
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ 

ਤਾ ਂਸਿਰ ਮੈਂ ਪੀਪੀਓ ਨੂੰ 
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਕਵੇਂ ਕਰਾ?ਂ

ਇਹਨਾ ਂਸਤੰਨ ਆਸਾਨ ਕਦਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ:ੋ

1. ਇਹ ਸੁਨਨਸ਼ਨਿਤ ਕਰ ੋਨਕ ਤੁਸੀਂ ਪਨਹਲਾ ਂਜੇਲ ਦੀ 
ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

2. ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਥੇਪ ਨੋਟ ਨਿੱਿ ਦੱਸ ੋਨਕ ਤੁਹਾਡੀ 
ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਨਕਸ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਿੀ ਖੁਸ਼ 
ਨਕਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ।

3. ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਿਾਈਆ ਂਦੀਆ ਂ
ਕਾਪੀਆ ਂਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ - ਨਜਸ ਨਿੱਿ ਜੇਲ ਦੇ ਸਾਰ ੇ
ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਿਾਲੇ ਫਾਰਮ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 
ਸਕੱਥੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜਾਤ 
ਸਕੱਥੇ ਭੇਜਾ?ਂ

ਆਪਣੀਆ ਂਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਂਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆ ਂਕਾਗਜੀ 
ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਦੀਆ ਂਕਾਪੀਆ ਂਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜੋ:

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

ਜੇਲ੍ਾ ਂਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 
ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਪੱਤਰ ਮੁਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਾ ਂ
ਦੀ ਡਾਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜੇਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਦਸਤਾਿੇਜ ਨਾ ਭੇਜੋ ਨਕਉਂਨਕ 
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ ਿਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ।

ਜੇਲ੍ਾ ਂਅਤੇ ਪ੍ੋਬੇ਼ਿਨ ਦੇ 
ਲੋਕਪਾਲ (ਪੀਪੀਓ) ਨੂੰ 
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ 
ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁ਼ਿ ਨਹੀਂ ਹੋ?
ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਾ ਂਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੇ 
ਲੋਕਪਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਕਈ ਭਾ਼ਿਾਵਾ ਂਸਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾ਼ਿਾ ਸਵੱਚ 
ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਤਾ ਂਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ?

 ¡ ਹਰ ਸਾਲ, ਪੀਪੀਓ ਨੂੰ ਹਜਾਰਾ ਂਕੈਦੀਆ ਂਤੋਂ 
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਂਨਮਲਦੀਆ ਂਹਨ।

 ¡ ਇਹਨਾ ਂਨਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਦੇ ਜਿਾਬ ਨਿੱਿ, ਅਸੀਂ ਜੇਲਾ ਂ
ਨੂੰ ਸਲਾਹਾ ਂਨਦੰਦ ੇਹਾ ਂਅਤੇ ਸਾਡੀਆ ਂਜਾਿਂਾ ਂਦੇ 
ਨਤੀਨਜਆ ਂਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਨਿੱਿ ਕੈਦੀਆ ਂ
ਲਈ ਜੇਲਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਰਪੱਖ, ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਸਥਾਨ 
ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪੀਪੀਓ ਦੀ ਸੱਚਾਈ 

 ¡ ਅਸੀਂ ਨਪ੍ਰਜਨ ਸਰਨਿਸ (ਜੇਲ੍ ਸੇਿਾ) ਜਾ ਂ
ਏਿਏਂਮਪੀਪੀਏੱਸ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਹਾ।ਂ 
ਪੀਪੀਓ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਸੁਤੰਤਰ ਹੈ।

 ¡ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰ ਜੇਲ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ੇ 
ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਿਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਿੱਿ 
ਨਹੀਂ ਪਿੋਂਗੇ।

 ¡ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਦੀਆ ਂਤੋਂ ਹਜਾਰਾ ਂਨਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂ
ਨਮਲਦੀਆ ਂਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ

 ¡ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨਹਮਤ ਹੋਏ, ਤਾ ਂਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਿੀ ਮੰਗੀ ਜਾਿੇ; 
ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਭਸਰਆ ਜਾਵੇ; ਇੱਥੋਂ 
ਤੱਕ ਸਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਵੱਚ 
ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਲਆਈ ਜਾਵੇ।

 ¡ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ  
10 ਸਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੱਸਾਗਂੇ ਨਕ ਅਸੀਂ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਿਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾ ਂਜਾ ਂਨਹੀਂ।

ਤੁਸੀਂ ਸਕਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਸਕਸ ਬਾਰੇ 
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/
ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ

ਤੁਸੀਂ ਪੀਪੀਓ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਾ ਂਦੇ ਮੁੱਸਦਆ ਂਬਾਰੇ 
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਸਟਾਿ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ 
ਸਕਸੇ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਵੀ।

ਅਸੀਂ ਇਹਨਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਿਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ:ੇ

 ¡ ਪੈਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ।

 ¡ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਨਸ਼ਕਾਇਤਾ।ਂ

 ¡ ਇੱਕ ਆਮ ਨਨਯਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ 
ਅਸਲ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਅੰਨਤਮ ਜਿਾਬ 
ਨਮਲਣ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਨਆ ਂਤੋਂ ਿੱਧ ਸਮਾ ਂਲੰਘ ਿੁੱਨਕਆ 
ਹੈ।

 ¡ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਮੁੱਦ ੇ'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾ ਂਕਰ ਨਲਆ ਹੈ।

 ¡ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਾਪਰੀ ਨਕਸ ੇਿੀਜ ਬਾਰੇ 
ਹੋਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਨਕ ਨਕਸ ੇਹੋਰ ਨਿਅਕਤੀ 
ਬਾਰੇ।

ਸਾਮਾਨ ਸਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਗੁਆਚ ਗਈ? 
ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ 
ਸਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ? ਪੀਪੀਓ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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