੂੰ ਦੀ। ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਅਿੇ ਇੂੰ ਟਰਨੈਟ ਿੇ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਚੀਨੀ 
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ਅਿੇ ਪੂੰ ਜਾਬੀ ਮਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  
ਮੈਟਿੋ ਵੈਨਕੂਵਿ: 604-687-4680 (24/7) 
ਬਾਕੀ ਦਾ ਬੀਸੀ:  1-800-565-5297 (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ, 
24/7) 
ਔਨਲਾਈਨ: www.dialalaw.org 

 ਲੀਗਲ ਸਿਰਵਰਸਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਬੀਸੀ ਕੋਲ ਕਈ ਿਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਿ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਹਨ, ਮਬਰਮਟਸ਼ ਕੋਲੂੰ ਬੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ ਅਿੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ 
ਸਹਾਇਿਾ ਲਈ ਵਕੀਲ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਮਵਿੱ ਚ ਕਈ ਿਰਹਾਂ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਔਨਲਾਈਨ: www.lss.bc.ca  (“Legal Aid” ਿੇ ਕਮਲਕ ਕਰੋ) 

 ਲਾਅ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਬੀਸੀ 
ਔਨਲਾਈਨ: www.lawsociety.bc.ca  (“for the public – 

Legal Information” ਿੇ ਕਮਲਕ ਕਰੋ) 
 ਬੀਸੀ ਰਸਵਲ ਰਲਬਿਟੀਜ਼ ਐਸੋਰਸਏਸ਼ਨ 

ਔਨਲਾਈਨ: www.bccla.org  (“Publications” ਿੇ ਕਮਲਕ ਕਰੋ) 

 ਕਰਲਕ-ਲਾਅ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
ਔਨਲਾਈਨ: www.clicklaw.bc.ca 

 ਫੈਰਮਲੀ ਲਾਅ ਇਨ ਰਬਰਰਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪਮਰਵਾਰਕ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਔਨਲਾਈਨ: www.familylaw.lss.bc.ca 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ 
 ਐਕਸੈਸ ਪਰੋ ਬੋਨੋ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਬੀਸੀ ਮਵਿੱ ਚ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੁਫ਼ਿ ਕਲੀਮਨਕ 

ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਜਿੱ ਥੇ ਸਵੈ-ਇਿੱਛੁਕ ਵਕੀਲ ਮੁਵਿੱ ਮਕਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਧੇ ਘੂੰ ਟੇ ਿਿੱ ਕ ਲਈ 
ਮੁਫ਼ਿ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇਿੋ, ਫੇਰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਿੇ ਅਪਾਇੂੰਟਮੈਂਟ ਲਵੋ। 
ਮੈਟਿੋ ਵੈਨਕੂਵਿ: 604-878-7400 

ਸਾਿਾ ਬੀਸੀ: 1-877-762-6664 (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) 
ਔਨਲਾਈਨ: www.accessprobono.ca 

 ਬਰਾਈਡਜਸ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਮਜਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਮਹਰਾਸਿ ਮਵਿੱ ਚ ਮਲਆ ਮਗਆ ਹੈ, ਮਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਗਰਫਿਾਰ ਕੀਿਾ ਮਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ 
ਸਰਗਰਮ ਿਫ਼ਿੀਸ਼ ਹੇਠਾਂ ਹਨ।  
ਸਾਿਾ ਬੀਸੀ: 1-866-458-5500 (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ, 24/7) 

 ਅਡਵਾਇਸ ਕਾਊਂਸਲ (ਵਕੀਲ) 
(ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ, ਵੀਕਏਡਂ ਿੇ, ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ ਮਵਿੱ ਚ): 
ਸਾਿਾ ਬੀਸੀ: 1-888-595-5677 (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) 

 ਵਕੀਲ (ਮਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਡਊਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਮਜ਼ਆਦਾਿਰ ਅਦਾਲਿਾਂ 
ਮਵਿੱ ਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ 

ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕਿਨਾ 
ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਜਮਟਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  ਜੇ ਿੁਹਾਡੇ ਿੇ ਮਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਮਗਆ 
ਹੈ, ਿਾਸ ਿੌਰ ਿੇ ਮਕਸੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ, ਿਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਮੁਨਾਸਬ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਕ ਿੁਸੀਂ ਮਦਦ ਦੇ ਮਬਨਾਂ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਪਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਮਨਪਟ ਲਵੋਗੇ।  ਮਜਵੇਂ ਹੀ 
ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਿਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਮਕ ਿੁਹਾਡੇ ਿੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਮਗਆ ਹੈ ਿਾਂ ਮਕਸੇ ਵਕੀਲ 
ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ। 

ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਲਿੱ ਭਣਾ 
 ਲਾਇਿ ਿੈਫਿਲ ਸਿਰਵਸ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਕੀਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਦੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਿੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
ਮੈਟਿੋ ਵੈਨਕੂਵਿ: 604-687-3221  

ਬਾਕੀ ਦਾ ਬੀਸੀ: 1-800-663-1919 

(ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਿੋਂ ਦੁਪਮਹਰ ਬਾਅਦ 4:30 ਵਜੇ ਿਿੱ ਕ)  

ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਿ:  lawyerreferral@bccba.org 

ਔਨਲਾਈਨ: www.cba.org  

ਲੀਗਲ ਏਡ (ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ) 
ਕੈਨੇਮਡਅਨ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਡਂ ਫਰੀਡਮ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਦੌਲਿ ਵਿੱਲ 
ਮਧਆਨ ਮਦਿੱ ਿੇ ਮਬਨਾਂ ਮਨਰਪਿੱ ਿ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਦੀ ਗਰੂੰਟੀ ਮਦੂੰ ਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਕ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਮਸਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰ ੇਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਬਰਾਬਰੀ ਮਮਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਿਾ (ਲੀਗਲ ਏਡ) ਮੁਹਿੱਈਆ 
ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਜਨਹ ਾਂ ਿੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਿੱ ਗਾ ਹੈ ਅਿੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ 
ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।   
ਇਹ ਪਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕ ਿੁਸੀਂ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਿਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਅਿੇ 
ਦਰਿਾਸਿ ਦੇਣ ਲਈ, ਲੀਗਲ ਸਰਮਵਮਸਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। 
 ਲੀਗਲ ਸਿਰਵਰਸਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਲੀਗਲ ਏਡ) 

ਮੈਟਿੋ ਵੈਨਕੂਵਿ: 604-408-2172 

ਬਾਕੀ ਦਾ ਬੀਸੀ: 1-866-577-2525 (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) 
 

ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਜੇਲਹ ਮਵਿੱ ਚ ਹੋ, ਿਾਂ ਲੀਗਲ ਸਰਮਵਮਸਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦਫਿਰ ਨ ੂੰ  
ਕਲੈਕਟ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਿੇ ਜੇਲਹ ਮਵਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੋਇਸ ਮੇਲ ਚੋਣ ਚੁਣੋ।  

 

ਮਾਫ਼ੀ ਲੈਣੀ 

ਮਾਫ਼ੀ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? 

ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਪਰਾਚੀਨ ਇੂੰਗਲੈਂਡ ਿੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਜਿੱ ਥੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਮਾਫ਼ੀ ਮਦੂੰ ਦਾ 
ਸੀ ਿਾਂ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿ ਹੋਏ ਮਵਅਕਿੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਮਦਿੱ ਿੀ 
ਜਾਂਦੀ ਸੀ।  ਕੈਨੇਡਾ ਮਵਿੱ ਚ, ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਕ ਿੁਹਾਡਾ ਅਪਰਾਮਧਕ ਮਰਕਾਰਡ 
ਦ ਜੇ ਅਪਰਾਮਧਕ ਮਰਕਾਰਡਾਂ ਿੋਂ ਵਿੱ ਿ ਰਿੱ ਮਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਮਾਫ਼ੀ ਿੁਹਾਡੇ ਮਰਕਾਰਡ ਨ ੂੰ  
ਿਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ - ਇਹ ਬਸ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।  (ਹਾਲਾਂਮਕ ਇਸ ਸਮੇਂ 
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ਕੈਨੇਡਾ ਮਵਿੱ ਚ ਮਾਫ਼ੀ ਨ ੂੰ  "ਮਰਕਾਰਡ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ" ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ 
ਅਿੇ ਮਜ਼ਆਦਾ ਪਰਚਮਲਿ ਸ਼ਬਦ, "ਮਾਫ਼ੀ" ਹੀ ਵਰਿਾਂਗੇ)। 

ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? 

ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼:  ਅਪਰਾਮਧਕ ਮਰਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਿੁਸੀਂ 
ਦ ਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਦ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਿੁਹਾਡੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨ ੂੰ  
ਮਾਨਿਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਮਾਨਿਾ ਨਾ ਦੇਣ, ਇਸ ਲਈ ਮਕਸੇ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ 
ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਮਵਿੱ ਚ ਦਾਿਲੇ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ।  
ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ: ਿੁਹਾਡੇ ਮਰਕਾਰਡ ਨ ੂੰ  ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਮਲਸ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 
(CPIC) ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਿੋਂ ਹਟਾ ਮਦਿੱ ਿਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਿੇ ਮਮਮਨਸਟਰੀ ਆਫ ਪਬਮਲਕ 
ਸੇਫਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਿ ਿੋਂ ਮਬਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।5  

ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਮਾਫ਼ੀ ਰਮਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਪਿਾਰਧਕ ਰਿਕਾਿਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਹ ਰਦਿਾਏਗੀ ਰਕ 
ਮੇਿਾ ਅਪਿਾਰਧਕ ਰਿਕਾਿਡ ਹੈ?  

ਇਹ ਇਸ ਗਿੱਲ ਿੇ ਮਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਕ ਮਕਸ ਿਰਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਮਧਕ ਮਰਕਾਰਡ 
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਜੇ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਾਫ਼ੀ ਮਮਲਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਮਧਕ 
ਮਰਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਮਨਯਮਮਿ ਅਪਰਾਮਧਕ ਮਰਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਹ 
ਨਹੀਂ ਮਦਿਾਏਗੀ ਮਕ ਿੁਹਾਡਾ ਅਪਰਾਮਧਕ ਮਰਕਾਰਡ ਹੈ। 
ਪਰ, ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ (ਬਿੱ ਮਚਆਂ, ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ, ਅਸਮਰਥ ਮਵਅਕਿੀਆਂ) ਨਾਲ 
ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਲਨਰੇਬਲ ਸੈਕਟਰ ਮਕਰਮੀਨਲ ਮਰਕਾਰਡ 
ਚੈੈੱਕ (Vulnerable Sector Criminal Record Check) ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ 
ਲੋੜ੍ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।  ਜੇ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਕਸੇ ਮਜਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, 
ਅਿੇ ਿੁਹਾਡਾ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸੈਕਟਰ ਮਕਰਮੀਨਲ ਮਰਕਾਰਡ ਚੈੈੱਕ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਿਾਂ 
ਬਾਵਜ ਦ ਇਸ ਦੇ ਮਕ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਾਫ਼ੀ ਮਦਿੱ ਿੀ ਗਈ ਹੈ, CPIC ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨ ੂੰ  
ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਿੌਰ ਿੇ ਅੂੰ ਮਕਿ ਕੀਿਾ ਦਰਸਾਏਗੀ।  ਫੇਰ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮਕ ਿੁਸੀਂ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਿਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਮਰਕਾਰਡ ਦੇਿਣ ਮਦਓ। 

ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਮਾਫ਼ੀ ਰਮਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੇਿੇ ਤੇ ਫੇਿ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?  

ਹਾਂ।  ਹਾਂ। ਜੇ ਜਿੱ ਜ ਿੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਡਰਾਇਮਵੂੰਗ ਕਰਨ ਿੇ 10 
ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਬੂੰਦੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨੁਸੂੰਗੀ ਆਦੇਸ਼ ਜੋੜ੍ਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 
ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਬਾਵਜ ਦ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਮਕ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਾਫ਼ੀ ਮਦਿੱ ਿੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਕੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਸਟੇਟਸ (ਅਮਿੀਕਾ) ਜਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

ਨਹੀਂ। US ਿੁਹਾਡੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਮਾਨਿਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।  ਜੇ ਿੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਮਧਕ 
ਮਰਕਾਰਡ ਕਾਰਨ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਯ ਨਾਇਟੇਡ ਸਟੇਟਸ ਮਵਿੱ ਚ ਦਾਿਲੇ ਿੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਿੇ 
ਜਾਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਿੁਸੀਂ ਛ ਟ (I-192, ਗੈਰ-ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਵਿੱ ਜੋਂ ਦਾਿਲ ਹੋਣ 
ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਆਮਗਆ ਲਈ ਬੇਨਿੀ) ਲਈ ਦਰਿਾਸਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਯ ਐਸ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਿੇ ਬਾਰਡਰ ਪਰੋਟਕੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਿੇ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
ਔਨਲਾਈਨ: https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/760 

ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਦੋਂ ਕਿ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

ਇਸ ਿੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਮਕ ਿੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਬੇਨਿੀ ਕਰ ਸਕੋ: 

 ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੌਰ ਿੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ 
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ (ਸਾਰੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਸਰਚਾਰਜ, ਿਰਮਚਆ,ਂ ਿਮਮਆਮਜਆਂ ਦੀ 
ਪ ਰਿੀ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਭੁਗਿਾਨ ਕਰੋ), ਅਿੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰੂੰ ਟ ਦੀ 
ਮਮਆਦ-ਪੁਗਣ ਦੀ ਮਮਿੀ ਿਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ 
ਆਰਡਰ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਿੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

 ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਮਕ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਜੁਰਮ-ਰਮਹਿ 
ਪ ਰਾ ਕੀਿਾ ਹੋਵੇ6 

ਕੀ ਮਾਫ਼ੀ ਿਿੱ ਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਹਾਂ।  ਿੁਹਾਡੀ ਮਾਫ਼ੀ ਉਸ ਸ ਰਿ ਮਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਦ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਕਸੇ 
ਹੋਰ ਜੁਰਮ ਮਵਿੱ ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਰਿਾਸਿ 
ਮਵਿੱ ਚ ਝ ਠਾ ਮਬਆਨ ਮਦੂੰ ਦੇ ਹੋ। 

ਕੋਈ ਹੋਿ ਗਿੱ ਲ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਕਸੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਏਜੂੰ ਸੀ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਿੇ 
ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਿੋਂ ਆਪਣੀ ਦਰਿਾਸਿ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਿੁਹਾਡੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ 
ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ।   

ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਦਰਿਾਸਿ ਫਾਰਮ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ ਿਰਹਾਂ, ਦਰੁਸਿ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਅਿੇ 
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ।  ਜੇ ਿੁਹਾਡੀ ਦਰਿਾਸਿ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ 

ਿਾਂ ਿੁਹਾਡੀ ਦਰਿਾਸਿ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਾਪਸ ਕਰ ਮਦਿੱਿੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਰਕਵੇਂ ਦਿਿਾਸਤ ਦੇਵਾਂ? 

ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਦਰਿਾਸਿ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਦੇ ਮਪਿੱ ਛੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨ ੂੰ  ਭਰੋ ਅਿੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  
ਸਾਰੀ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੇ ਫ਼ੀਸ ($631) ਨਾਲ ਭੇਜੋ।  ਗਾਈਡ ਮਵਿੱ ਚ ਫਾਰਮ 
ਅਿੇ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਹਦਾਇਿਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਜਾਂ ਫਾਿਮ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂ ਰਕਸ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿਾਂ?  

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

 

ਰਜ਼ੰਦਗੀ ਤੋਂ 
ਦੂਿ ਜਾਣਾ 

ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਪਮਹਲੀ ਵਾਰ ਅੂੰਦਰ ਆਏ ਸੀ, ਿਾਂ ਗੈਂਗ ਨੇ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਮਜਹਾ ਪਮਰਵਾਰ 
ਮਦਿੱ ਿੀ ਮਜਸ ਦੀ ਿੁਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ।  ਅਿੇ ਿੁਸੀਂ ਬਸ ਉਸ ਅਸਾਨ ਪੈਸੇ ਨ ੂੰ  
ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।  ਅਿੇ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਬਹੁਿ ਵਧੀਆ ਲਿੱ ਗਦੀ ਸੀ - ਮਜਵੇਂ ਮਕ 
ਰਾਜੇ ਦੀ ਿਰਹਾਂ ਹੋਣਾ।  ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਲੋਕ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।  ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਮਕ ਹੁਣ ਿੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪਮਰਵਾਰ ਹੋਵੇ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਿੇ 
ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਮਕ ਿੁਸੀਂ ਜੀਵਨ-ਮਨਰਬਾਹ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ 
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ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਉਹ ਮਵਿੱ ਿੀ ਸਮਥਰਿਾ ਨਹੀਂ ਮਦਿੱ ਿੀ ਮਜਸ ਦੀ ਿੁਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਿੇ 
ਿੁਸੀਂ ਮਦਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਿੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਬੁਰਾ ਡਰਿੱਗ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਿੋਂ ਿੂੰਗ 
ਆ ਗਏ ਹੋ।  ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਿੁਸੀਂ ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਦੇਿ-ਦੇਿ ਕੇ ਥਿੱ ਕ ਚੁਿੱ ਕੇ 
ਹੋ ਕੀ ਕੋਈ ਿੁਹਾਡਾ ਮਪਿੱ ਛਾ ਕਰ ਮਰਹਾ ਹੈ।  ਸ਼ੁਰ  ਮਵਿੱ ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚੂੰਗਾ ਸੀ।  
ਹੁਣ ਿੁਸੀਂ ਬਸ ਸ਼ਾਂਿੀ ਨਾਲ ਰਮਹਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ - ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਗਿੱਲ ਿੋਂ ਮਚੂੰ ਿਾ 
ਕੀਿੇ ਬਗੈਰ ਦੁਪਮਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਮਕ ਕੋਈ ਿੁਹਾਡੇ ਮੇਜ਼ ਵਿੱਲ ਆ 
ਮਰਹਾ ਹ,ੈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕੌਫੀ ਸ਼ਾਪ ਮਵਿੱ ਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਮਜਿੱ ਥੋਂ ਿਹੁਾਨ ੂੰ  ਜਾਣ 
ਲਈ ਨਾ ਮਕਹਾ ਜਾਵ।ੇ 
ਪਰ ਿੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਵ,ੇ ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਮਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਿੋਂ ਦ ਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 
ਕਰ ਮਲਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿੱਲ ਹੈ ਮਜਸ ਬਾਰੇ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਿਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਛਿੱ ਡਣਾ 
ਅਸਾਨ ਹੈ।  ਇਿੱ ਥੋਂ ਿਿੱ ਕ ਮਕ ਬਾਈਕਰ ਮਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛਿੱ ਡਣ ਦੀ ਪਰਮਕਮਰਆ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ, ਅਿੇ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਮਕਸੇ ਮੌਜ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਮਣਆਈ ਮੌਿ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ।  
ਇਸ ਲਈ ਅਿੱਗੇ ਵਧੋ।  ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਿ ਉੱਥੋਂ ਕਰੋ ਮਜਿੱ ਥੇ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।  ਨੌਕਰੀ ਲਵੋ।  ਚੂੰਗੀ ਮਜ਼ੂੰ ਦਗੀ, ਨਾ ਮਕ ਵਿੱ ਡੀ ਮਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਮਜਊਣਾ 
ਮਸਿੱ ਿੋ।  ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁਿੱ ਪ, ਆਪਣੇ ਪ ਜਾ ਅਸਥਾਨ ਿੇ, ਆਪਣੇ MMA ਮਜਮ 
ਮਵਿੱ ਚ ਨਵਾਂ ਪਮਰਵਾਰ ਿਲਾਸ਼ ਕਰੋ।  ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਮਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਗਿੱਲ ਿੇ ਮਾਣ ਕਰਨ 
ਮਦਓ ਮਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਪਿਾ ਰ ਫਰ ਜਾਂ ਮਕੈਮਨਕ ਹਨ।   
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਿਾਂ, ਅਿੇ ਇਿੱਥੋਂ ਿਿੱ ਕ ਮਕ ਆਪਣੇ 
ਪਮਰਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਪਿੱ ਛੇ ਛਿੱ ਡਣਾ, ਪਰ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਿੁਸੀਂ ਿੁਹਾਡਾ ਮਪਿੱ ਛਾ ਹੋਣ 
ਦੀ ਮਚੂੰ ਿਾ ਨ ੂੰ  ਿਾਂ ਿਿਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਫੇਰ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਵਿੱ ਡੇ ਹੋ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਕੋਈ ਿੁਹਾਡੇ ਟੋਲੇ ਬਾਰੇ ਅਿੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਕ ਪਮਹਲਾਂ ਿੁਸੀਂ ਕੀ 
ਕੀਿਾ ਸੀ, ਭੁਿੱ ਲ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਆਿਰਕਾਰ, ਕੀ ਿੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਲਾਰਕ ਪਾਰਕਰਜ਼ 
ਜਾਂ ਮਰਲੇ ਪਾਰਕ ਗੈਂਗ ਬਾਰੇ ਸੁਮਣਆ ਹੈ? 

ਜੇ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਿਾਂ ਗੈਂਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਸਲ 
ਮਦਦ ਅਿੇ ਸਲਾਹ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਕੋਈ ਸ਼ਰਿਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।  ਿੁਹਾਨ ੂੰ  
ਮਕਸੇ ਦੀ ਮਸ਼ਕਾਇਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ।  ਜੁਰਮ ਰੋਕਣਾ - ਿੁਹਾਡੀ ਅਮਣਆਈ ਮੌਿ 
ਦੀ ਿਰਹਾਂ - ਬਸ ਇਿੱਕੋ ਗਿੱ ਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।  ਿੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਕਸੇ ਵੀ 
ਸਮੇਂ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
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ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਗਿੱ ਲਾਂ 

ਮਜ਼ਆਦਾਿਰ ਮਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਲਈ, ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਮਕਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਮਕਉਂਮਕ ਮਜਹੜ੍ੀਆਂ 
ਚੋਣਾਂ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਿੋਂ ਿਾਸ ਵਿੱ ਿਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ।  ਇਸ ਲਈ 
ਗਲਿ ਰਸਿਾ ਚੁਣਨਾ ਅਸਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਚੋਣ ਸਾਫ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।  
ਇਹ ਦੇਿਣਾ ਅਸਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਮਕ ਹਰੇਕ ਰਸਿਾ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਕਿੱ ਥੇ ਮਲਜਾਏਗਾ - ਿਾਸ 
ਿੌਰ ਿੇ ਿੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਮਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਿੋਂ ਲੂੰ ਘੇ ਹੋ ਅਿੇ ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ 

ਨਫਰਿ ਕਰਦੇ ਹੋ।  ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਅਮਜਹੇ ਚੋਰਾਹੇ ਿੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਿੱ ਿਰੀ 
ਰਸਿੇ ਿੇ ਚਿੱ ਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਿੱਥੇ ਮਦਿੱ ਿੀ ਗਈ ਹੈ। 
1. ਰਜਉਂਦੇ ਿਹੋ।  ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਮਰਕ ਦੀ ਿਰਹਾਂ ਮਜਊਣਾ 

ਮਸਿੱ ਿੋ।  ਮਜਉਂਦੇ ਰਮਹਣ ਦਾ ਮਿਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜ੍ਾਂ (ਭੋਜਨ, ਆਸਰਾ, 
ਕਿੱਪੜ੍ੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਿਭਾਲ) ਪ ਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਮਕ ਆਪਣੀਆਂ 
ਇਿੱਛਾਵਾਂ।  ਇਸ ਪੁਸਮਿਕਾ ਮਵਿੱ ਚ ਸ ਚੀਬਿੱਧ ਸਰੋਿਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਨਾਲ, ਿੁਸੀਂ ਕਾਨ ੂੰ ਨ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਮਰਕ ਵਿੱਜੋਂ ਮਜਉਂਦੇ ਰਮਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਫੇਰ ਿਸੁੀਂ 
ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਿੱਲ ਵਿੱ ਧ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਮਮਹਜ਼ ਮਜਉਂਦੇ ਰਮਹਣ ਿੋਂ ਬਚੋ। 

2. ਨੌਕਿੀ ਲਵੋ।  ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਿੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਬਣਾਏ ਰਿੱ ਿ ਕੇ ਮਮਹਜ਼ 
ਮਜਉਂਦੇ ਰਮਹਣ ਿੋਂ ਬਚੋ।  ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਗਮਰਕ ਬਣਨ 
ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਇਿੱ ਕ ਅਮਹਮ ਸਾਧਨ ਹ,ੈ ਮਕਉਂਮਕ ਇਹ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਹ ਆਮਦਨ 
ਮਦੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜ੍ਾਂ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਇਿੱਛਾਵਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਪੁਸਮਿਕਾ ਮਵਿੱ ਚ ਸ ਚੀਬਿੱਧ ਸਰਿੋਾਂ ਦੀ 
ਵਰਿੋਂ ਨਾਲ, ਿੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ, ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਮਰਕ 
ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਫੇਰ ਿੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਲ ਵਿੱ ਧ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਮਬਹਿਰ 
ਨੌਕਰੀ ਲਵੋ। 

3. ਚੰਗੀ ਨੌਕਿੀ ਲਵੋ।  ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਿਜਰਬੇ ਅਿੇ ਹੋਰ ਮਸਿੱ ਮਿਆ ਨਾਲ, ਿੁਸੀਂ 
ਮਬਹਿਰ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ, ਅਿੇ ਅਮਜਹੀ ਆਮਦਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਥਿੀ ਮਵਿੱ ਚ ਹੋ ਮਜਸ 
ਦੀ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਚੂੰ ਗੀ ਮਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਲਈ ਲੋੜ੍ ਹੈ।  ਿੁਸੀਂ ਮਸਰਫ ਆਪਣੇ ਮਬਲਾਂ ਦਾ ਹੀ 
ਭੁਗਿਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਲਮਕ ਕਾਰ ਿਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਮਰਟਾਇਰਮੈਂਟ 
ਲਈ ਬਚਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਮਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਮਵਿੱ ਚ 
ਰਿੱ ਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਿਸੁੀਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ।   

4. ਅਿੱ ਗੇ ਵਧ।ੋ  ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੂੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਵਿੱ ਿੀ ਸੁਰਿੱ ਮਿਆ ਹੈ 
ਅਿੇ ਸਮਾਮਜਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਿੁਸੀਂ ਬਸ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਕਸੇ 
ਹੋਰ ਨਾਗਮਰਕ ਦੀ ਿਰਹਾਂ ਮਦਿਾਈ ਮਦੂੰ ਦੇ ਹੋ।  ਅਮਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਮਕਉਂਮਕ 
ਿੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੋ।  ਮਾਫ਼ੀ ਪਰਾਪਿ ਕਰੋ ਅਿੇ ਚੂੰਗੀ ਮਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਲੈਣ ਲਈ ਅਿੱਗੇ ਵਧੋ। 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਧੋਿਾ ਨਾ ਰਦਓ।  ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਿ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਲਿ ਦੀ ਸਮਿੱ ਮਸਆ 
ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਵਗੜ੍ ਜਾਵੇਗੀ।  ਮਜਉਂਦੇ ਰਮਹਣ ਦੇ ਬਜਟ ਮਵਿੱ ਚ ਨਸ਼ ੇਦੀ ਲਿ 
ਲਈ ਕੋਈ ਜਗਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਕਉਂਮਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਿ ਿੇ ਬਹੁਿ ਮਜ਼ਆਦਾ ਿਰਚ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ।  ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਕ ਸੀਮਿ ਆਮਦਨ 
ਮਵਿੱ ਚ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਿੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਿਾਂ ਦਾ ਿਰਚਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਅਿੇ ਜੇ 
ਿੁਸੀਂ ਐਨੇ ਥਿੱ ਕ ਗਏ ਹੋ ਮਕ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿਾਂ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ 
ਬਚਾ ਸਕਦੇ।  ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੂੰ ਮ ਿੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ 
ਜਦੋਂ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਮੌਜ ਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਉਮਚਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਕ 
ਿੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਿਾ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਭੁਗਿਾਨ ਕਰੇਗਾ।  ਇਸ ਨਾਲ ਿੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਹਿੱ ਥੋਂ 
ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਿੇ ਿੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਮਹਜ਼ ਮਜਉਂਦੇ ਰਮਹਣ ਿੇ ਪਹੁੂੰ ਚ ਜਾਵੋਗੇ।  ਇਸ 
ਲਈ ਸਭ ਿੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਿੱ ਿ ਦੇ ਮੁਿੱ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪਟੋ। 
ਸਿੱ ਚਮੁਿੱ ਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਧੋਿਾ ਨਾ ਰਦਓ।  ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਨਾਗਮਰਕ ਦਾ ਮਵਿਾਵਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ। ਹਾਂ ਿੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਿੁਸ਼ਮਕਸਮਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਿੁਸੀਂ ਉਹ ਮਵਅਕਿੀ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹੋ ਜੋ ਗੁਆਂਢ ਮਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਵਧੀਆ ਘਰ ਮਵਿੱ ਚ ਰਮਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਮਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਮਨੈੱਜੀ 
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ਸਕ ਲ ਮਵਿੱ ਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਦੇ 
"ਕਾਰੋਬਾਰ" ਿੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਿੁਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਮ ਰਿ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਕ ਿੁਸੀਂ ਜੀਵਨ-ਮਨਰਬਾਹ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।  ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਮਕ ਿੁਹਾਡੀ ਪਿਨੀ ਮਵਿਾਵਾ ਕਰੇਗੀ ਮਕ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਪਰ ਜਦੇ ਜਾਂ 
ਕਦੇ, ਿੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਣਗੇ। 
ਅਿ ੇਹਾਂ, ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਦੇ ਹੋ ਜੋ ਿੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਾਂ 
ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਹ ਮਮਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਮਲ ਮਰਹਾ ਹੈ।  ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 
ਕਰੋ ਮਕ ਿੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। 

ਪਰ ਮਜਹੜ੍ਾ ਵੀ ਰਸਿਾ ਿੁਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਥੇ ਮਦਦ ਲਈ ਹਾਂ।   
ਬਸ ਕਮਮਊਮਨਟੀ ਸਰਮਵਮਸਜ਼ ਆਮਫਸ ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ,  

ਜਾਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਮਮਲਣ ਲਈ ਬੇਨਿੀ ਕਰੋ। 
 

ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਡ ਸਸੋਾਇਟੀ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼, ਗਾਹਕਾਂ, ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਅਿੇ ਮਕਰਮੀਨਲ 
ਜਸਮਟਸ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਧੂੰ ਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਮਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਮਿਕਾ 
ਮਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਮਿਕਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਪੀਆਂ ਮੂੰਗਵਾਉਣ 
ਲਈ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਿਰੁਿੱ ਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਮਰਪਰੋਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:  
ਕਮਮਉਮਨਟੀ ਸਰਮਵਮਸਜ਼ ਆਮਫਸ  
(604-872-5471 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 222)   
ਜਾਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਮਮਲਣ ਲਈ ਬੇਨਿੀ ਕਰੋ 

ਹੋਿ ਸਰੋਤ 

ਜੇਲਹ ਰਵਿੱ ਚ ਸਰੋਤ  

 ਕਈ ਬਾਹਰੀ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਬੀਸੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲਹਾਂ/ਕੈਦਿਾਮਨਆਂ ਮਵਿੱ ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਮਦੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਆਮ ਿੌਰ ਿੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਮਕਿਾਬਚੇ ਮਵਿੱ ਚ ਮਦਿੱ ਿੀ 
ਗਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹ ਹਨ: 
 

- ਅਲਕੋਹੋਮਲਕਸ ਅਨੌਮਨਮਸ 

- ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ 
- M2/W2 (ਇਨਮੇਟ ਮਵਮਜ਼ਮਟੂੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ) 
- ਨੇਮਟਵ ਮਪਰਜਨ ਮਲਏਜਨ ਵਰਕਰ 

- ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ 
- POP (HIV/AIDS ਵਾਲੇ ਮਵਅਕਿੀਆਂ ਲਈ) 
- ਕਈ ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਮ ਹਾਂ ਿੋਂ ਧਾਰਮਮਕ ਪਰੋਗਰਾਮ 

 ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸ ਚੀ ਹੈ ਜੋ ਿੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਮਜਸ ਨ ੂੰ  ਹਰਕੇ 
ਜੇਲਹ ਦੇ ਫੋਨ ਿੇ ਪਰਦਰਮਸ਼ਿ ਕੀਿਾ ਮਗਆ ਹੈ।  (ਿੁਸੀਂ ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਡ 
ਸੋਸਾਇਟੀ ਨ ੂੰ  ਮੁਫ਼ਿ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਸਥਾਨਕ ਨੂੰ ਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਦਰਮਸ਼ਿ 
ਕੀਿੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।) 

 ਿੁਸੀਂ ਸ ਬਾਈ ਜੇਲਹ ਿੋਂ ਹਰ ਹਫਿੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੂੰਦਰ 7 ਮਚਿੱ ਠੀਆਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ 
ਮੁਫ਼ਿ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦਾ ਿਰਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਇਹ 
ਸੂੰ ਪਰਕ ਬਣਾਏ ਰਿੱ ਿਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਿਰੀਕਾ ਹੈ। 

 

ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਿਡ ਸੋਸਾਇਟੀ 
ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਡ - ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ .......................................604-872-5471

..........................................................................ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 222 

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 - ਮਵਕਟੋਰੀਆ ...........................................250-386-3428 

2675 Bridge Street, Victoria, BC V8T 4Y4 

ਔਨਲਾਈਨ: www.johnhoward.victoria.bc.ca 

ਬੀਸੀ ਮਵਿੱਚ ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਡ ਦੀ ਹੋਰ ਆਮਫਸ 

ਕੈਂਪਬੈਲ ਰੀਵਰ:  .....................................................250-286-0611 

ਕੈਮਲ ਪਸ:  ...........................................................250-434-1700 

ਕੇਲੋਵਨਾ: ..............................................................250-763-1331 

ਨੈਨੇਇਮੋ:   ............................................................250-754-1266 

ਮਪਰੂੰ ਸ ਜੋਰਜ:  .........................................................250-561-7343 

ਵੇਰਨੋਨ:  ..............................................................250-542-4041 

ਔਨਲਾਈਨ: www.johnhowardbc.ca/regional/ 

ਹੈਲਪ ਿਾਈਟ ਨਾਉ 

BC211 (ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, 24/7) .............211  
ਔਨਲਾਈਨ: redbookonline.bc211.ca 

ਕਰਾਈਮਸਸ ਲਾਈਨ  
ਗਰੇਟਰ ਵੈਨਕ ਵਰ:  ...................................................604-872-3311 

ਬੀਸੀ: (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) ..............................1-800-SUICIDE 

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

ਪੁਮਲਸ, ਫ਼ਾਇਰ, ਐਬਂ ਲੈਂਸ .................................................911  

ਆਦਤਾਂ 
ਸ਼ਰਾਬ ਅਿੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ 

ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕ ਵਰ:  ....................................................604-660-9382  

ਬੀਸੀ: (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) ..............................1-800-663-1441 

ਔਨਲਾਈਨ: redbookonline.bc211.ca 

ਅਲਕੋਹੋਮਲਕਸ ਅਨੌਮਨਮਸ 

ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕ ਵਰ:  ....................................................604-434-3933 

ਮਵਕਟੋਰੀਆ:  .........................................................250-383-0415 

ਬਾਕੀ ਦਾ ਬੀਸੀ: www.bcyukonaa.org 

ਨਾਰਕੋਮਟਕਸ ਅਨੌਮਨਮਸ 

ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕ ਵਰ: (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) .................1-866-683-6819 

ਬਾਕੀ ਦਾ ਬੀਸੀ: www.bcrna.ca 
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ਜ ਆ ਿੇਡਣ ਦੀ ਸਮਿੱ ਮਸਆ ਬਾਰੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ:  ......................1-888-795-6111 

ਫਿਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਰਿਸੋਿਰਸਜ਼  
ਕਵੇਨਏਜਂੀਟਲ ਅਬੋਰੀਜਨਲ ਸੋਸਾਇਟੀ  ...............................604-588-5561 

ਔਨਲਾਈਨ: www.cwenabso.com  

ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਇੂੰ ਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ...................................604-605-8901 

ਔਨਲਾਈਨ: www.fnes.ca 

ਹੇ-ਵੇ'-ਨੋਮਕਊ' ਹੀਮਲੂੰ ਗ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਮਡਕਸ਼ਨਸ ਸੋਸਾਇਟੀ 
..........................................................................604-874-1831 

ਕੇਕੀਨਾਉ ਨੇਮਟਵ ਹਾਉਮਸੂੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ 
ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕ ਵਰ:  ....................................................604-591-5299 

ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ:   ............................................................... 1-877-591-5299 

ਔਨਲਾਈਨ: www.kekinow.ca 

ਨੇਮਟਵ ਕੋਰਟਵਰਕਰ ਐਡਂ ਕਾਉਂਸਮਲੂੰ ਗ ਐਸੋਮਸਏਸ਼ਨ 

ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕ ਵਰ:  ....................................................604-985-5355 

ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ:   ............................................................... 1-877-811-1190   
ਔਨਲਾਈਨ: www.nccabc.ca 

ਯ ਨਾਈਮਟਡ ਨੇਮਟਵ ਨੇਸ਼ਨਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ................................604-688-1821 

ਵੈਨਕ ਵਰ ਨੇਮਟਵ ਹਾਉਮਸੂੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ  ................................604-320-3312   

ਵੈਨਕ ਵਰ ਅਬੋਮਰਜਨਲ ਫਰੈਂਡਮਸ਼ਪ ਸੈਂਟਰ ...............................604-251-4844 

ਔਨਲਾਈਨ: www.vafcs.org  

ਹੀਮਲੂੰ ਗ ਅਵਰ ਸਮਪਮਰਟ ਸੋਸਾਇਟੀ (BC ਅਬੋਮਰਜਨਲ HIV/AIDS) 

 ............................................................................ 604-879-8884 

ਔਨਲਾਈਨ: www.healingourspirit.org 

ਵੈਨਕ ਵਰ ਨੇਮਟਵ ਹੈਲਥ ਸੋਸਾਇਟੀ .....................................604-255-9766  

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

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

ਸਿਕਾਿ 

ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਮਨਊ ਏਜੂੰਸੀ (ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ) ............................1-800-959-8281 

ਔਨਲਾਈਨ: www.cra-arc.gc.ca 

ਇੂੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ (EI)  ........................................... 1-800-206-7218 

ਔਨਲਾਈਨ: www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/ei/index.shtml 

ਇਨਕਵਾਇਰੀ ਬੀਸੀ (ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) 
ਮਵਕਟੋਰੀਆ: ..........................................................250-387-6121 

ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕ ਵਰ: .....................................................604-660-2421 

ਬੀਸੀ: (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) ..............................1-800-663-7867 

GST ਕਰੈਮਡਟ  .............................................................1-800-959-1953 

ਔਨਲਾਈਨ: www.cra-arc.gc.ca/bnfts/gsthst/menu-eng.html 

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

ਰਸਹਤ 

AIDS ਵੈਨਕ ਵਰ:  ........................................................604-893-2001 

ਬੀਸੀ: (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) ..............................1-800-555-8222 

ਔਨਲਾਈਨ: www.aidsvancouver.org 

BC Coalition of People with Disabilities (ਅਸਮਰਥਿਾਵਾਂ 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 

ਹੈਲਥਮਲੂੰ ਕ ਬੀਸੀ (ਮਸਹਿ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਿ ਜਾਣਕਾਰੀ) ...............811 

ਔਨਲਾਈਨ: www.healthlinkbc.ca 

ਪੋਮਜ਼ਮਟਵ ਲੀਮਵੂੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਬੀਸੀ (HIV/AIDs) 

ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕ ਵਰ:  ....................................................604-893-2200 

ਬਾਕੀ ਦਾ ਬੀਸੀ: (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) ..................1-800-994-2437 

ਔਨਲਾਈਨ: www.positivelivingbc.org 

ਿਰਹਣ ਲਈ ਸਥਾਨ 

ਰੈਜੀਡੈਂਮਸ਼ਅਲ ਟੈਨੇਂ ਸੀ ਆਮਫ਼ਸ 

ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕ ਵਰ:  ....................................................604-660-1020 

ਮਵਕਟੋਰੀਆ ...........................................................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 (ਮਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰੋਿ ਅਿੇ ਵਕਾਲਿ ਕੇਂਦਰ) 
ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕ ਵਰ:  ....................................................604-255-0546 

ਬੀਸੀ: (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) ..............................1-800-665-1185 
ਔਨਲਾਈਨ: www.tenants.bc.ca 

ਟਰਾਇਏਜ ਸ਼ੈਲਟਰ ..........................................................604-254-3700 

707 Powell Street, Vancouver, BC 

ਇਮੀਗਰੈਂਟ 

ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਰਮਵਮਸਜ਼ 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 
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 ਦੇ ਸਮੇਂ, ਵੀਕਏਡਂ ਦੌਰਾਨ, ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ) 
(ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) .......................................1-866-595-5677 

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

ਕੂੰਬਾਇਨਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਯ ਮਨਟ (ਗੈਂਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ) 604-
777-7800 

ਲਾਇਰ ਰੈਫਰਲ ਸਰਮਵਸ (ਵਕੀਲ ਹਵਾਲਾ ਸੇਵਾ) 
ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕ ਵਰ:  ....................................................604-687-3221  

ਬਾਕੀ ਦਾ ਬੀਸੀ: .....................................................1-800-663-1919 

ਔਨਲਾਈਨ: www.cba.org  

ਲੀਗਲ ਸਰਮਵਮਸਜ਼ 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 

ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ 

ਕਰਾਈਮਸਸ ਲਾਈਨ  
ਗਰੇਟਰ ਵੈਨਕ ਵਰ:  ...................................................604-872-3311 

ਬੀਸੀ: (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) ..............................1-800-SUICIDE 

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

ਕੈਨੇਮਡਆਈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਸੋਮਸਏਸ਼ਨ 

ਗਰੇਟਰ ਵੈਨਕ ਵਰ:  ...................................................604-688-3234 

ਬੀਸੀ: (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) ..............................1-800-555-8222  

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

ਕੇਟਲ ਫਰੈਂਡਮਸ਼ਪ ਸੋਸਾਇਟੀ ................................................604-251-2801 

ਔਨਲਾਈਨ: www.thekettle.ca  

ਆਵਾਜਾਈ 

ਟਰਾਂਸਮਲੂੰ ਕ ਟਰਾਂਮਜਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ............................................604-953-3333 

ਔਨਲਾਈਨ: www.translink.ca 

ਕਰਲਆਣ 

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

ਨੌਜਵਾਨ 

ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਸਰਮਵਮਸਜ਼ ਯ ਮਨਟ (ASU) ................................ 604-660-9376 

ਕੋਵੇਨੈਂ ਟ ਹਾਊਸ (16 to 22)  
ਗਰੇਟਰ ਵੈਨਕ ਵਰ:  ...................................................604-685-7474 

ਬੀਸੀ: (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) ..............................1-877-685--7474 

ਯ ਥ ਮਡਟੌਕਸ ਸਰਮਵਮਸਜ਼ (13 ਿੋਂ 21)  
ਗਰੇਟਰ ਵੈਨਕ ਵਰ:  ...................................................604-872-4349 

ਬੀਸੀ: (ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ) ..............................1-877-872-4349 

ਇਸ ਪੁਸਮਿਕਾ ਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ ਸੁਿੱ ਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?  ਇਸ ਪੂੰ ਨੇ ਨ ੂੰ  ਰਿੱ ਿੋ।  ਇਸ 
ਿੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਰ ਹਨ ਮਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਲੋੜ੍ ਹੈ। 
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