
 
2 1 

ਯੂਕੇ ਵ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸ ਾਗਤ ਹੈ 
ਯੂਕੇ ਵ ਚ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਅਤੇ ਜੀ ਣ 

 
ਯੂਕ ੇਵ ਚ ਪੁਵਿਸ ਿੋਕਾਾਂ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਅਵਿਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਦੀ ਰਿੱਵਿਆ ਿਈ ਮੌਜੂਦ ਹ.ੈ 
ਯੂਕ ੇਵ ਿੱਚ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਦਾ ਸਵਤਕਾਰ ਬਹਤੁ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹ ੈਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੂੰ  ਿਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 
ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਨੂੂੰ  ਤੋੜਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਨਤੀਜ ੇ
ਵਨਕਿਣਗੇ. ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਮਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਜੇਿ੍ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹ.ੋ ਇਹ ਯੂਕੇ 
ਵ ਚ ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਿਈ ਭਵ ਿੱਿ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੂੰ   ੀ ਪਰਭਾ ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.  
  
ਪੁਵਿਸ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਨੂੂੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱਿਣ, ਜੁਰਮ ਨੂੂੰ  ਰੋਕਣ, 

ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਤੋੜਨ  ਾਵਿਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਨਆਾਂ ਵਦ ਾਉਣ, ਸਾਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ 

ਰਿੱਵਿਆ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਨੂੂੰ  ਭਰੋਸਾ ਵਦ ਾਉਣ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ  ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਉਨ੍ਾਾਂ ਨਾਿ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀ ਾਂ 

ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਜੁਰਮ ਦਾ ਵਸਕਾਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਜੁਰਮ  ਾਪਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਿ,ੋ ਜਾਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ 

ਗੁਆਚ ਗਏ ਹੋ ਤਾਾਂ ਆਮ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ. 

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹੈ ਵਕ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਜੂ ੇਦੇਸਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈਉਹ ਯੂਕ ੇਵ ਿੱਚ 

ਸ ੀਕਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਕ ੇਦੇ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਰਵਹਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ੂੰਮੇ ਾਰੀ ਹੈ. ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਪਿੱਿਪਾਤ ਕਰਨਾ  ੀ 

ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਜੂੇ ਦੇਸਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਯੂਕ ੇਵ ਿੱਚ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ.ੈ 

ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਘਰ ਵਿਚ 

ਚੂੰਗੇ ਗੁਆਾਂ ਗੁਆਾਂਢੀ ਬਣਨ ਿਈ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਹਮੇਸਾਾਂ ਰਾਤ ਨੂੂੰ  ਅਤੇ ਸ ੇਰੇ 
ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਸੋਰ ਸੋਰ ਨਾਿ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਨੀ  ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਗੁਆਾਂ ਗੁਆਾਂਢੀਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂਵਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਾਂ  ਿੱਡੀ ਵਗਣਤੀ ਵ ਚ ਮਵਹਮਾਨਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਮਿਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੇ 
ਦਰ ਾਵਜ਼ਆਾਂ ਅਤੇ ਵਿੜਕੀਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੂੰਦ ਰਿੱਿਣਾ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਅਤੇ 
ਇਿੈਕਟਰਾਵਨਕ ਉਪਕਰਣ  ਰਗੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੀ-ਵਕ ਰੀ ਜਗ੍ਾ ਤੇ ਸਟੋਰ 

ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਟੈਿੀ ੀਜ਼ਨ ਦੇਿਣਾ 

ਚਾਹੁੂੰਦ ੇਹੋ, ਤਾਾਂ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਕਵਹੂੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਇਿੱਕ ਟੀ ੀ ਿਾਇਸੈਂਸ ਦਆੁਰਾ ਕ ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਇਹ ਪਤਾ 

ਿਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਵਕ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਦੇ ਭੂੰਡਾਰ ਿਈ ਵਕਹੜੇ ਵਦਨ ਆਪਣਾ ਵਬਨ ਬਾਹਰ ਰਿੱਵਿਆ ਜਾ .ੇ ਵਿਰ ਇਕ  ਾਰ 

ਿਾਿੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਬਨ ਨੂੂੰ  ਦਬੁਾਰਾ ਵਿਆਓ. ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿੇਤਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ  ਿੱਿ- ਿੱਿ ਵਕਸਮ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨਾਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਿਈ, 

ਰੀਸਾਈਕਵਿੂੰਗ) ਿਈ  ਿੱਿਰੇ ਡਿੱਬੇ, ਬਕਸੇ ਜਾਾਂ ਭੂੰਡਾਰ ਬੈਗ ਹੁੂੰਦ ੇਹਨ. 

 
ਯੂਕ ੇਵ ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ  ਾਤਾ ਰਣ ਦੀ ਦੇਿਭਾਿ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ਼ੂੰਮੇ ਾਰੀ ਸਾਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ 

ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਜਨਤਕ ਥਾ ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਗਿੀਆਾਂ ਵ ਚ ਆਪਣੇ ਵਪਿੱਛੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਨਹੀ ਾਂ ਛਿੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਹਮੇਸਾ ਕੂੜੇਦਾਨ ਅਤੇ 

ਰੀਸਾਈਕਵਿੂੰਗ ਡਿੱਵਬਆਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ.ੋ ਬਾਹਰ ਸੁਿੱਟਣਾ / ਸੁਿੱਟਣਾ / ਕੂੜੇਦਾਨ ਨੂੂੰ  ਬਾਹਰ ਰਿੱਿਣਾ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਵਬਨ ਵ ਿੱਚ ਨਹੀ ਾਂ, 

ਇਹ ਇਿੱਕ ਅਪਰਾਵਿਕ ਅਪਰਾਿ ਹੈ ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਚਇੂੂੰਗ ਗਮ, ਵਸਗਰਟ ਅਤ ੇਬੀਜ ਸਾਮਿ ਹਨ. ਇਸ ਨੂੂੰ  ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਵਕਹਾ 

ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਗਿੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾ ਾਾਂ ਤੇ ਥੁਿੱਕਣਾ  ੀ ਮਨਜੂ਼ਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ 
ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਯੂਕ ੇਵ ਚ ਿੁਿੱਟਪਾਥਾਾਂ 'ਤੇ ਚਿੱਕਰ ਿਗਾਉਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ' ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਜੁ਼ਰਮਾਨਾ ਿਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਦਵੂਜਆਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਿਈ ਇਹ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹੈ ਵਕ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੂੰ  ਸਾਈਕਿ ਚਿਾਉਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ 

ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਕਿ ਤੇ ਿਾਈਟਾਾਂ ਿਿੱਗਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਦੋ ੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਵਪਛਿੇ ਪਾਸੇ. 

 ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਿਿੰਗ 

ਡੀ ੀਐਿਏ  ਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਾਂਦੀ ਡਰਾਈਵ ੂੰਗ ਅਤੇ  ਾਹਨ ਿਾਇਸੈਂਸ ਏਜੂੰਸੀ 
ਨੂੂੰ  ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਡਰਾਈਵ ੂੰਗ ਿਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਯੂਕੇ 

ਵ ਚ 'ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਤੌਰ' ਤੇ  ਸਨੀਕ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ. ' ਇਹ ਉਹਨਾਾਂ ਸਾਰੇ ਿੋਕਾਾਂ ਤੇ 

ਿਾਗੂ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਕੋਿ ਰਵਹਣ ਦੀ ਛੁਿੱਟੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ. ਜੇ ਡੀ ੀਐਿਏ 
ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਿ ਯੂਕੇ ਵ ਿੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 

ਡਰਾਈਵ ੂੰਗ ਿਾਇਸੈਂਸ ਰਿੱਦ (ਰਿੱਦ) ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਡੀ ੀਐਿਏ ਨੂੂੰ  ਤੁਹਾਨੂੂੰ  

ਦਿੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਾਇਸੈਂਸ ਰਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. 
ਇਸਦਾ ਮਤਿਬ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਉਦੋਂ ਤਕ ਪਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੂੰਦਾ ਵਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਗੈਰ 
ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਡਰਾਈਵ ੂੰਗ ਨਾਿ ਗਿੱਡੀ ਚਿਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦ ਤਕ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਪੁਵਿਸ 

ਦਆੁਰਾ ਰੋਵਕਆ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਾਂਦਾ.  
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵ ਚ ਇਕ ਸਹੀ  ੈਿ ਡਰਾਇਵ ੂੰਗ ਿਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਸ ਦੇਸ ਵ ਚ ਗਿੱਡੀ ਚਿਾਉਣ ਦੇ 
ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਜਸ ਵ ਚ ਤੁਸੀ ਾਂ ਦੇਸ ਪਹੁੂੰਚੇ ਸੀ ਤੋਂ ੧੨ ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਿਈ, ਹਾਿਾਾਂਵਕ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਪਵਹਿਾਾਂ ਡੀ ੀਐਿਏ ਨਾਿ ਜਾਾਂਚ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ੧੨ ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਿਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਬਰਵਟਸ ਡਰਾਇਵ ੂੰਗ ਿਾਇਸੈਂਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. 
ਇਹ ਸੂੰਭਾ ਨਾ ਹੈ ਵਕ ਡਰਾਈਵ ੂੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ ਅਤੇ ਵਬਰਵਟਸ ਡਰਾਇਵ ੂੰਗ ਿਾਇਸੈਂਸ ਨੂੂੰ  ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ 
ਪਵਹਿਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਡਰਾਇਵ ੂੰਗ ਦੇ ਸਬਕ ਿੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੋਏਗੀ. ਯੂਕੇ ਵ ਚ ਗਿੱਡੀ ਚਿਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ੧੭ 

ਸਾਿ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.  

ਇਿੱਕ ਸਹੀ ਡਰਾਇਵ ੂੰਗ ਿਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਇਿੱਕ ਚੀਜਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀ ਾਂ ਯੂਕੇ ਵ ਿੱਚ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ  ਾਹਨ ਚਿਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ 

ਿੋੜੀ ਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੂੰ   ੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੋਏਗੀ 

 ਇਿੱਕ ਬੀਮਾ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਡਰਾਈ  ਕਰਨ ਿਈ ਕ ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

 ਕਾਰ ਨੂੂੰ  ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਿਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੋਏਗੀ. 

 ਕਾਰ ਨੂੂੰ  ਇਿੱਕ ਐਮਓਟੀ  ਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸਿਾਨਾ ਸੜਕ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. 

ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਕਾਰ ਚਿਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਹਤੁ ਸਾ ਿਾਨ ਰਵਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਵਕਸੇ ਦੋਸਤ ਦਆੁਰਾ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਵਕਉ ਾਂਵਕ ਵਕਸੇ  ੀ  ਾਹਨ ਨੂੂੰ  ਵਬਨਾਾਂ ਿਾਇਸੈਂਸ, ਬੀਮਾ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ, ਸੜਕ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਐਮਓਟੀ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਦੇ ਚਿਾਉਣਾ 

ਅਪਰਾਿ ਹੈ. ਪੁਵਿਸ ਕੋਿ ਡਰਾਈ ਰਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਕਸੇ ਕਾਰਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਕਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਰੋਕਣ 

ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ ਹੈ ਭਾ ੇਂ ਉਹ ਨਹੀ ਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕੁਝ ਗਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਗਿੱਡੀ ਚਿਾਉਣ  ੇਿੇ ਪੁਵਿਸ ਦਆੁਰਾ ਰੋਵਕਆ 

ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਇਵ ੂੰਗ ਿਾਇਸੈਂਸ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਐਮਓਟੀ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਦੇਿਣ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 

ਕੋਿ ਇਹ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ  ੭ ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ-ਅੂੰਦਰ ਇਿੱਕ ਪੋ-ਿੌਸ ਸਟੇਸਨ 'ਤੇ ਿੈ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ. ਜੇ 
ਤੁਸੀ ਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ  ੭ ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਵਕਸੇ ਥਾਣੇ ਵ ਚ ਨਹੀ ਾਂ ਵਿਜਾਾਂਦੇ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਨੂੂੰ  ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਅਦਾਿਤ ਵ ਚ 

ਵਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਵਿਸ ਅਵਿਕਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਬੀਮਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਈ  ਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ 

ਿੈ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਬੀਮਾ ਹੈ. 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕਾਰ ਚਿਾਉਣ ਦਾ ਿੈਸਿਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਵਿਆਨ ਰਿੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਇਕ ਅਪਰਾਿ ਹੈ: - 

  ਿੱਿ- ਿੱਿ ਸੜਕਾਾਂ ਿਈ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉਿੱਪਰ ਚਿਾਓ. ਯੂਕੇ ਵ ਿੱਚ ਸਪੀਡ ਸੀਮਾ ਪਰਤੀ ਘੂੰਟਾ ਮੀਿਾਾਂ 

ਵ ਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਵਕ ਵਕਿੋਮੀਟਰ. 

 ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਸਰਾਬ ਪੀਣ ਜਾਾਂ ਨਸੇ ਦੇ ਪਰਭਾ  ਹੇਠ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਇਕ ਸਰ ਜਨਕ ਸੜਕ ਜਾਾਂ ਜਗ੍ਾ ਤੇ  ਾਹਨ ਚਿਾਓ ਜਾਾਂ  ਾਹਨ 

ਦਾ ਇੂੰਚਾਰਜ ਬਣੋ. 

  ਾਹਨ ਚਿਾਉ ਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਿ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰੋ. 

 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਿ ਕੋਈ ਬਿੱਚਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵ ਚ ਸਮੋਕ ਕਰੋ. 

  ਾਹਨ ਵ ਚਿੇ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੀਟ ਬੈਿਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 

 ਡਰਾਈ ਰ ੧੪ ਸਾਿ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਿਈ ਸੀਟ ਬੈਿਟ, ਬੂਸਟਰ ਸੀਟ, ਕਾਰ ਸੀਟ ਰਿੱਿਣਾ 

ਵਜ਼ੂੰਮੇ ਾਰ ਹੈ. 
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ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਕਿੰਮ ਕਰਨਾ 

 ਪਨਾਹ ਮੂੰਗਣ  ਾਵਿਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਯੂਕੇ ਵ ਿੱਚ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ 

ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੂੰਦੀ ਜਦ ਤਕ ਛੁਿੱਟੀ ਨਾ ਰਵਹਣ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ. ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ 

ਦਾਅ  ੇ'ਤੇ ਸੁਰਆੂਤੀ ਿੈਸਿੇ ਿਈ ੧੨ ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਤੋਂ  ਿੱਿ ਦਾ 

ਇੂੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 

ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਪਰਤੀ ਵਮਸਨ ਨੂੂੰ  ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਿਈ ਵਦਿੱਤਾ 

ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਸ ੈ-ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਬਣਨ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤ ੇ
ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਵਸਰਿ ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ੇਗੀ ਜੋ 
ਯੂਕੇ  ੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸਨ ਦਆੁਰਾ ਪਰਕਾਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘਾਟ ਦੇ 

ਵਕਿੱਤੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵ ਚ ਸਾਮਿ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 

ਕੋਿ ਅਵਿਕਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੂੰਦਾ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਜਾਾਂ ਜਾਇਦਾਦ 

ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਿੋਹ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਗਿੱਿ ਦਾ  ੀ ਜੋਿਮ ਹੈ ਵਕ 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਡੀ-ਰੂੰਗੇ ਹੋਏ ਜਾਾਂ ਦੇਸ ਵਨਕਾਿੇ ਹੋ ੋਗ.ੇ 

  
ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਕੂੰਮ ਦੀਆਾਂ ਪੇਸਕਸਾਾਂ ਨਾਿ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਜਾਣ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੋਿ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਰਾਿਕ ਿਾਭ  ਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵ ਿੱਚ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਿਮਕੀਆਾਂ, ਬਿ, ਿੋਿਾ, ਜਾਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦਰੁ ਰਤੋਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੂੰਮ ਵ ਿੱਚ 
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਿਈ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਨਿੱ ਜੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿੇਰ ਆਪਣੇ ਪਵਰ ਾਰ ਦੇ ਵਿਿਾਿ ਿਮਕੀਆਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰੋ ਤਾਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਮਾ-
ਵਨਪੁਣਅਤੇ ਕੂੰਟਰੋਿ ਕਰਨ ਿਈ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਾਸ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਕੂੰਟਰੋਿ 
ਕਰਨ ਿਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਯੂ.ਕੇ. ਵ ਿੱਚ ਇਸਨੂੂੰ  ਮਾਡਰਨ ਗੁਿਾਮੀ  ਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਵਚੂੰਤਤ 
ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵਕਸੇ ਵ ਅਕਤੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਸੋਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  
ਪੁਵਿਸ ਨਾਿ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਕਉਾਂਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਣ ਦੇ ਦਾਅ ੇ ਦਾ ਿੈਸਿਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੂੰ  ਿੂੰਬਾ 
ਸਮਾਾਂ ਿਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕੂੰਮ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਿਰ  ੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ 
ਬਣਕੇ, ਸਰਗਰਮੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸਾਮਿ ਹੋਣ, ਿੋਕਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਮਿਣ ਅਤੇ ਸ ੈਸੇ ੀ ਬਣਨ ਦੇ ਮੌਵਕਆਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 

ਆਪਣੇ ਵ ਹਿੇ ਸਮੇਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਵ ਿੰਗ ਬਾਰੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਾਨੂਿੰ ਨ 

ਯੂਕੇ ਵ ਿੱਚ, ਵਕਸ ੇ ੀ ਸਮੇਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਸਵਹਮਤੀ ਤੋਂ ਵਬਨਾਾਂ ਵਜਨਸੀ 

ਸੂੰਬੂੰਿ ਬਣਾਉਣਾ ਇਿੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ (ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ ਦੋ ੇਂ ਿੋਕ ਚੋਣ 

ਦਆੁਰਾ ਜੋ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਿ ਸਵਹਮਤ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਉਹ ਚੋਣ ਕਰਨ 

ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤ ੇਯੋਗਤਾ ਰਿੱਿਦੇ ਹਨ). ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਅਣ-ਿੋੜੀ ਾਂਦਾ ਸਰੀਰਕ 

ਸੂੰਪਰਕ ਸਾਮਿ ਹੈ ਵਜ ੇਂ ਵਕਸ ੇ ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਛੂਹਣਾ, ਵਕਸ ੇਨੂੂੰ  ਚੁੂੰਮਣਾ ਜਾਾਂ 

ਿੜਨਾ. ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ, ਪਰੇਵਮਕਾ ਜਾਾਂ ਸਾਥੀ ਸਾਮਿ ਹਨ.  
 
ਇਹ ਯਾਦ ਰਿੱਿਣਾ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਸਰਾਬੀ ਜਾਾਂ ਉਿੱਚਾ 

ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਸਵਹਮਤੀ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ. ਅਤ ੇਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਵਕਸੇ ਨਾਿ ਵਕਸੇ  ੀ 
ਤਰ੍ਾਾਂ ਸੈਕਸੁਅਿ ਹੋ ਜੋ ਸਰਾਬੀ ਜਾਾਂ ਉਿੱਚਾ ਹੈ ਅਤ ੇਨਹੀ ਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵਕ ਕੀ ਹੋ 

ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਿਈ ਸੂਵਚਤ ਸਵਹਮਤੀ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਾਾਂ 

ਨਾਿ ਬਿਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ. 

  

 

੧੮ ਸਾਿ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਅਸਿੀਿ ਤਸ ੀਰਾਾਂ ਰਿੱਿਣਾ ਇਕ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਵ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਿ ਿੋਨ 

'ਤੇ ਸਾਮਿ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ੧੮ ਸਾਿ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱਚ ੇਦੀ ਅਸਿੀਿ ਿੋਟੋ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਵਕਸ ੇਨੂੂੰ  ਨਾ ਭੇਜੋ, 

ਿੋਟ ੋਨੂੂੰ  ਵਮਟਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਵ ਅਕਤੀ ਨਾਿ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ੋਵਜਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਭੇਵਜਆ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਇਸ ਗਿੱਿ ਦੀ ਵਚੂੰਤਾ ਹੈ ਵਕ 

ਵਕਸੇ ਨਾਿ ਦਰੁਵ  ਹਾਰ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੋ-ਿੌਸ ਨੂੂੰ  ਦਿੱਸ.ੋ 

 

ਵਕਸੇ ਮਰਦ ਜਾਾਂ forਰਤ ਿਈ ਵਕਸੇ ੧੬ ਸਾਿ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵ ਅਕਤੀ ਨਾਿ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਿ ਹੈ ਭਾ ੇਂ ਉਹ 

ਸਵਹਮਤ  ੀ ਹੋਣ. ਇਹ ਮੂੰਨਣਾ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੈਵਕ ਕੋਈ ਵ ਅਕਤੀ ੧੬ ਤੋਂ  ਿੱਿ ਹੈ ਵਕਉ ਾਂਵਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਕਤ ੇਪਿੱਬ 

ਜਾਾਂ ਕਿਿੱਬ  ਾਾਂਗ ਵਮਿਦੇ ਹੋ. ਯੂਕ ੇਵ ਚ ੧੬ ਸਾਿ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਿੋਕਾਾਂ ਨਾਿ ਰੋਮਨ-ਵਟਕ ਸੂੰਬੂੰਿ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮਾਵਜਕ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ ੀਕਾਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ. 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਜਾਣਦ ੇਹੋ ਵਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਐਿੱਚਆਈ ੀ ਪਾਜੀਵਟ  ਹੋ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੂੰ  ਵਜਨਸੀ 

ਗਤੀਵ ਿੀਆਾਂ ਵ ਚ ਸਾਮਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ ਦਿੱਸ,ੋ ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਅਵਜਹਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦ,ੇ ਤਾਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਵਿਕ ਦੋਸਾਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਐਚਆਈ ੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣ ਨਾਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਾਅ ੇ 'ਤ ੇਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ ਾਂ ਪਏਗਾ ਜਾਾਂ 

ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਯੂਕ ੇਤੋਂ ਦੇਸ ਵਨਕਾਿਾ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾ ੇਗਾ.  

ਤੁਸੀ ਾਂ ਸਾਇਦ ਉਹਨਾਾਂ ਿੇਤਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹ ੋਵਜਥੇ ਸੈਕਸ  ਰਕਰ ਜਾਾਂ  ੇਸ ਾਵਗਰਤੀ  ਾਿੇ ਿੋਕ ਗਿੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਪੈਦਿ 

ਚਿਦ ੇਪਾਏ ਜਾਾਂਦ ੇਹਨ, ਹਾਿਾਾਂਵਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਦੇਸ ਵ ਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕਸੇ ਨਾਿ ਸੂੰਪਰਕ 

ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱਛਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਕਰਵਿੂੰਗ ਕਰੌਵਿੂੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਵਣਆ 

ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਸਿਾਹ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ ੈਵਕ ਉਹ ਿੋਕਾਾਂ ਨਾਿ  ੇਸ ਾ-ਿੂੰਦ ੇਵ ਚ ਸਾਮਿ ਨਾ ਹੋਣ ਵਕਉ ਾਂਵਕ ਇਿੱਥੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ 
ਰਝੁਾਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਗ਼ਿਤਫ਼ਵਹਮੀਆਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਜੋਿਮ ਵ ਚ ਪਾ 

ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ. 

ਸ਼ਰਾਬ, ਤਿੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਨਸ਼਼ੀ ੇ ਪਦਾਰਥ 

ਸਰਾਬ ਿਰੀਦਣ ਦੀ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਉਮਰ ੧੮ ਸਾਿ ਹ.ੈ ਵਕਸੇ ਬਾਿਗ ਿਈ ੧੮ ਸਾਿ ਤੋਂ ਘਿੱਟ 

ਉਮਰ ਦੇ ਵ ਅਕਤੀ ਿਈ ਕੋਈ  ੀ ਸਰਾਬ ਪੀਣਾ ਿਰੀਦਣਾ ਇਕ ਜੁਰਮ ਹੈ. ਕੁਝ ਜਨਤਕ 

ਥਾ ਾਾਂ ਨੂੂੰ  'ਅਿਕੋਹਿ ਰਵਹਤ ਜ਼ੋਨ' ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇਿੱਕ 

ਿੇਤਰ ਵ ਿੱਚ ਸਰਾਬ ਪੀ ਾਂਦੇ ਿੜ ੇਜਾਾਂਦ ੇਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ੧੬ ਸਾਿ 

ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜ ਾਨਾਾਂ 'ਤੇ ਕੈਿੀਨ ਦੀ ਉਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਰਿੱਿਣ  ਾਿੇ ਐਨਰਜੀ ਡਵਰੂੰਕਸ 

ਿਰੀਦਣ' ਤੇ  ੀ ਪਾਬੂੰਦੀਆਾਂ ਹਨ.  

  

ਵਸਗਰਟ ਜਾਾਂ ਤੂੰਬਾਕੂ ਿਰੀਦਣ ਦੀ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਉਮਰ ੧੮ ਸਾਿ ਹੈ. ਵਕਸੇ ਬਾਿਗ ਿਈ ੧੮ ਸਾਿ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ  ਾਿੇ 

ਵ ਅਕਤੀ ਿਈ ਵਸਗਰੇਟ ਿਰੀਦਣਾ ਇਿੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੂੰਦ ਜਾਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬੂੰਦ ਿੇਤਰਾਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਾਂ 

ਵ ਿੱਚ ਵਸਗਰਟ ਪੀਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਹੈ. ਇਸ ਵ ਿੱਚ  ੇਹੀਕਿਜ਼ 'ਤ ੇਤੂੰਬਾਕੂਨੋਸੀ ਸਾਮਿ ਹੈ ਜੋ ਿੋਕਾਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਸਾਾਂ ਅਤੇ ਰੇਿ 

ਗਿੱਡੀਆਾਂ ਦੀ ਸੇ ਾ ਕਰਦ ੇਹਨ. ਯੂਕੇ ਵ ਚ ਭਾਫ਼ ਪਾਉਣ 'ਤ ੇਕੋਈ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਪਾਬੂੰਦੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੂੰਮ ਦੀਆਾਂ ਥਾ ਾਾਂ' ਤੇ, 

ਹੌਸਵਪਅਿ ਟੈਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ  ਾਿੱਵਪੂੰਗ 'ਤੇ  ੀ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੂੰਦੀ ਹੈ.  

ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਨਸੀਿੇ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ, ਮਾਿ ਰਿੱਿਣ ਜਾਾਂ  ੇਚਣ ਦੌਰਾਨ ਿੜੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਵਗਰਿਤਾਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀ ਾਂ ਦ ਾਈਆਾਂ ਿੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀ ਾਂ ਵਕਸੇ ਕੈਵਮਸਟ ਤੋਂ ਿਰੀਦਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਉਹ ਦ ਾਈਆਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 

ਡਾਕਟਰ ਦਆੁਰਾ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਵਦਿੱਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ. ਗੈਰਕਨੂੂੰ ਨੀ ਨਵਸਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਏ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੀ ਸਰੇਣੀਬਿੱਿ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ 

ਵਜਸ ਨਾਿ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਦਆੁਰਾ ਕਿਾਸ ਏ ਦੀਆਾਂ ਦ ਾਈਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਿਤਰਨਾਕ ਮੂੰਵਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ. ਕੈਨਾਵਬਸ, ਹਾਿਾਾਂਵਕ 
ਕੁਝ ਦੇਸਾਾਂ ਵ ਚ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਵਘਰਣਾਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਯੂਕ ੇਵ ਚ ਕਿਾਸ ਬੀ ਦੀ ਇਕ ਦ ਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ 

ਘਰ ਵ ਚ  ੀ ਇਸ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਹੈ. ਇਹ  ੀ ਵਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਵਕ ਿਿੱਟ ਕੁਝ ਪੌਦਾ ਸੋਮਾਿੀ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਉਤੇਜਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ  ਰਵਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਕ ੇਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਕਿਾਸ ਸੀ ਡਰਿੱਗ ਹੈ. 
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ਯੂਕੇ ਦ਼ੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕ਼ੀਮਤਾ,ਂ ਵ ਿੰਮੇਿਾਰ਼ੀਆਂ, ਅਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਤਿੰਤਰਤਾ 

ਯੂਕੇ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਿਾਰਵਮਕ ਅੂੰਤਰ ਨੂੂੰ  ਮਹਿੱਤ  ਵਦੂੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਤ ਅਤੇ 
ਵਨਰਪਿੱਿਤਾ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਕਦਰਾਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਹਨ. ਿਾਰਵਮਕ ਜਾਾਂ ਸਿੱਜੇ ਪਿੱਿ ਦੇ 
ਕਿੱਟੜਪੂੰਥੀ ਜਾਾਂ ਨਸਿ ਾਦੀ ਵ ਚਾਰ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ. ਿੋਕਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਕ 
ਦਜੇੂ ਦੇ ਵ ਚਾਰਾਾਂ, ਿਰਮ ਅਤੇ ਪਵਹਰਾ ੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਇਹ 
ਇਸ ਤੋਂ  ਿੱਿਰਾ ਹੋ ੇ ਵਕ ਉਹ ਜੋ  ਰਤ ਰਹੇ ਹਨ.  
  
ਤੁਸੀ ਾਂ ਯੂਕੇ ਵ ਚ ਆਪਣੇ ਿਰਮ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰਨ ਿਈ ਸੁਤੂੰਤਰ ਹੋ. ਤੁਸੀ ਾਂ 

ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਸਵਹਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਚਰਚਾਾਂ, ਮਸਵਜਦਾਾਂ, ਪਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾਾਂ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਪੂਜਾ 

ਸਥਾਨਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਿੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ.  

ਯੂ.ਕੇ. ਵ ਿੱਚ ਿੋਕਾਾਂ ਨਾਿ ਮਾੜਾ ਜਾਾਂ  ਿੱਿਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਵ  ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-
ਕਨੂੂੰ ਨੀ ਹੈ ਵਕਉ ਾਂਵਕ ਉਹ ਵਕਿੱਥੋਂ ਆਉਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਵਿੂੰਗ, ਕਾਮੁਕਤਾ, 

ਿਰਮ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਦਰਸਟੀਕੋਣ, ਉਮਰ ਜਾਾਂ ਅਪੂੰਗਤਾ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੂੰ  ਇਿੱਕ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਿ  ਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਕਸੇ ਨਫ਼ਰਤੀ 

ਅਪਰਾਿ ਵ ਿੱਚ ਇਹ ਸਾਮਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਨਾਮ ਬੁਿਾਉਣਾ, ਿਿੱਕੇਸਾਹੀ ਕਰਨਾ, ਹਮਿਾ ਕਰਨਾ, ਿੁਿੱਟਣਾ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾਾਂ ਕਾਰ ਨੂੂੰ  

ਨੁਕਸਾਨ, ਗਰੇਵਿਟੀ ਜਾਾਂ ਵਿਿਣਾ ਅਤੇ ਤੂੰਗ-ਪਰੇਸਾਨ ਕਰਨਾ। 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਅਪਰਾਿ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ੧੦੧  ਤੇ ਫੋ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਸਿੱਿੀ ਪੁਵਿਸ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨਗ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਿ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੂੰ  ਦਬੁਾਰਾ 

ਦਰਸਾਉ ਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਗੁਪਤ ਰਹੇਗੀ. ਪੁਵਿਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ 

ਅਪਰਾਿਾਾਂ ਦਾ ਵ ਅਕਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਪਰਭਾ  ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਯਾਦ ਰਿੱਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਹਤੁ ਗੂੰਭੀਰਤਾ 

ਨਾਿ ਿੈਂਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਿ ਹਮਿਾ ਰ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ. ਪਵਹਿਾ ਵ ਕਿਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਸਵਥਤੀ ਤੋਂ ਦਰੂ 

ਕਰੋ, ਤੁਰੋ ਜਾਾਂ ਭਿੱਜ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਬੂੰਦ ਕਰੋ, ਦਕੁਾਨ ਵ ਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਪੁਿੱਛੋ. ਵਿਰ ਪੁਵਿਸ ਨੂੂੰ  

ਕਾਿ ਕਰੋ. ਅੂੰਤ ਵ ਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਸਵਥਤੀ ਸਵਥਤੀ ਤੋਂ ਦਰੂ ਹੋਣ ਵ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿੋੜ 

ਹੋ ੇ. ਹਾਿਾਾਂਵਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਅਸਿ ਵ ਿੱਚ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਯੂਕੇ ਵ ਿੱਚ ਤੁਸੀ ਾਂ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਿਈ ਹਵਥਆਰ ਨਹੀ ਾਂ ਿੈ ਸਕਦੇ. 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਪੀੜਤ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਅਪਰਾਿ ਦਾ ਵਸਕਾਰ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਭਾ ਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵ  ਹਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ 

ਸੇ ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਵਕਸੇ ਅਪਰਾਿ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਪੁਵਿਸ ਨੂੂੰ  ਅਪਰਾਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ. ਉਹ 

ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਿ ਸਮੇਤ ਵਕਸੇ ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਣ ਵ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਪੀੜਤ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਜਾਾਂ 

੦੮੦੮੧੬੮੯੧੧੧ 'ਤੇ ਫੋ਼ਨ ਮੁਕਤ ਿਿੱਭਣ ਿਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ  ੈਿੱਬਸਾਈਟ www.victimsupport.org.uk ਤੇ ਜਾਓ. 

 ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ੋ

ਪੁਵਿਸ ਵਕਸੇ  ੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁਿੱਛ-ਪੜਤਾਿ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਿਾਾਂਵਕ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ. ਇਿੱਕ ਪੁਵਿਸ ਅਵਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਿੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀ ਾਂ ਿੇਤਰ ਵ ਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 

ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਵਕਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ. 

ਪੁਵਿਸ ਅਵਿਕਾਰੀ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਿਿੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਭਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਿਬ ਨਹੀ ਾਂ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਵਗਰਿਤਾਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ. ਪੁਵਿਸ ਅਿਸਰਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸਿੱਕ ਕਰਨ ਿਈ'  ਾਜਬ ਆਿਾਰ 'ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ: ਗੈਰ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਨਸੀਿੀਆਾਂ 

ਦ ਾਈਆਾਂ, ਇਿੱਕ ਹਵਥਆਰ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ, ਅਵਜਹਾ ਕੁਝ ਵਜਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਿ ਵਕਸੇ ਜੁਰਮ ਿਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਕਾਾਂ ਦਾ ਪਿੱਟੀ. 

 ਾਜਬ ਅਿਾਰ ਵ ਿੱਚ ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਸਾਮਿ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਇਿੱਕ ਪੁਵਿਸ ਅਵਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਗ ਜਾਾਂ ਜੇਬ ਵ ਿੱਚੋਂ ਕੁਝ 

ਚੀਕਦਾ  ੇਿਦਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਉਸ ਵ ਅਕਤੀ ਨਾਿ ਹੋ ਵਜਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਵਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਪਵਹਿਾਾਂ ਸਨ. 

ਇਿੱਕ ਪੁਵਿਸ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਅਿਸਰ (ਪੀਸੀਐਸਓ) ਿਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਰੋਕਦੇ ਹਨ. 
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਨ ਰਿੱਿੋ ਵਕ ਕਈ  ਾਰ ਪੁਵਿਸ ਅਵਿਕਾਰੀ ਵਬਨਾਾਂ ਵਨਸਾਨਦੇਹੀ  ਾਿੀਆਾਂ ਕਾਰਾਾਂ ਚਿਾਉ ਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਪੁਵਿਸ 
ਅਵਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸਾਾਂ  ਰਦੀ ਵ ਿੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਜੇ ਉਹ  ਰਦੀ ਨਹੀ ਾਂ ਪਵਹਨ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ  ਾਰੂੰਟ 

ਕਾਰਡ ਵਦਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 

ਰੋਕੋ ਅਤ ੇਰੋਕਣ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਸ ੈਇਿੱਛਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ - ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਪੁਵਿਸ ਨੂੂੰ  ਰੋਕਣ ਅਤ ੇਭਾਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ ਵਦੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹੋ ਤਾਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. 

ਪੁਵ ਸ ਨਾ  ਸਿੰਪਰਕ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ 

 ਤੁਸੀ ਾਂ ਵਕਸੇ  ੀ ਪੁਵਿਸ ਸਟੇਸਨ ਵ ਿੱਚ ਜਾਾਂ ਵਦਨ ਵ ਿੱਚ ੨੪ ਘੂੰਟੇ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀ ਾਂ ਿੋਨ 

ਕਰਕੇ ਪੁਵਿਸ ਨਾਿ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ. 

੧੦੧  ਘਿੱਟ ਜ਼ਰਰੂੀ ਪਰਸਵਥਤੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਪੁਵਿਸ ਨਾਿ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨੂੰ ਬਰ 

ਹ,ੈ ਉਦਾਹਰਨ ਿਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਡੈਮ-ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਵਕਸੇ 

ਅਪਰਾਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਿਈ, ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਆਮ ਪੁਿੱਛਵਗਿੱਛਾਾਂ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਿਈ। 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਿੱਕ ਸਰਿ ਵਰਪੋਰਟਕਰਨ ਿਾਰਮ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਸੂੰਕਟਕਾਿੀ 

ਅਪਰਾਿਾਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਔਨਿਾਈਨ ਪੁਵਿਸ ਨੂੂੰ   ੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੂੰ  

ਆਪਣੇ ਪੁਵਿਸ ਿੋਰਸ ਦੇ ਨਿਾਈਨ ਅਪਰਾਿ ਵਰਪੋਰਵਟੂੰਗ ਿਾਰਮ ਿਈ 

ਇੂੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਭਾਿ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੋਏਗੀ. 

੯੯੯ ਨੂੰ ਬਰ ਤੇ ਕਾਿੱਿ ਕਰਨ ਿਈ ਹ ੈਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, 

ਉਦਾਹਰਣ  ਜੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਵਕਸੇ ਹਮਿੇ ਦਾ ਵਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਿ 

 ਾਪਰਦਾ  ੇਿ ਰਹ ੇਹੋ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕਾਿ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹ ੋਵਕ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  'ਪੁਵਿਸ' ਦੀ 

ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ, ਵਕਉ ਾਂਵਕ ਇਹ ਐਾਂਬੂਿੈਂਸ ਨੂੂੰ  ਕਾਿ ਕਰਨ ਿਈ  ੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅਿੱਗ ਿਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਇਹ ੯੯੯ ਤੇ ਕਾਿ 

ਕਰਨਾ ਮੁਿਤ ਹ.ੈ 

੯੯੯ ਡਾਇਿ ਕਰਨ  ੇਿੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਦਭੁਾਸੀਏ ਦੀ ਿੋੜ ਹੋ ,ੇ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਟਕ ਨਾ ਜਾਓ. ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਿੱਸ ੋਵਕ ਤੁਸੀ ਾਂ 

ਵਕਹੜੀ ਭਾਸਾ ਬੋਿਦੇ ਹੋ. ਿਾਈਨ ਚੁਿੱਪ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ (੧੦ ਵਮੂੰਟ ਤਕ), ਵਿਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸਾ ਬੋਿਣ  ਾਿਾ ਤੁਹਾਡੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਈ ਿਾਈਨ ਤੇ ਆ ੇਗਾ. ਜੇ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਿੋਨ ਤੇ ਇੂੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦ,ੇ ਤਾਾਂ 

ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹ ੋਅਤੇ ਪੁਵਿਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿ ੇਗੀ. 

 ਇਹ ਵਸਿੱਿਣ ਵ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ: 

 ਪੁਵਿਸ ਨੂੂੰ  ਵਕ ੇਂ ਪੁਿੱਛਣਾ ਹੈ 

 ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵ ਚ ਵਕ ੇਂ ਕਹੇ 

 ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਤਾਾਂ ਇਹ ਦਿੱਸਣ ਿਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਨਸਾਨ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਵਕ ੇਂ ਕਰਨੀ ਵਸਿੱਿ ੋਵਕ ਤੁਸੀ ਾਂ 

ਵਕਿੱਥੇ ਹੋ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਦਕੁਾਨ ਜਾਾਂ ਗਿੀ ਦਾ ਨਾਮ. 

 ਇਹ ਕਵਹਣ ਿਈ ਵਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਵਕਹੜੀ ਭਾਸਾ ਬੋਿਦੇ ਹੋ 

ਯੂਕ ੇਵ ਿੱਚ, ਪੁਵਿਸ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹ,ੈ ਤੁਸੀ ਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਵਿਿਾਿ ਵਸਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕੂੰਮਾਾਂ ਤੋਂ 

ਿੁਸ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੋਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਵਕਸੇ ਪੁਵਿਸ ਅਵਿਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਪੁਵਿਸ ਸਟਾਿ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵ ਰੁਿੱਿ ਵਸਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ.ੋ ਤੁਸੀ ਾਂ 

ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਕਸੇ  ੀ ਪੁਵਿਸ ਸਟੇਸਨ' ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ੧੦੧ ਤੇ ਕਾਿ ਕਰਕੇ ਜਾਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਵਿਸ ਿੋਰਸ ਦੀ 

 ੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਵਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. 

 

  


