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ਿਡਟ�ਸ਼ਨ ਿਰਿਵਊ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਸ਼ਨ ਕਾਰਨਾ�ਦਆੁਰਾ ਇਮੀਗ (CBSA) ਰਡਰ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਏਜੰਸੀੌਡਾ ਬਕੈਨਹਾਨੰੂਜੇਕਰ ਤੁ ੇ ੇ ਂ ਕਰਕੇ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚੱ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ 

ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ ਸ਼ਨ ਅਤ� ੇ
ਹੋਵੇਗੀ। ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਿਡਟ 

ੇ ਰਿਫਊਜੀ ਬ ੋ ੇਡਾ (IRB) ਦੀ ਇਮੀਗ ਰਡ ਔਫ਼ ਕੈਨ ਸ਼ਨ ਿਰਿਵਊ ਸ� ਸ਼ਨ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ� 
ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨੰ ੂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣ 

 ੇਿਡਟ ੁਣਵਾਈ 
ਸ਼ਨ ਿਰਿਵਊ ਪ 

ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚੱ ਲਏ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: 

ੁ ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ 48 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅਦਰ ਜਾ ਚ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕ ੁ ੇ 

ਸ਼ਨ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਿਡਟ ਸ਼ਨ ਿਰਿਵਊ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹਣੋ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ CBSA ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਰਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ IRB ਦਾ ਇਮੀਗੇ

 ੇ

ਜੇਕਰ CBSA ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਰਹਾਅ ਨਹੀ ਂ 

ੁ ੁ ਥੇ ਹਵੋੇਗੀ। 

4. ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਅਿਜਹ ੇਿਕਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਦੀਆ ਂਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਹਣੋੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ CBSA ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ 
ਦੌਰਾਨ ਸਬ ੂ ੰ ੁ

5. ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਆੁਰਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ, ਜਾ ਂਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

6. ਤਹਾਡੀ ਸਣਵਾਈ ਦੀ ਪ�ਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ - ਿਜਸ ਨ ਂ ੈ

1. ਜਦ� CBSA ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚੱ ਲ�ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ IRB ਦੇ ਇਮੀਗ 

2. ਤਹਾਨੰ ੂ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵ ੱ ੰ ਂ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ੇ, ਤਹਾਡ ਕੋਲ

ਸ਼ਨ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਿਡਟ ਸ਼ਨ ਿਰਿਵਊ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। 

3. ਤਹਾਨੰ ੂ ਇੱਕ ਨੋਿਟਸ ਿਮਲੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕੱ

ਤ ਵਜ� ਵਰਤਣਾ ਚਾਹਦਾ ਹੈ। 

ੁ ੁ ੂ ੰ ਮ�ਬਰ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜਾਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਫਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਿਕ 
ਤੁਹਾਨ ਿਰਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵ ੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ੰ ੂ ਚ ਰੱ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਸਾਰੀਆ ਂIRB ਸੁਣਵਾਈਆ ਂਵਰਚਅੁਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਜ� ਿਨਯਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਹਨ। ਹਾਲਾਂਿਕ, 
ਤੁਸੀ ਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਰਪੂ 
ਿਵ ੱ ਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ—ਜਾ ਂਤਾਂ ਿਲਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ। ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ 

ਿਡਟ�ਸ਼ਨ ਿਰਿਵਊਆਂ ਿਵਚੱ IRB ਦੀ ਕੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ? 
ਸ਼ਨ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮ�ਬਰ ਤ� ੇ

ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵ ੱ ੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। IRB ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਰਗਾ, ਪਰ ਘਟੱ ਰਸਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਿਜਹੇਚ ਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਕਾਨੰ ੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਝਵ� ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇਹ ਫੈ ੁ ੰ ੂ ਿਰਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵ ੱ ਿਖਆ ਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤਹਾਨ ਚ ਰੱ 
ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਦੱ ੂ ੰ ਮ�ਬਰ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਸ ਹੈ, ਿਜਸ ਨ ਦਾ ਹੈ। 

ਿਡਟ�ਸ਼ਨ ਿਰਿਵਊ ਿਵਚੱ CBSA ਦੀ ਕੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ? 

IRB ਦੇ ਇਮੀਗ ੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਿਰਹਾ ਕੀਤਾ 

ਸ਼ਨ ਿਰਿਵਊ ਿਵ� 
CBSA ਦਾ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਸਬ ੂ ੁ ੰ ੂ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾ ੱ ਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤਹਾਨ 
ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਹਾਈ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: CBSA ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਨੰੂ ਮਿਨਸਟਰ ਦਾ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਜਾ ਂ  ਂ ਂਮਿਨਸਟਰ ਕਾਊਸਲ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਹਾਲਾਂਿਕ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਊਸਲ ਨ ੁਂ ਚ ਆਪਣੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀ  ਂ ਂ ੂ ੰ ਿਨਯਕਤ 

ਇੱਕ CBSA ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਡਟ ੱ ੱ ੇ ੇ ੁ ੰ ੂਚ ਿਹਸਾ ਲਵਗਾ ਅਤ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਤਹਾਨ ਿਕਉ ਂ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚੱ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਊ ਂ  ਂ ਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟ ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ ਿਕਊਿਬਕ ਿਵਚੱ ਹੋ, ਤਾਂਸਲ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜਾ ਰਿਜਸਟਰਡ ਇਮੀਗੇ
ਂ ਂ ਂਕਾਊਸਲ ਇਕੱ ਨੋਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕਾਊਸਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। 

ਂ ਂ ਂ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਪ�ੋ ੰ ੇ ਟੈ ੇ ਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ੂ ੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੰ ੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਯੋਗ ਹਨ। 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੰ ੂਨੀ ਮਦਦ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ 

ਿਵਸ ਅਤ ਰਟਰੀਆ ਨ 
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ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤ ੇਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਂ ੰ ੁਧਾਰਿਮਕ ਸਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਤਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 
ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੰ ੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਊਸਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂਂ 
ਪੁੱਛੋ ੁ ੰ ੂ ਿਕਥੇ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵ ੱ ਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਿਕ ਤਹਾਨ  ੱ ਚ ਰੱ ਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ੁ ੇ ਕਾਊਸਲ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ� ਂਹਾਡਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਵੀ ਤ ਾਪਤ 
ਨਹੀ ਂਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸੰਭਾਿਵਤ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵ ੱ  ਂਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਚ ਿਕਉ 

CBSA ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਇਮੀਗੇ
ਚ� ਘੱਟ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਹਾਡਹੈ ਿਕ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਸਿਥਤੀਆ ਂਿਵ ੱ ੋ ੁ ੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: 

ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ� ਜਨਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ 
ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, CBSA ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆ ਂਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

• ਇੱਕ ਅਪਰਾਿਧਕ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ 

• ਿਜਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਕੁਝ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਜਾ ਂਿਹੰਸਾ ਜਾ ਂਹਿਥਆਰਾ ਂਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਿਧਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਚਾਰਜ 

• ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਵਹਾਰ, ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਅਤ ੇਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਖਤਰਨਾਕ 
ਮੰਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਤੁਸੀ ਂ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਬਤੂ ਅਤ ੇਦਲੀਲਾ ਂਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਿਕਉ ਂ ਨਹੀ ਂਹੋ। 

ਤੁਸੀ ਂਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ 
ਨਹੀ ਂਹਵੋਗੋ ੇ 
ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, CBSA ਉਹਨਾ ਂਸਿਮਆ ਂਦੀਆ ਂਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੁਸੀ:ਂ 

ਸ਼ਨ ਜਾ� ੇ

• ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ 

• ਗੈਰ-ਕਾਨੰ ੂਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ 

• ਿਹਰਾਸਤ 'ਚ� ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ 

ਸ਼ਨ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਤਹਾਨੰ ੱ ੱੁ ੂ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚ ਰਖਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ CBSA ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ 

ਤੁਸੀ ਂ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਬਤੂ ਅਤ ੇਦਲੀਲਾ ਂਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜਦ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂ ਿਬਨਾਂ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹੋ ਜਾ ਂਅਿਜਹ ੇਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ 
ਅਸਲੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ CBSA ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ CBSA ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਂਅਿਜਹਾ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ CBSA ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰੇਗੀ। 

• ਇਮੀਗ  ਂਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਂ ਹੋਏ 

ਇਮੀਗ ਸ਼ਨ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਮ�ਬਰ ਤ� ੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਿਵਚੱ CBSA ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਯੋਗ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। 
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ੁਹਾਡੀ ਿਹਰਾਸਤ ਨ ੱ ਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਹਾਈ ਦਾ ਹਕੁਮ ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, CBSA ਦੇ ਯਤਨਾਂ, ਅਤੇੂ ੰ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਜਾ 
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ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮਨੱੁਖੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਉਲੰਘਣਾ, ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਿਧਕਤਾ, ਅਪਰਾਿਧਕਤਾ, ਜਾਂ ਸੰ ੈਗਿਠਤ ਅਪਰਾਿਧਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਨੇਡਾ 
ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ੋੇ ਲਈ ਅਯਗ ਹਵੋੋ 
CBSA ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ 

ਂਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀ। ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਇਮੀਗਸ਼ਨ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਮ�ਬਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ 
ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਕਦਮ ਚ ਂ

 ੇ
CBSA ਨੰੂ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੀ ਜਾ ਂ ੁੱਕ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀ ਂਆਉਦਾ ਂ , ਤਾਂ ਸਪ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਿਕ CBSA ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਕੀ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 
ਮੰਗੋ। 

ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਜੋ ਿਡਟ�ਸ਼ਨ ਿਰਿਵਊ ਿਵੱ ੇ ਜਾਣਗੇਚ ਿਵਚਾਰ 

ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਹਰਾਸਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ: 

• ਤੁਸੀ ਂ ਿਕੰਨੇ ਸਮ� ਤ� ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱ

• ਜੇਕਰ ਤਹਾਨੂੰ ਿਰਹਾਅ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾਂ

• ਕੀ ਤੁਸੀ ਂ ਜਾ ਂCBSA ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਬਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 

• ਿਹਰਾਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਿਵਕਲਪ ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਹੈ 

• ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸੱਧ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਿਹਤੱ 

ਮ�ਬਰ ਦਆੁਰਾ ਿਵਚਾਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀ ਂ ੱ ੇ ੂ ੇ ਂਇਹਨਾਂ ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਕ ਬਾਰ ਸਬਤ ਅਤ ਦਲੀਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਚ ਹੋ 

ੁ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਹਰਾਸਤ ਿਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਿਡਟ�ਸ਼ਨ ਿਰਿਵਊ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
1. ਮ�ਬਰ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂ ਫ��ਚ ਜਾਂ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀ ਂਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਹਾਡ ਲਈ ਅਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਭਾਸ਼ੀਆ ਸਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਵੋੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤਹਾਡੀ ੁ ੇ ੁ ੁ ੁ ੁ 
ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਭਾਸ਼ੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਮ�ਬਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂ ੇ ੂ ੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ੁ ਇੱਕ ਦਜੂ ਨ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ਿਕਸੇ ਦਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਂ ੂ ੰ ਤੁਰੰਤ ਦੱਸੋ। ੰ ੂ ੁ ਹੈ, ਤਾਂ ਮ�ਬਰ ਨ 

2. CBSA ਦਾ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਤਹਾਨੰ ੂ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵ ੱ ਂ ਿਲਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ (ਿਹਰਾਸਤ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਅਤ ੇਸਬਤੂ 

3. ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੰੂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾ ਂਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਅਤ ੇਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। 

4. CBSA ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੋ ਿਕਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ੁ ਚ ਗਵਾਹ ਹਨ, ਤਾਂ CBSA ਪ�ਤੀਿਨਧੀ, ਤੁਸੀ ੁ ੂੰ5. ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਣਵਾਈ ਿਵੱ ,ਂ ਤਹਾਡਾ ਵਕੀਲ, ਜਾ ਂਮ�ਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨ 
ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

6. CBSA ਦੇ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਤ� ਸੁਣਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਮ�ਬਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਿਕ 
ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਿਰਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ੁ ਚ ਿਕਉ 
ਅਤ ੇਦਲੀਲਾ ਂਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਹਰਾਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। 

ਿਹਰਾਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਿਵਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਿਹਰਾਸਤ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਇੱਕ ਿਰਹਾਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵ ੱ ਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ੁ ੰ ੂਚ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾ ਦੀ ਤਹਾਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਂ ਿਹਰਾਸਤ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ੂ 
ਿਹਰਾਸਤ ਦੇ ਵਾਜਬ ਿਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

• CBSA ਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ 
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• CBSA ਨ ੋੂ ੰ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰਪਰਟ ਕਰਨਾ 

• ਕਰਿਫਊ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ 

• ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ 

• ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਜਾ ਂਨਸ਼ੇ ਲੈਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ 
ਂ• ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਥਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਲੋੜੀਦੀ ਹੈ

ਮ�ਬਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਿਹਰਾਸਤ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਿਵੱਚ ਇਕ ਬਾਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ੱ

ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ 2 ਿਕਸਮਾ ਂਹਨ: 

• ਿਡਪੌ ਦਾ ਹੈ): ਤੁਹਾਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਸਾ ਜਮ�ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਜ਼ਟ (ਇਕੱ ਨਕਦ ਬਾਂਡ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂ ੇ  ੈ ਦਾ 
ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦ,ੇ ਤਾ ਂਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਗੇੀ ਅਤੇ CBSA ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਦੁ � ੇ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਸ਼ਰਤਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ CBSA ਬਾਰਾ ਿਗਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ 
ਅੰਤ ਿਵੱ ੂ ੰ ਪੈਚ ਬਾਂਡਪਰਸਨ ਨ ਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਂ ਿਰਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਂ• ਗਾਰੰਟੀ (ਿਜਸ ਨੰੂ ਪਰਫਰੌਮ
ਬਾਂਡਪਰਸਨ ਇੱਕ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਸ਼ਰਤਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤਹਾਡ ਬਾਂਡਪਰਸਨ ਤ� ਪੈ ੇ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ੂ ੰ ਦਬਾਰਾ ਿਗਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇੁ ੇ ਸੇ ਇਕੱਠ CBSA ਤੁਹਾਨ ੁ � 
ਿਹਰਾਸਤ ਿਵ ੱ ੰ ਂ ੇ �ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਰਟੀ ਲਈ, ਬਾਂਡਪਰਸਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਿਰਕ ਜਾ ਕੈਨਡਾ ਦਾ ਪਰਮਾਨਟ 

ਸ ਬਾਂਡ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ): ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 

ਰੈ ੇਥ ਹੈ ਅਤੱਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰ ੁਉਸ ਨ ੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ਟ ਹਜ਼ੀਡ� ੋ ੂ ੰ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬਾਂਡ ਦਾ ਭ 
ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂ ਿਰਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗ।ੇ 

ਬਾਂਡ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ੂ ੰ ਬਾਂਡਪਰਸਨ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜਾਂ ੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ, CBSA ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਅਤੇਿਵਅਕਤੀ ਨ ਦਾ ਹੈ। ਤ ਮ�ਬਰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਬਾਂਡਪਰਸਪਰ ਤ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਇਹ ਫੈ ੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਬਾਂਡ ਸਲਾ ਕਰਨ ਿਵ 
ਢੁ ੁਹਾਡਾ ਬਾਂਡਪਰਸਨ ਇੱਕ ਬਾਂਡਪਰਸਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸਣਵਾਈ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਕਵਾਂ ਹੈ। ਤ ੁ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਬਾਂਡਪਰਸਨ ਇਕੱ ਦੋਸਤ, ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ, ਇੱਕ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ੱਇਥ� ਤੱਕ ਿਕ 
ਤੁਸੀ ਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨ ਸਭਾਵੀ ਬਾਂਡਪਰਸਨਾਂੰ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਂਡ ਲਈ ਿਕੰਨਾ ਪੈ ੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ੰ ੂ ਸਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤ 
ਜੋ ਤੁਸੀ ਂ ਮ�ਬਰ ਦੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਿਕ CBSA ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਅਤੇ ਮ�ਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਾਂਡਪਰਸਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂਕ ੋ ੈਸਲਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਗੇਈ ਫ ੋ 
CBSA ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਅਤੇ ੁ ੇ ਜਾ ਂ ੁ ੇ ੋਤਹਾਡ ਤਹਾਡ ਵਕੀਲ ਦਵਾਂ ਤ� ਸੁਣਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਇਮੀਗ ਸ਼ਨ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਮ�ਬਰ ਇਹ ਫ� ੇ
ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਿਰਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ ਜਾ ੇ ਂ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚ ਰ ੱ ੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਦੱਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਜੇਕਰ ਮੱੁਦੇ ਬਹਤੁ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ 
ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਿਕ 

ਬਰ ਇਹ ਫ� 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਦਾ ਹਕੁਮ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂ ਂ 7 ਿਦਨਾ ਂਦੇ ਅਦਰ ਤਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਡਟ ੰ ੂ ੱ ਦਾ ਹੈ, ਤਾ ੰ ੁ 

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮ ਸੈਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚੱ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
7-ਸ਼ਨ ਿਰਿਵਊ ਹੋਵੇਗਾ।� 

ਸ਼ਨ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਮ�ਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਹਰਾਸਤ ਦਾ ਦਬਾਰਾ ਹਕੁਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁੁ ਹਾਡੀ ਿਹਰਾਸਤ ਦੇ 
ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਹਰ 30 ਿਦਨਾ ਂਬਾਅਦ ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਿਰਹਾਅ ਨਹੀ ਂ 

ਿਦਨਾ ਂਦੀ ਸਮੀਿਖਆ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਇਮੀਗ ੇ 
30 ਿਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਦਬਾਰਾ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇੁ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਂ ੇਦਾ ਜਾ ਕੈਨਡਾ ਤ� ਹਟਾਇਆ ਨਹੀ ਂ ਜਾ ਂ ੇਦਾ ਹੈ। ਹਰਕ ਿਡਟ ਤੁਸੀ ,ਤੇ'ਸ਼ਨ ਿਰਿਵਊ� 

ਸ਼ਨ ਿਰਿਵਊਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ 
ਂ ਿਰਹਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਇਮੀਗੇ
ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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ਨਵ� ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਿਡਟ ਂ ਸ਼ਨ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰੂ 



 

 

       
                     

                      
      

              
                     

                   
                   
    

                 
                    

                  
         

               
             

          

�

� 

ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਹਾਈ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਹਾਈ ਤ� ਬਾਅਦ, ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ ਕੈਨੇਡਾ ਿਵਚ ਰਿਹ ੱ ੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਆਪਣੀ ਿਰਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। 

ਦੀਆ ਹਨ ਜਦ� ਤੱਕ ਤਹਾਨ ਂਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹੰ ਂ ੁ ੰ ੂ ਕੈਨੇਡਾ ਤ� ਹਟਾਇਆ ਨਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਂਜਦ� ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਂਰੱ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ। ਦ ਨਹੀ ਂ 

ਤੁਸੀ ਂਇਮੀਗ�ੇ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋਸ਼ਨ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਰੱ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਮੀਗ ੇ 
ਿਜਸ ਿਵੱ ਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤਹਾਡੀਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਕਉ ਂ ਬਦਲੀਆ ਂਜਾਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ੂੰਚ ਤੁਸੀ ੁ ਂ ਿਚੱਠੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ CBSA ਨ 
ਭੇਜੋ। ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਪੱਤਰ ਨ ੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਲੀਜ਼ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ੱ ਂੂ ੰ ਿਲਖਣ ਿਵ ਵਖਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ 
ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਜੇਕਰ ਮਿਨਸਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਿਰਕ ਵਜ� ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਸ਼ਨ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਿਲਖੋ 

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਹਲੇ ਿਡਟ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 14ਸ਼ਨ ਿਰਿਵਊ ਤ�� 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਿਰਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ IRB ਮ�ਬਰ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀਆ ਂਸਮੀਿਖਆਵਾਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਕਵ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ: ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ ਸ਼ਨ ਅਤ� ੇ
ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹ।ੈ ਤੁਸੀ')ਸ਼ਨ�ਿਡਟ2 (ਚੇਅਰਪਰਸਨਜ਼ ਗਾਈਡਲਾਈਨ IRB ੇਅਤ,ਂ 

ੇ ਰਿਫਊਜੀ ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਫਊਜੀ ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ 
ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, ਇਮੀਗ ਸ਼ਨ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਿਨਯਮਾ� ੇ
ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਂ ਹਰੋ 
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