
ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਹਵੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ 
ਅਹਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ 
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲ ਿੱਚ ਲਿਰਾਸਤ ਲ ਿੱਚ ਿੋ ਤਾਂ ਇਿ ਪਰਚਾ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਸਕੌਟਿੈਂਡ ਲ ਿੱਚ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਅਤ ੇਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਲਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰ ੇ
ਯ ਰਪੀ ਕਨ ੈਨਸ਼ਨ ਤਲਿਤ ਆਪਣੇ ਅਲਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰ ੇਮਿਿੱ ਤ ਪ ਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਲਿਰਾਸਤ 
ਲ ਿੱਚ ਤੁਿਾਡੇ ਮੁਿੱ ਖ ਅਲਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰ ੇਦਿੱ ਸਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਿਾਿ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤ ੇਇਿ ਤਿੁਾਨ ੂੰ  ਤੁਿਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਲਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰ ੇਨਿੀਂ 
ਦਿੱ ਸਦਾ। ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਿਾਿ ਿੈਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਜੂੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਿੋ ਸਕੇ ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹ।ੋ ਇਿ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਉਦੋਂ ਫੈਸਿੇ ਿੈਣ ਲ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 
ਲ ਿੱਚ ਿੁੂੰ ਦ ੇਿੋ। ਜੇ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਪਰਚ ੇਲ ਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਿੀਂ ਆ ਲਰਿਾ, ਜੇ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲ ਿੱਚ ਆਸਾਨ ਕਾਪੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ ੈਜਾਂ 
ਇਸ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨ ੂੰ  ਕਿੋ। 
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ਆਪਣੇ ਅਹਧਕਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ:
1. ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਇਿ ਜਾਣਨ ਦਾ ਿੱਕ ਿੈ ਹਕ ਪੁਹਲਸ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਹਿਰਾਸਤ ਹਵੱਚ ਹਕਉਂ ਰੱਖ ਰਿੀ ਿੈ।
2. ਤੁਿਾਡ ੇਕੋਲ ਇਿ ਜਾਣਨ ਦਾ ਿੱਕ ਿੈ ਹਕ ਪੁਹਲਸ ਕੀ ਸਚੋਦੀ ਿੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਿੈ।
3. ਤੁਿਾਡ ੇਕੋਲ ਿੱਕ ਿੈ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਲਸਟਰ ਨ ੂੰ  ਦੱਸੋ ਹਕ ਤਸੁੀਂ ਪੁਹਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਵੱਚ ਿ।ੋ ਇਿ ਮੁਫਤ ਿੈ।
4. ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਅਹਧਕਾਰ ਿੈ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਦੱਸੋ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁਹਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਵੱਚ ਿੋ। ਉਦਾਿਰਨ ਵੱਜੋਂ, ਇਿ

ਪਹਰਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।
5. ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਚੁੱ ਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਧਕਾਰ ਿੈ। ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਪੁਹਲਸ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਕਸੇ ਵੀ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਨਿੀਂ ਿੈ। ਪਰ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਨਾਗਹਰਕਤਾ ਦੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ।
6. ਪੁਹਲਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਹਬਨਾਂ ਹਕਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕਲੇ ਹਵੱਚ ਸੋਲੀਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ

ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਧਕਾਰ ਿੈ। ਤਸੁੀਂ ਹਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ ਹਕਸ ੇਸਲੋੀਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿੋ ਜਦੋਂ ਪੁਹਲਸ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਸਵਾਲ
ਪੁੱ ਛ ਰਿੀ ਿੈ।

7. ਜੇ ਤੁਿਾਡੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਿੈ, ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨਗਰਾਨੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿੈ,
ਤਾਂ ਤੁਿਾਡ ੇਕੋਲ ਪੁਹਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਿਾਡ ੇਮਾਹਪਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਣ ਆਉਣ ਦਾ ਅਹਧਕਾਰ ਵੀ ਿੈ।

8. ਤੁਿਾਡ ੇਕੋਲ ਤੁਰੂੰ ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਧਕਾਰ ਿੈ।



ਤੁਿਾਡੇ ਅਹਧਕਾਰ
ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਖਾਸ ਿਾਿਾਤਾਂ ਲ ਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨ ੂੰ  ਇਿਨਾਂ ਅਲਿਕਾਰਾਂ ਲ ਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨ ੂੰ  ਤੁਿਾਡੇ ਦੁਆਰਾ  ਰਤਣ ਲ ਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ 
ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਲਿਕਾਰ ਿੈ। ਉਦਾਿਰਨ ਿਈ, ਜ ੇਪੁਲਿਸ ਸੋਚਦੀ ਿੈ ਲਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਕਸੇ ਿੋਰ ਲ ਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਤਕਿੀਫ ਪਿੁੂੰ ਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ 
ਿਈ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਿ ਗਿੱਿ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋੜ੍ ਿੈ। ਇਸ ਹਵੱਚ ਤੁਿਾਡ ੇਚੁੱ ਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਧਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿੀਂ ਿੈ।

1. ਪੁਹਲਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਹਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
• ਚੁੱ ਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਧਕਾਰ

ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੁਿੱ ਛ ੇਗਏ ਲਕਸੇ  ੀ ਉਸ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜ ਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਿੋੜ੍ ਨਿੀਂ ਿੈ ਜ ੋਪੁਲਿਸ ਸੋਚਦੀ ਿੈ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ
ਕੀਤਾ ਿੈ।

ਜੋ  ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੂੰ ਦੇ ਿੋ ਉਿ ਲਿਲਖਆ ਜਾਂ ਲਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤ ੇਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਕਸੇ ਅਦਾਿਤ ਲ ਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ
ਤਾਂ ਇਿ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਦੇ ਸਬ ਤ  ਿੱਜੋਂ  ਰਲਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨ ੂੰ  ਤੁਿਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤ ੇਪਤਾ, ਜਨਮ ਲਮਤੀ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਅਤ ੇਨਾਗਲਰਕਤਾ ਬਾਰ ੇਦਿੱ ਸਣਾ ਪ ੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਿ
ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਇਿਨਾਂ  ੇਰਲ ਆਂ ਿਈ ਪੁਿੱ ਛਦੇ ਿਨ।

• ਸੋਹਲਸਟਰ ਨ ੂੰ  ਦੱਸਣਾ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁਹਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਵੱਚ ਿੋ

ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨ ੂੰ  ਸੋਲਿਸਟਰ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਦਿੱਸਣ ਿਈ ਕਲਿ ਸਕਦੇ ਿੋ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣ ੇਲ ਿੱਚ ਿੋ। ਇਿ ਤੁਿਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੋਲਿਸਟਰ ਿੋ
ਸਕਦਾ ਿੈ ਜਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਕਸੇ ਸੋਲਿਸਟਰ ਨ ੂੰ  ਨਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿ,ੋ ਤਾਂ ਆਨ-ਕਾਿ ਸੋਲਿਸਟਰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਪੁਲਿਸ ਲਜੂੰ ਨੀ
ਛੇਤੀ ਸੂੰ ਭ  ਿੋ ਸਕੇ ਸੋਲਿਸਟਰ ਨਾਿ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲ  ਸਥਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਿ ਮੁਫਤ ਿੈ।

• ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਦੱਸਣਾ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁਹਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਵੱਚ ਿੋ

ਤੁਸੀਂ ਲਕਸੇ ਿੋਰ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਦਿੱਸਣ ਿਈ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲ ਿੱਚ ਿੋ ਉਸ ਨਾਿ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਿਈ ਪੁਲਿਸ ਨ ੂੰ  ਕਲਿ ਸਕਦੇ
ਿੋ। ਉਿ ਤੁਿਾਡੇ ਪਲਰ ਾਰ ਲ ਿੱਚੋਂ ਕੋਈ  ੀ, ਤੁਿਾਡਾ ਸਾਥੀ, ਤੁਿਾਡਾ ਦੇਖਭਾਿਕਰਤਾ, ਤੁਿਾਡਾ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਿੋਰ ਲ ਅਕਤੀ
ਲਜਸਨ ੂੰ  ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿ,ੋ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਲਜੂੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਿੋ ਸਕੇ ਤੁਿਾਡੇ ਿਈ ਲਕਸੇ ਨਾਿ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨਗੇ।

ਜੇ ਤੁਿਾਡੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਿੈ (ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨਗਰਾਨੀ 
ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿੋ): 
• ਪੁਲਿਸ ਨ ੂੰ  ਤੁਿਾਡ ੇਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਦਿੱਸਣ ਦੀ ਕੋਲਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲ ਿੱਚ ਿੋ।
• ਤੁਿਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤ ਆ ਸਕਦ ੇਿਨ ਅਤ ੇਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿਨ।



• ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੂੰਗਰਜੇ਼ੀ ਬੋਿ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਿੀਂ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਈ ਤੁਿਾਡੀ ਬੋਿੀ ਬੋਿਣ  ਾਿੇ 
(ਅਨੁ ਾਦਕ) ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਿ ਕਰਗੇੀ। ਇਿ ਮੁਫਤ ਿੈ। ਇਿ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ ਲਕ ਤਸੁੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜੋ ਲਕਿਾ ਜਾ ਲਰਿਾ ਿੈ ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਸਮਝ ਸਕੋ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਿੇ ਿੋ ਜਾਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂੰ ਚਾਰ ਕਰਨ ਲ ਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੁਿਾਡੀ ਸਿਾਇਤਾ ਿਈ 
ਲਕਸੇ ਲ ਅਕਤੀ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਿ ਕਰੇਗੀ। ਇਿ BSL ਅਨੁ ਾਦਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਿੋਰ ਉਲਚਤ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿ।ੈ ਇਿ ਮੁਫਤ ਿੈ। 

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਬਰਹਟਸ਼ ਨਿੀਂ ਿੋ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਬਰਲਟਸ਼ ਨਿੀਂ ਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨ ੂੰ  ਤੁਿਾਡੇ ਉੱਚ ਕਲਮਸ਼ਨ, ਦ ਤਾ ਾਸ ਜਾਂ ਕੌਂਸਿੇਟ ਨਾਿ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਿਈ ਕਲਿ 
ਸਕਦੇ ਿੋ ਤਾਂਲਕ ਤੁਸੀਂ ਉਿਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸ ਸਕੋ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਲਕਿੱ ਥ ੇਿੋ ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲ ਿੱਚ ਲਕਉਂ ਿੋ। ਉਿ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਕਿੇ 
ਲ ਿੱਚ  ੀ ਲਮਿ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤ ੇਤੁਿਾਡੇ ਿਈ ਸੋਲਿਸਟਰ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

• ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਜਾਂ ਵਾਰੂੰ ਟ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਹਵੱਚ ਹਲਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਕੀ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ? 

ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ 'ਤੇ ਲਕਸੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਿਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਲਿਰਾਸਤ ਲ ਿੱਚੋਂ ਲਰਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ ੈਜਾਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  
ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲ ਿੱਚ ਰਿੱ ਲਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤ ੇਅਗਿੇ ਕੂੰ ਮਕਾਜੀ ਲਦਨ ਨ ੂੰ  ਅਦਾਿਤ ਲ ਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਜਾਂ ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਲਕਸੇ ਲਨਸ਼ਲਚਤ ਲਮਤੀ ਤੇ ਅਦਾਿਤ ਜਾਣ ਿਈ ਸਲਿਮਤ ਿੋ ਤਾਂ ਤਿੁਾਨ ੂੰ  ਲਰਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

• ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਿੁੂੰ ਚ 

ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਕਸੇ ਅਦਾਿਤ ਲ ਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਿੇ ਲ ਿੱਚ ਸਬ ਤ ਦਾ ਨੋਟ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਸੋਲਿਸਟਰ ਨ ੂੰ  ਲਦਿੱ ਤਾ 
ਜਾ ੇਗਾ। ਇਿ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਜਾਂ ਤੁਿਾਡ ੇਸੋਲਿਸਟਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਬਚਾਅ ਦੀ ਲਤਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ੇਗਾ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੂੰਗਰਜੇ਼ੀ ਨਿੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਿ ੋਤਾਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਬੂੰ ਲਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਕਰ ਾਉਣ ਦਾ ਿਿੱ ਕ ਿੈ। 

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਿੋ 

ਪੁਲਿਸ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਤੁਿਾਡੀ ਲਸਿਤ ਅਤ ੇਤੂੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰ ੇਸ ਾਿ ਪੁਿੱ ਛੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਿੱਕ ਮੈਡੀਕਿ ਪਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨ ੂੰ  ਤੁਿਾਡੀ ਜਾਂਚ 
ਕਰਨ ਿਈ ਕਲਿ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਈ ਿੈ ਲਕ ਲਿਰਾਸਤ ਲ ਿੱਚ ਤੁਿਾਡੀ ਸਿੀ ਢੂੰਗ ਨਾਿ 
ਦੇਖਭਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇ। ਜੇ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਕ ਮੈਡੀਕਿ ਪਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਮਲਿਸ ਸ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸੋ। ਜੇ ਤਸੁੀਂ 
ਬੀਮਾਰ ਿੁੂੰ ਦ ੇਿ ੋਤਾਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। 

• ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ 

ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਪਾਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਘੂੰ ਲਟਆਂ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਸਮੇਂ ਿਈ ਲਿਰਾਸਤ ਲ ਿੱਚ ਿੋ ਤਾਂ ਤਿੁਾਨ ੂੰ   
ਖਾਣਾ ਲਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਖਰੁਾਕ ਜਾਂ ਿਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਣ ਸੂੰ ਬੂੰ ਿੀ ਿੋੜ੍ਾਂ ਿਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨ ੂੰ  ਲਜੂੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਿੋ 
ਸਕੇ ਦਿੱ ਸੋ। 



 
 

2. ਉਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਜੂੰ ਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੁਹਲਸ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣੇ ਿਨ 

• ਮਦਦ ਲਈ ਸੋਹਲਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ 

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਕਸੇ ਸੋਲਿਸਟਰ ਨਾਿ ਗਿੱਿ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦ ੇਿੋ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸ।ੋ ਪੁਲਿਸ ਲਜੂੰ ਨੀ ਜਿਦੀ ਸੂੰ ਭ  ਿੋ ਸਕ ੇਤੁਿਾਡ ੇਿਈ 
ਸੋਲਿਸਟਰ ਨਾਿ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੇਗੀ। 

• ਸੋਲਿਸਟਰ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸੇਗਾ ਲਕ ਕੀ ਉਿ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਮੁਫਤ ਸਿਾਿ ਦੇ ਸਕਦਾ ਿਾਂ ਜਾਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਸਿਾਿ ਿਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪ ੇਗਾ। 
ਜੇ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਿ,ੈ ਉਿ ਦਿੱਸੇਗਾ ਲਕ ਇਸ ਿਈ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਲਕੂੰ ਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪ ੇਗਾ ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਲਕ ੇਂ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਪੁਲਿਸ ਤੁਿਾਡੇ ਸਲੋਿਸਟਰ ਿਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਗਿੱਿ ਨਿੀਂ ਕਰੇਗੀ ਲਕ ਤੁਿਾਡੇ 
ਸੋਲਿਸਟਰ ਨ ੂੰ  ਭੁਗਤਾਨ ਲਕ ੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿ।ੈ 

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਿਸਟਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਨਾਿ ਕਮਰ ੇਲ ਿੱਚ ਰਲਿਣ ਿਈ ਲਕਿਾ ਿ ੈਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨ ੂੰ  ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਲਿਸਟਰ ਤੋਂ ਲਬਨਾਂ 
ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਸ ਾਿ ਪੁਿੱ ਛਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਿੀਂ ਲਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। 

• ਕਈ  ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨ ੂੰ  ਤੁਿਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੋਲਿਸਟਰ ਨਾਿ ਗਿੱਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਲਿਿਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰ ਰੀ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁਿੱ ਛਣ ੇਪੈ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

• ਸੋਲਿਸਟਰ ਨਾਿ ਗਿੱਿ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮਲਿਸ ਸ ਨਿੀਂ ਕਰ ਾਉਂਦਾ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਿਤ ਕੀਤਾ ਿੈ। 

• ਤੁਸੀਂ ਲਕਸੇ  ੀ ਸਮੇਂ ਸੋਲਿਸਟਰ ਨਾਿ ਗਿੱਿ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਿ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਲਜੂੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਿ ੋਸਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸੋ ਅਤ ੇ
ਉਿ ਤੁਿਾਡੇ ਿਈ ਇਿੱਕ ਸੋਲਿਸਟਰ ਨਾਿ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨਗ।ੇ 

• ਸੋਲਿਸਟਰ ਦੀ ਭ ਲਮਕਾ ਤੁਿਾਡ ੇਅਲਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਬਾਰ ੇਸਿਾਿ ਦੇਣਾ ਿੈ। 

• ਤੁਸੀਂ ਲਜਸ ਸੋਲਿਸਟਰ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਦ ੇਿ ੋਉਸ ਨਾਿ ਜਾਂ ਆਨ-ਕਾਿ ਸੋਲਿਸਟਰ ਨਾਿ ਗਿੱਿ ਕਰਨਾ ਚੁਣ ਸਕਦ ੇਿੋ। ਇਿ ਸੋਲਿਸਟਰ 
ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਿੈ ਅਤ ੇਪੁਲਿਸ ਿਈ ਕੂੰ ਮ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

• ਜੇ ਇਿੱ ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਦੂੰਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਸੋਲਿਸਟਰ ਨਾਿ ਮਸ਼ ਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਯ ਨੀਫਾਰਮ 
 ਾਿਾ ਇੂੰ ਸਪੈਕਟਰ ਿਾਜ਼ਰ ਿ ੋਸਕਦਾ ਿੈ। 

• ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਸੋਲਿਸਟਰ ਨਾਿ ਲਨਿੱਜੀ ਗਿੱਿਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ। 

• ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤਿੁਾਨ ੂੰ  ਸ ਾਿ ਪੁਿੱ ਛਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਿਸਟਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਿ ਕਮਰੇ ਲ ਿੱ ਚ ਰਲਿਣ ਿਈ ਕਲਿ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

• ਜੇ ਸੋਲਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱ ਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਸੋਲਿਸਟਰ ਨਾਿ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿੱਿ ਕਰਨ 
ਦੀ ਿੋੜ੍ ਿੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨ ੂੰ  ਲਫਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨਾਿ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਿਈ ਕਿੋ। 

ਜੇ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਵਾਧ  ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ (ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਹਕ ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਸਰਫ 
ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਿੈ ਅਤੇ ਅਹਧਕਾਰ ਨਿੀਂ ਿੈ): 
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲ ਿੱਚ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿ ੋਤਿੁਾਨ ੂੰ  ਇਿ ਸਮਝਣ ਲ ਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਿੋੜ੍ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਲਕ ਕੀ ਿੋ ਲਰਿਾ ਿ।ੈ ਇਿ ਇਸ 
ਸਿਾਇਤਾ ਿਈ ਉਪਿਬਿ ਲ ਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਲਜਸਨ ੂੰ  ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਐਡਿਟ ਲਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜ ੇ
ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਮਾਨਲਸਕ ਲ ਕਾਰ ਜਾਂ ਲਸਿੱ ਖਣ ਸਬੂੰਿੀ ਅਯੋਗਤਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਿ ਤੁਿਾਡੇ 'ਤੇ ਿਾਗ  ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਜੇ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਲੱਗਦਾ ਿੈ 
ਹਕ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਤਾਂ ਪੁਹਲਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨ ੂੰ  ਿਿੱ ਗਦਾ ਿੈ ਲਕ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਐਡਿਟ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਿੈ ਤਾਂ ਭਾ ੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮੂੰਗ ਨਿੀਂ  ੀ 
ਕਰਦ ੇਫੇਰ  ੀ ਉਿ ਇਿੱਕ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਐਡਿਟ ਨ ੂੰ  ਬੁਿਾਉਣਗੇ। 



• ਤੁਿਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱ ਛਹਗੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਹਕੂੰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਹਵੱਚ ਰੱਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ? 

• ਪੁਲਿਸ ਤੁਿਾਡੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਿਗਾਏ ਲਬਨਾਂ 48 ਘੂੰ ਲਟਆਂ ਿਈ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਪੁਿੱ ਛਲਗਿੱਛ ਿਈ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਅਕਸਰ ਇਿੱਕ ਸੀਨੀਅਰ 
ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨ ੂੰ  ਇਿ  ੇਖਣ ਿਈ ਲਕ ਕੀ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਅਜੇ  ੀ ਲਿਰਾਸਤ ਲ ਿੱਚ ਰਿੱ ਲਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਤੁਿਾਡੇ ਕਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਕਰਨੀ ਪ ੇਗੀ। ਇਸਨ ੂੰ  ਸਮੀਲਖਆ ਲਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜ ੇਅਦਾਿਤ ਦੁਆਰਾ ਆਲਗਆ ਲਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿ ੈਤਾਂ ਿੀ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  48 ਘੂੰ ਲਟਆਂ ਤੋਂ 
 ਿੱ ਿ ਸਮੇਂ ਿਈ ਲਿਰਾਸਤ ਲ ਿੱਚ ਰਿੱ ਲਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਅਦਾਿਤ ਤੁਿਾਡੀ ਲਗਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ 14 ਲਦਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਲਬਨਾਂ ਲਕਸੇ 
ਦੋਸ਼ ਲਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ  ਿਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਿਾਿਾਤਾਂ ਲ ਿੱਚ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਿੇਠ ਲਿਲਖਆਂ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਰ ਰ ਲਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ: 

• ਇਿੱਕ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਲਕ ਤੁਿਾਡੀ ਲਿਰਾਸਤ ਨ ੂੰ   ਿਾਉਣ ਿਈ ਅਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਿੈ; 

• ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ; 

• ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਅਦਾਿਤ ਲ ਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣ ਾਈ ਿੋਣੀ ਿੈ ਅਤ ੇ

• ਕਾਰਨ ਲਜਸ(ਲਜਨਹ ਾਂ) ਕਰਕੇ ਲਿਰਾਸਤ ਨ ੂੰ   ਿਾਉਣ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। 

ਿਰ  ਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਿਾਡੀ ਲਿਰਾਸਤ ਨ ੂੰ   ਿਾਉਣ ਜਾਂ ਅਿੱਗ ੇ ਿਾਉਣ ਿਈ ਅਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਤਿੁਾਨ ੂੰ  (ਅਤ ੇਤੁਿਾਡੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ 
ਪਰਤੀਲਨਿੀ) ਨ ੂੰ  ਨੋਲਟਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ। 

ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਅਤ ੇਤੁਿਾਡੇ ਸੋਲਿਸਟਰ ਕੋਿ ਇਸ ਫਸੈਿੇ ਬਾਰ ੇਆਪਣੀ ਗਿੱਿ ਕਲਿਣ ਦਾ ਿਿੱ ਕ ਿ,ੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿੀ ਸਲਥਤੀ ਲ ਿੱਚ ਨਿੀਂ ਿੋ। 
ਸੋਲਿਸਟਰ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਬਾਰ ੇਸਿਾਿ ਦੇ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਹਿਰਾਸਤ ਮੁਲਾਕਾਤੀ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਲਜਿੇ ਮੈਂਬਰ ਿਨ ਲਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਿੁੂੰ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ। ਉਿਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਲਿਰਾਸਤ 
ਮੁਿਾਕਾਤੀਆਂ  ਿੱ ਜੋਂ ਜਾਲਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤ ੇਉਿ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਸ ੈ-ਇਿੱਛਤ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦ ੇਿਨ ਲਕ ਲਿਰਾਸਤ 
ਲ ਿੱਚ ਿਏ ਗਏ ਲ ਅਕਤੀਆਂ ਨਾਿ ਸਿੀ ਢੂੰਗ ਨਾਿ  ਰਤਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਲਰਿਾ ਿੈ ਅਤ ੇਉਿਨਾਂ ਦੇ ਅਲਿਕਾਰ ਲਦਿੱ ਤ ੇਜਾ ਰਿੇ ਿਨ। 

ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਿ ਸਤੁੂੰ ਤਰ ਲਿਰਾਸਤ ਮੁਿਾਕਾਤੀ ਨ ੂੰ  ਲਮਿਣ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਮਿਣ ਿਈ ਕਲਿਣ ਦਾ ਅਲਿਕਾਰ ਨਿੀਂ ਿੈ ਪਰ ਮਿੁਾਕਾਤੀ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  
ਲਮਿਣ ਿਈ ਕਲਿ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਲਿਰਾਸਤ ਮੁਿਾਕਾਤੀ ਉਦੋਂ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਿ ਲਮਿਣ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਰਾਸਤ ਲ ਿੱਚ ਿੋ 
ਤਾਂ ਉਿ ਇਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਿਈ ਲਕ ਤੁਿਾਡੇ ਭਿੇ ਅਤ ੇਅਲਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਲਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿ,ੈ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੂੰ ਮ 
ਕਰੇਗਾ। ਇਿ ਤੁਿਾਡੇ ਤੇ ਿੈ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਉਿਨਾਂ ਨਾਿ ਗਿੱਿ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦ ੇਿੋ ਜਾਂ ਨਿੀਂ। 


