ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨੁ ਮਾਇੰਦਗੀ
ਕੀ ਮ� ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁ ਸ� ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਤੁ ਸ� ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸੀ ਆਰ
ਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸ� ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਿਕਸੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਹੈਲਪਰ) ਨੂ ੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ।
ਕੁ ਝ ਕੇਸਾਂ ਿਵਚ, ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁ ਸ� ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨੁ ਮਾਇੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਵਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ:
•
•
•
•

ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਿਵਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਨੋ ਟ ਿਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਿਵਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਤੁ ਸ� ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤ� ਿਕੰਨੀ ਮਦਦ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁ ਹਾਡੀ ਤਰਫ� ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕਦਮ `ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉ�ਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੁ ਮਾਇੰਦੇ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
ਨੁ ਮਾਇੰਦਾ (ਰੈਪਰੇਿਜ਼ਨਟੇਿਟਵ) ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਤਰਫ� ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਨੁ ਮਾਇੰਦਾ:
•
•
•

ਤੁ ਹਾਡੀ ਤਰਫ� ਐਗਰੀਮ�ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡਾ ਨੁ ਮਾਇੰਦਾ ਸਿਹਮਤ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਿਟਰ੍ ਿਬਊਨਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਿਜਸ ਿਧਰ ਦੀ ਨੁ ਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਿਧਰ ਨੂ ੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਦਦ (ਫਾਿਸਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਤਰਹ੍ਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਜਾਣਕਾਰ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਿਸੱਧੀ ਰਾਇ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੇ ਫਾਿਸਲੀਟੇਟਰ ਉਸ ਿਧਰ ਨੂ ੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਤ� ਛੋਟ ਨਹ� ਦੇ
ਿਦੰਦਾ।
ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ
ਆਪਣੇ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਕੇਸ ਲਈ ਕੀ ਮ� ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
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ਹਾਂ, ਤੁ ਸ� ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁ ਸ� ਉਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ, ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਨੁ ਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਿਮਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਕੀਲ ਤੁ ਹਾਡਾ ਨੁ ਮਾਇੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਸ� ਿਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂ ੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜ� ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੀ ਤਰਫ� ਬੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਵੀ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਸੀ ਆਰ ਟੀ
ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵੇਲੇ ਤੁ ਸ� ਆਪਣੇ ਿਨੱਜੀ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁ ਸ� ਵਕੀਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਆਪਣੇ ਨੁ ਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੀ ਤਰਫ� ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ
ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਿਨਯਮ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਤ� ਪੁੱਛੇ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਨੁ ਮਾਇੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੈ, ਜੇ ਤੁ ਸ� ਨਾਬਾਲਗ ਨਾ
ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਾਨਿਸਕ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵਚ ਕੁ ਝ ਿਵਗਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਿਗਆ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਨਹ�, ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸਾਡੀ ਆਿਗਆ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਤੁ ਹਾਡਾ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕਦਮ `ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉ�ਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜ� ਿਕਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸ� ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜ� ਿਕਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਿਨੱਜੀ ਲੋ ੜਾਂ `ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜਹ੍ ਨਾ ਜਾਂ ਿਲਖਣਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ
ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁ ਸ� ਕੰਿਪਊਟਰ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਨਹ� ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਿਕ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁ ਸ� ਆਪਣੀ ਿਨੱਜੀ ਅਤੇ ਮਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ `ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ। ਉਨਹ੍ ਾਂ ਵਲ�
ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਤੁ ਸ� ਓਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜੀਆਂ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਿਵਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਝਗੜੇ ਿਵਚਲੀ ਦੂ ਜੀ ਿਧਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬਧ
ੰ ਤਾਂ ਨਹ� ਹੈ।
ਜੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ
ਬਣਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹ�।
ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਸ ਨੂ ੰ ਝਗੜੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤ� ਿਸੱਧਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁ ਕਸਾਨ
ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਸ ਨੂ ੰ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁ ਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ,
ਤੁ ਸ� ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂ ੰ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਨਹ� ਵਰਤ ਸਕਦੇ।
ਕੀ ਮ� ਨੁ ਮਾਇੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਆਮ ਿਨਯਮ ਹੈ ਿਕ ਿਧਰਾਂ ਨੂ ੰ ਨੁ ਮਾਇੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਸ� ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਰ੍ਣ
ੇ ੀ ਿਵਚ ਆ�ਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਤ� ਆਿਗਆ ਲਏ ਿਬਨਾਂ ਨੁ ਮਾਇੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵਚ ਿਵਗਾੜ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੁ ਮਾਇੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਸ� ਇਨਹ੍ ਾਂ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਿਵਚ ਨਹ� ਆ�ਦੇ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਨੁ ਮਾਇੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਤ� ਆਿਗਆ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮ� ਨੁ ਮਾਇੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਤ� ਆਿਗਆ ਿਕਵ� ਲੈ ਣੀ ਹੈ?
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ਭਾਵ� ਤੁ ਸ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੁ ਮਾਇੰਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੁੰਦ,ੇ ਤੁ ਸ� ਅਜੇ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁ ਸ� ਅਿਜਹਾ
ਝਗੜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਰੈਪਰੇਿਜ਼ਨਟੇਿਟਵ ਿਰਕੁ ਐਸਟ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਫਾਿਸਲੀਟੇਟਰ ਨੂ ੰ ਦੇ ਕੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਨੁ ਮਾਇੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਿਗਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ `ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ:
•
•
•
•

ਝਗੜੇ ਿਵਚਲੀ ਿਕਸੇ ਿਧਰ ਦੀ ਨੁ ਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ
ਵਕੀਲ ਵਲ� ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਝਗੜੇ ਿਵਚਲੀ ਹਰ ਿਧਰ ਨੁ ਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਈ ਹੈ
ਨੁ ਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਵਅਕਤੀ ਸਹੀ ਹੈ
ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਹੱਤਾਂ ਿਵਚ ਿਧਰ ਨੂ ੰ ਨੁ ਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਜੇ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਨੁ ਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਣ ਤ� ਨਾਂਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਿਟਰ੍ ਿਬਊਨਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਵਲ� ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਨੁ ਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ
ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਿਸੱਧੀ ਰਾਇ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨੁ ਮਾਇੰਦਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
• ਬੀ ਸੀ ਿਵਚ ਪਰ੍ੈਕਿਟਸ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠਲਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ।
• ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਕੋਈ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਿਜਹੜਾ ਨੁ ਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਿਧਰ ਵਲ� ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਟਰ੍ ਿਬਊਨਲ ਵਲ� ਪਰ੍ਵਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ
ਿਕਸ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੁ ਮਾਇੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ?
ਇਨਹ੍ ਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਿਵਚ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਤ� ਖਾਸ ਆਿਗਆ ਲਏ ਿਬਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੁ ਮਾਇੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ।
ਬੱਚੇ (ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਕਾਨੂ ਨ
ੰ ਹੇਠ, 19 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ।)
ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਾਰਡੀਅਨ
ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਰਾਹ� ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਾਰਡੀਅਨ (ਿਲਟੀਗੇਸ਼ਨ
ਗਾਰਡੀਅਨ) 19 ਸਾਲ ਜਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ। ਮਾਂ, ਿਪਉ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਕਸਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਗਾਰਡੀਅਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਲੇ ਮਾਂ ਿਵਚ ਕੋਈ
ਿਵਰੋਧੀ ਿਹੱਤ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਿਜਸ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਿਟਰ੍ ਿਬਊਨਲ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਦਸਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ (ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ)
ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਿਕ
•
•

ਉਸ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਸ ਦਾ ਝਗੜੇ ਿਵਚਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਹੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹ� ਹੈ।
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ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਹਸ਼ਮੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਪਬਿਲਕ ਗਾਰਡੀਅਨ �ਡ ਟਰੱਸਟੀ
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਹਸ਼ਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੁ ਮਾਇੰਦਾ
ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੁ ਮਾਇੰਦਾ ਿਟਰ੍ ਿਬਊਨਲ ਤ� ਆਿਗਆ ਲਏ ਿਬਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਝਗੜੇ ਿਵਚ ਿਨੱਜੀ ਸੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਪਬਿਲਕ ਗਾਰਡੀਅਨ �ਡ ਟਰੱਸਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ
ਨੁ ਮਾਇੰਦਗੀ ਿਕਸੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਵਲ� ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਾਨਿਸਕ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵਚ ਿਵਗਾੜ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ
ਿਸਵਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਿਟਰ੍ ਿਬਊਨਲ ਿਵਚ, ਮਾਨਿਸਕ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵਚ ਿਵਗਾੜ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ `ਤੇ ਖਾਸ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਸ� ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਿਨਸ਼ਚਤ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਜਹੜੀ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਕਸੇ ਬਾਲਗ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਸਮਰੱਥਾ
ਿਵਚ ਕਦ� ਿਵਗਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ। ਅਸ� ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਿਕਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਾਂ
ਿਸੱਿਟਆਂ ਨੂ ੰ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਬਾਲਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂ ੰ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਬਾਲਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਬਾਲਗ ਕੁ ਝ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦਮਾਗੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਨਹ�। ਕੋਈ ਬਾਲਗ ਕਦੇ ਕਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਹੋਰ ਸਿਮਆਂ `ਤੇ ਨਹ�।
ਮੁਕਦ
ੱ ਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਾਰਡੀਅਨ (ਿਲਟੀਗੇਸ਼ਨ ਗਾਰਡੀਅਨ)
ਮਾਨਿਸਕ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵਚ ਿਵਗਾੜ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਰਾਹ� ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਰਡੀਅਨ (ਿਲਟੀਗੇਸ਼ਨ ਗਾਰਡੀਅਨ) ਦਾ 19 ਸਾਲ ਜਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਲੇ ਮਾਂ ਿਵਚ ਕੋਈ ਿਵਰੋਧੀ ਿਹੱਤ ਨਹ� ਹੋ
ਸਕਦਾ ਿਜਸ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਿਟਰ੍ ਿਬਊਨਲ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਦਸਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ (ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ)
ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਿਕ
•
•

ਉਸ ਕੋਲ ਮਾਨਿਸਕ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵਚ ਿਵਗਾੜ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਸ ਦਾ ਝਗੜੇ ਿਵਚਲੇ ਮਾਨਿਸਕ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵਚ ਿਵਗਾੜ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਦੇ ਿਹੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹ� ਹੈ।
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ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਹਸ਼ਮੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਪਬਿਲਕ ਗਾਰਡੀਅਨ �ਡ ਟਰੱਸਟੀ
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਹਸ਼ਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੁ ਮਾਇੰਦਾ
ਮਾਨਿਸਕ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵਚ ਿਵਗਾੜ ਵਾਲਾ ਬਾਲਗ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੁ ਮਾਇੰਦਾ ਿਟਰ੍ ਿਬਊਨਲ ਤ� ਆਿਗਆ ਲਏ ਿਬਨਾਂ ਰੱਖ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਸ� ਇਨਹ੍ ਾਂ ਿਤੰਨ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਿਵਚ ਨਹ� ਵੀ ਆ�ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁ ਸ� ਨੁ ਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਆਿਗਆ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਤ� ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਿਕ ਕੀ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਸ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਹਲਾਤਾਂ `ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇ ਮ� ਕੋਈ ਇਨਸ਼ੋਰ�ਸ ਕੰਪਨੀ ਹਾਂ ਿਜਹੜੀ ਝਗੜੇ ਿਵਚਲੇ ਨੁ ਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਅਧੀਨ, ਨੁ ਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਨਸ਼ੋਰ�ਸ ਕੰਪਨੀ ਝਗੜੇ ਿਵਚ ਇਕ ਿਧਰ
ਵਜ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਝਗੜੇ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਿਧਰ ਦੀ ਨੁ ਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਇਨਸ਼ੋਰਸ
� ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਿਕਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਹ� ਜਾਂ ਇਨਸ਼ੋਰ�ਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਿਕਸੇ
ਅਿਧਕਾਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਾਹ� ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਰਾਹ� ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂ ੰ ਿਟਰ੍ ਿਬਊਨਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਮ�ਬਰ ਨੇ
ਇਨਸ਼ੋਰ�ਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੁ ਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਹੋਵੇ।
ਕੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁ ਮਾਇੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਕੋਈ ਿਧਰ ਸੰਸਥਾ (ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੁ ਮਾਇੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ
ਝਗੜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਨਯਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਿਕ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਿਕਸ
ਰਾਹ� ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਿਧਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਇਕ ਰਾਹ� ਕੰਮ ਕਰਨਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
ਸਟਰੈਟਾ ਕਾਰਪੋਰਸ਼
ੇ ਨ
ਸਟਰੈਟਾ ਕ�ਸਲ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਮ�ਬਰ
ਇਨਕਾਰਪੋਰਿੇ ਟਡ ਸੰਸਥਾ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਅਿਧਕਾਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ
ਪਾਰਟਨਰ ਜਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

5

ਕੋਈ ਿਬਜ਼ਨਸ ਨਾਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਅਨਇਨਕਾਰਪੋਰਿੇ ਟਡ ਸੰਸਥਾ
ਿਬਜ਼ਨਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਲ�
ਿਕਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧ ਕੋਲ ਝਗੜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ
ਿਟਰ੍ ਿਬਊਨਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ `ਤੇ ਆਪਣੀ ਿਧਰ ਤਰਫ� ਅਿਜਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਉਸ
ਿਧਰ ਲਈ ਮੰਨਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ (ਬਾਈਿਡੰਗ) ਹੋਣਗੇ।
ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਿਧਰ ਵਾਂਗ, ਿਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂ ੰ ਵੀ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਤ� ਆਿਗਆ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਿਕਸੇ ਨੁ ਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ
ਹੈ।
ਕੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਿਕ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤੁ ਸ� ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਐਗਰੀਮ�ਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਮਾਹਰ ਤ� ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁ ਸ� ਸੀ ਬੀ ਏ (ਬੀ
ਸੀ) ਦੀ ਲੌ ਈਅਰ ਰੈਫਰਲ ਸਰਿਵਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁ ਸ� ਵਕੀਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ
ਲਈ ਐਕਸੈ�ਸ ਪਰ੍ੋ ਬੋਨੋ ਦਾ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਲਕਲਾਅ ਹੈਲਪਮੈਪ ਦੇਖੋ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਕੋਈ ਕਲੀਿਨਕ ਹੈ।
ਸਟਰੈਟਾ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ, ਕੰਡੋਿਮਨੀਅਮ ਹੋਮ ਓਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂ ਵਰ ਆਈਲ� ਡ ਸਟਰੈਟਾ ਓਨਰਜ਼
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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