
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੇ 
ਲਰੋਕਪਹਲ (ਪੀਪੀਓ) ਨੂੰ 
ਸਸ਼ਕਹਇਤ ਸਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਸ਼ਕਹਇਤ 
ਸਕੱਥੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ

ਆਪਣੀਆਾਂ ਸਸ਼ਕਹਇਤਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹਰੀਆਾਂ ਕਹਗਜੀ 
ਕਹਰਵਹਈਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਹਪੀਆਾਂ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜਰੋ:

Prisons and Probation Ombudsman 
Third Floor, 10 South Colonnade 
Canary Wharf, London E14 4PU

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਰੋਕਪਹਲ ਨੂੰ ਤੁਹਹਡੇ ਦੁਆਰਹ 
ਭੇਜੇ ਜਹਣ ਵਹਲੇ ਪੱਤਰ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਤੁਹਹਡੇ ਪੱਤਰਹਾਂ 
ਦੀ ਡਹਕ ਦਹ ਭੁਗਤਹਨ ਆਈਆਰਸੀ ਦੁਆਰਹ ਕੀਤਹ 
ਜਹਵੇਗਹ।

ਯਹਦ ਰੱਖਰੋ, ਸਹਨੂੰ ਅਸਲ ਦਸਤਹਵੇਜ਼ ਨਹ ਭੇਜਰੋ ਕਕਉਂਕਕ 
ਅਸੀਂ ਇਹਨਹਾਂ ਨੂੰ ਵਹਪਸ ਨਹੀਂ ਮਰੋੜ ਸਕਦੇ।

ਸਸ਼ਕਹਇਤ ਸਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ 

ਤਹਾਂ ਸਫਰ ਮੈਂ ਪੀਪੀਓ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਹਇਤ 
ਸਕਵੇਂ ਕਰਹਾਂ?

ਇਹਨਹਾਂ ਸਤੰਨ ਆਸਹਨ ਕਦਮਹਾਂ ਦੀ ਪਹਲਣਹ ਕਰਰੋ:

1. ਇਹ ਸੁਕਨਸ਼ਕਿਤ ਕਰਰੋ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਪਕਹਲਹਾਂ 
ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਕਰਮੂਵਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਸ਼ਕਹਇਤ 
ਪ੍ਕਕਕਰਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

2. ਸਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਥੇਪ ਨੋਟ ਕਵੱਿ ਦੱਸਰੋ ਕਕ ਤੁਹਹਡੀ 
ਕਸ਼ਕਹਇਤ ਕਕਸ ਬਹਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ 
ਕਕਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰੋ।

3. ਆਪਣੀ ਸਹਰੀ ਕਹਗਜ਼ੀ ਕਹਰਵਹਈਆਾਂ ਦੀਆਾਂ 
ਕਹਪੀਆਾਂ ਸਹਨੂੰ ਭੇਜਰੋ - ਕਜਸ ਕਵੱਿ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ 
ਕਰਮੂਵਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਹਰ ੇਕਸ਼ਕਹਇਤ ਵਹਲੇ ਫਹਰਮ 
ਵੀ ਸ਼ਹਮਲ ਹਰੋਣ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਸ਼ਕਹਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ 
ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਰੋ?
ਸ਼ਹਇਦ ਤੁਹਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੇ 
ਲਰੋਕਪਹਲ ਨਹਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਿਹਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਸਦਹ ਕਈ ਭਹਸ਼ਹਵਹਾਂ ਸਵੱਚ ਅਨੁਵਹਦ 
ਕੀਤਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਹਸ਼ਹ ਸਵੱਚ 
ਪਰਚਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਹ, ਤਹਾਂ ਸਕਰਪਹ ਕਰਕੇ ਸਹਡੇ 
ਨਹਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਰੇ ਕਹਗਜਹਤ 
ਸਕੱਥੇ ਭੇਜਹਾਂ?
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ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਹਣਦੇ ਸੀ? ਪੀਪੀਓ ਦੀ ਸੱਚਹਈ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸ ਬਹਰੇ ਸਸ਼ਕਹਇਤ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ?

ਠੀਕ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਮੈਂ ਸਕਸ ਬਹਰੇ 
ਸਸ਼ਕਹਇਤ ਕਰ ਸਕਦਹ/ਸਕਦੀ ਹਹਾਂ?

ਤੁਸੀਂ ਪੀਪੀਓ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਸਦਆਾਂ ਬਹਰੇ 
ਸਸ਼ਕਹਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ - ਸਟਹਫ ਦੇ ਤੁਹਹਡੇ ਨਹਲ 
ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਹਡੀ ਗੁੰਮ ਹਰੋਈ 
ਸਕਸੇ ਵਸਤੂ ਜਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਨਜਰਬੰਦੀ 
ਕੇਂਦਰਹਾਂ ਜਹਾਂ ਤੁਹਹਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਸਵੱਚਕਹਰ ਦੀ 
ਆਵਹਜਹਈ ਬਹਰੇ ਵੀ।

ਅਸੀਂ ਇਹਨਹਾਂ ਬਹਰੇ ਜਹਾਂਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ:ੇ

 ¡ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਮਕਲਆਾਂ ਬਹਰੇ ਕਸ਼ਕਹਇਤਹਾਂ ਜਹਾਂ 
ਫੈਸਲੇ।

 ¡ ਡਹਕਟਰੀ ਦੇਖਭਹਲ ਬਹਰੇ ਕਸ਼ਕਹਇਤਹਾਂ।

 ¡ ਇੱਕ ਆਮ ਕਨਯਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਹਡੀ 
ਅਸਲ ਕਸ਼ਕਹਇਤ ਬਹਰੇ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਕਰਮੂਵਲ 
ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅੰਕਤਮ ਜਵਹਬ ਕਮਲਣ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਕਨਆਾਂ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਸਮਹਾਂ ਲੰਘ ਿੁੱਕਕਆ ਹੈ।

 ¡ ਕਸ਼ਕਹਇਤ ਤੁਹਹਡੇ ਨਹਲ ਵਹਪਰੀ ਕਕਸ ੇਿੀਜ਼ ਬਹਰੇ 
ਹਰੋਣੀ ਿਹਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹ ਕਕ ਕਕਸ ੇਹਰੋਰ ਕਵਅਕਤੀ 
ਬਹਰੇ।

 ¡ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਮੁੱਦ ੇ'ਤੇ ਕਹਨੂੰਨੀ ਮਹਮਲਹ ਦਰਜ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਰੋ ਜਹਾਂ ਕਰ ਕਲਆ ਹੈ।

 ¡ ਹਰ ਸਹਲ, ਪੀਪੀਓ ਨੂੰ ਹਜ਼ਹਰਹਾਂ ਕਸ਼ਕਹਇਤਹਾਂ 
ਕਮਲਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਕਜਨ੍ਹਾਂ ਕਵੱਿ ਨਜਰਬੰਦ 
ਸਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਸ਼ਕਹਇਤਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਮਲ 
ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ।

 ¡ ਇਹਨਹਾਂ ਕਸ਼ਕਹਇਤਹਾਂ ਦੇ ਜਵਹਬ ਕਵੱਿ, ਅਸੀਂ 
ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਸਰਮੁਵਲ ਕੇਂਦਰਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਹਹਹਾਂ 
ਕਦੰਦ ੇਹਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹਡੀਆਾਂ ਜਹਾਂਿਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਕਜਆਾਂ ਦਹ 
ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਕਵੱਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਵਅਕਤੀਆਾਂ 
ਲਈ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਰਪੱਖ, 
ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਸਥਹਨ ਬਣਹਉਣਹ ਹੈ।

 ¡ ਅਸੀਂ ਹਰੋਮ ਆਕਫਸ ਜਹਾਂ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਇਨਫਰੋਰਸਮੈਂਟ 
ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਹਹਾਂ। ਪੀਪੀਓ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ।

 ¡ ਸਹਹਨੂੰ ਆਏ ਤੁਹਹਡੇ ਪੱਤਰ ਆਈਆਰਸੀ ਦੁਆਰਹ 
ਨਹੀਂ ਪੜ੍ੇ ਜਹਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਹਡੇ ਕਵਰੁੱਧ ਨਹੀਂ 
ਵਰਤੇ ਜਹਣਗੇ। ਸਹਨੂੰ ਕਸ਼ਕਹਇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੀ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਵੱਿ ਨਹੀਂ ਪਵੋਂਗੇ।

 ¡ ਸਹਨੂੰ ਹਰ ਸਹਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਵਅਕਤੀਆਾਂ ਤੋਂ 
ਕਸ਼ਕਹਇਤਹਾਂ ਕਮਲਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਹਡੀ ਵੀ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਹਾਂ।

 ¡ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਹਡੇ ਨਹਲ ਸਕਹਮਤ ਹਰੋਏ, ਤਹਾਂ ਹਰੋ 
ਸਕਦਹ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਹਡੇ ਕਰੋਲੋਂ ਮਹਫੀ ਮੰਗੀ ਜਹਵੇ; 
ਤੁਹਹਡੇ ਹਰੋਏ ਨੁਕਸਹਨ ਨੂੰ ਭਸਰਆ ਜਹਵੇ; ਇੱਥੋਂ 
ਤੱਕ ਸਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਵੱਚ ਵੀ 
ਤਬਦੀਲੀ ਸਲਆਈ ਜਹਵੇ।

 ¡ ਅਸੀਂ ਤੁਹਹਨੂੰ ਤੁਹਹਡੀ ਕਸ਼ਕਹਇਤ ਪ੍ਹਪਤ ਹਰੋਣ ਦੇ  
10 ਸਦਨਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੱਸਹਾਂਗੇ ਕਕ ਅਸੀਂ 
ਇਸ ਬਹਰੇ ਜਹਾਂਿ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਹਾਂ ਜਹਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸਹਮਹਨ ਸਵੱਚੋਂ ਕਰੋਈ ਵਸਤੂ ਗੁਆਚ ਗਈ? 
ਸਰੋਚਦੇ ਹਰੋ ਸਕ ਤੁਹਹਡੇ ਨਹਲ ਨਜਹਇਜ ਸਵਵਹਹਰ 
ਕੀਤਹ ਸਗਆ ਹੈ? ਪੀਪੀਓ ਨਹਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ।
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