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ਆਮ ਸਵਾਲ – ਬਰਾਦਰੀ ਲਈ 

 

ਕਾਂਟੇਕਰ (ਸੰਪਰਕ) ਕਾਰਡ ਕੀ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਕਾਂਟੇਕਟ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਜਲਸ ਅਤ ੇਸੁਰੱਜਿਆ ਸਵੇਾ ਅਜਧਕਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੂੰ  
ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਆਪਣ ੇਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।    
 

ਕਾਰਡ ਵ ਿੱ ਚ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਵਿਲ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ? 

 ਪੁਜਲਸ ਿਾਂ ਸੁਰੱਜਿਆ ਸੇਵਾ ਅਜਧਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਕੂੰ ਮ ਦਾ ਿੇਤਰ, ਤਰੀਕ ਅਤ ੇਸਮਾਂ 
 ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀਜਿਤਾਂ ਲਈ ਹੇਲਪਲਾਈਨ, ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸਵੇਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ ਜਕਵੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

 ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜਮਲੀ ਜਕਸ ੇਸਵੇਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਿਾਂ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
 

ਿੈਨ ੰ  ਵਕਹੜੀਆਂ ਸਵਿਤੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਕਾਂਟੇਕਰ ਕਾਰਡ ਵਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਪੁਜਲਸ ਅਤ ੇਸੁਰੱਜਿਆ ਸਵੇਾ ਅਜਧਕਾਰੀ ਕਾਂਟੇਕਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜਕ 

ਤੁਸੀਂ ਜਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤ ੇਇਹ ਜਕਸ ਬਾਰ ੇਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਜਵੱਚ ਅਜਿਹੀ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਵੀ ਸ਼ਾਜਮਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜਿਹਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗਲੀ ਪੱੁਛਜਗੱਛ ਿਾਂ ਸਮਰਥਨ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਰਹਨ 

ਵਿੋਂ: ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸ ੇਅਪਰਾਧ ਦੇ ਗਵਾਹ ਿਾਂ ਜਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲਕੇ ਬਾਅਦ ਜਵੱਚ ਪੁਜਲਸ ਿਾਂ 
ਸੁਰੱਜਿਆ ਸਵੇਾ ਅਜਧਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਘਟਨਾ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ।     
 

ਿੈਂ ਵਕਹੜੀਆਂ ਸਵਿਤੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਪ ਵਲਸ ਜਾਂ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਸੇ ਾ ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਾਂਟੇਕਰ ਕਾਰਡ ਿੰਗ ਸਕਦਾ 
ਹਾਂ? 

ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਜਲਸ ਿਾਂ ਸੁਰੱਜਿਆ ਸੇਵਾ ਅਜਧਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡ ੇਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਿਾਂ ਪਤਾ ਪੱੁਛਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਵੇਰਵ ੇਪੱੁਛਣ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ ਹੈ। ਤਸੁੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਕ ਉਹ ਜਕਹਿ ੇਪੁਜਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਵੱਚ 

ਕੂੰ ਮ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਲਿਤੀ ਤਰੌ ‘ਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਵੇਰਜਵਆ ਂਦੀ ਜਬਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਜਥਤੀ ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਪੁਜਲਸ ਆਪਣ ੇਵੇਰਵੇ ਜਲਿਣ ਲਈ ਕਾਂਟੇਕਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਪੁਜਲਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ 
ਵਧੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਿੋ: 

https://www.legalaid.vic.gov.au/sites/www.legalaid.vic.gov.au/files/vla-resource-police-
powers-your-rights-in-victoria.pdf 
 

ਜੇਕਰ ਿੈਨ ੰ  ਕਾਂਟੇਕਟ ਕਾਰਡ ਵਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਨੈ ੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਕਾਂਟੇਕਟ ਕਾਰਡ ਜਵਕਟੋਰੀਆ ਪੁਜਲਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਰਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਕਈੋ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ 

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਕਲੋ ਰੱਿੋ।  
 

ਵ ਕਟੋਰੀਆ ਪ ਵਲਸ ਕਾਂਟਕੇਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ ਰ ਆਤ ਵਕਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? 

ਜਵਕਟੋਰੀਆ ਪੁਜਲਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਿਵਾਬਦੇਹ ਪੁਜਲਸ ਦ ੇਕੂੰ ਮ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਭਾਗ ਦ ੇਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਟੇਕਰ ਕਾਰਡ ਦੀ 
ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਪੁਜਲਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜਿਆ ਸੇਵਾ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਵੱਧ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ 

http://www.police.vic.gov.au/complimentsandcomplaints
https://www.legalaid.vic.gov.au/sites/www.legalaid.vic.gov.au/files/vla-resource-police-powers-your-rights-in-victoria.pdf
https://www.legalaid.vic.gov.au/sites/www.legalaid.vic.gov.au/files/vla-resource-police-powers-your-rights-in-victoria.pdf
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ਤਾਂਿ ੋਬਰਾਦਰੀ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੁਜਲਸ ਦ ੇਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਰਕਾਰਡ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕ,ੇ ਜਿਸਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਹੋਗ ਪੱੁਛਜਗੱਛ ਕਰਨ ਿਾਂ ਪੁਜਲਸ ਨ ੂੰ  ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਜਮਲ ਸਕੇ।   
 

ਕਾਂਟੇਕਟ ਕਾਰਡ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ ਰਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ? 

ਜਵਕਟੋਰੀਆ ਪੁਜਲਸ ਨੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜਹੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਪੁਜਲਸ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜਿਆ ਸਵੇਾ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ 

ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਕ ਪੁਜਲਸ ਅਤੇ ਿਨਤਾ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਜਵੱਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨ ੂੰ  ਜਕਵੇਂ ਜਬਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਜਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਚ-ਜਵਚਾਰ ਨ ੂੰ  ਆਕਾਰ ਦਣੇ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਜਦੱਤੀ ਜਕ ਕਾਰਡ ਜਵੱਚ ਜਕਹਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਸ਼ਾਜਮਲ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਜਡਜ਼ਾਇਨ ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬਰਾਦਰੀ ਜਵੱਚ ਇਸਦੀ 
ਿਾਗਰ ਕਤਾ ਜਲਆਉਣ ਜਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 
 


