
PUNJABI GURMUKHI 

 

 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ – ਮਾਚਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਇਹ ਚਕਤਾਬਿੀ ਚਵਆਚਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚਕ ਕੀ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹ ੈਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਜਾਣਾ 
ਹੋਵੇ। 
 

ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਕਚਲਆਣ ਬਾਰੇ ਚਿੁੰ ਤਾਵਾਂ ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 
ਅਿਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹ ੈ

 

ਕੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ? 

ਹਾਂ, ਇੱਕ ਯੋਗ ਚਵਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਲਾਤਾਂ 
ਚਵੱਿ, ਿੈਨਲ ਸਦੱਸ ਇਹ ਫਸੈਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਚਕ ਤਹੁਾਨ ੁੰ  ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨ ੁੰ  ਉਦੋਂ ਤਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਿਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ। 
 

ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿ ਰਵ-ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਿੈਨਲ ਤੇ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਚਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਰ, 
ਇਸ ਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਸੁੀਂ ਚਰਿੋਰਟਰ ਨਾਲ ਸੁੰ ਿਰਕ ਕਰਨ 
ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿ ਰਵ-ਸੁਣਵਾਈ ਿੈਨਲ ਲਈ ਕਚਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਇੱਕ ਯੋਗ ਵਵਅਕਤੀ ਬਣਨਾ? 

ਮਾਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਚਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਇੱਕ ਯੋਗ ਚਵਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਚਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਯੋਗ ਚਵਅਕਤੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਵਿਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 
ਕਚਹ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨ ੁੰ  ਲਗਦਾ ਹੈ ਚਕ ਅਚਜਹਾ ਕਈੋ ਚਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜ ੋਚਕ ਇੱਕ ਯੋਗ 
ਚਵਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਚਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਿੈਨਲ ਸਦੱਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿ ਰਵ-ਸੁਣਵਾਈ ਿੈਨਲ 
ਚਵਖੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਿੈਨਲ ਸਦੱਸਾਂ ਨ ੁੰ  ਲਗਦਾ ਹੈ ਚਕ ਚਵਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਬੱਿੇ ਦੇ ਿਾਲਣ-ਿੋਸ਼ਨ ਚਵੱਿ 
ਮਹੱਤਵਿ ਰਨ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਚਵੱਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਚਵਅਕਤੀ ਨ ੁੰ  'ਯੋਗ' 
ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਸੈਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਿੈਨਲ ਸਦੱਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਇਸ ਦੀ ਅਿੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਮੌਜ ਦ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰੋ ਯੋਗ ਚਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜ ਦ 
ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਚਤੁੰ ਨ ਿੈਨਲ ਸਦੱਸ ਮੌਜ ਦ ਹਣੋਗੇ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸਮੁਦਾਏ ਵਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਸੱਚਖਅਤ ਸਵੈਸੇਵਕ ਹੁੁੰ ਦ ੇ
ਹਨ। 
 

ਿੈਨਲ ਸਦੱਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੁੰ ਚਤਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਣਗੇ ਚਕ ਕੀ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਿਚਹਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਚਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਚਰਿੋਰਟਾਂ ਿਰਾਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਚਵਅਕਤੀ ਦੇ ਚਵਿਾਰਾਂ ਨ ੁੰ  
ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਚਵੱਿੋਂ ਇੱਕ ਿੈਨਲ ਸਦੱਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸੁੰ ਿਾਲਨ ਕਰੇਗਾ।  
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ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚਰਿੋਰਟਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਮੌਜ ਦ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਭ ਚਮਕਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਚਕ ਉੱਚਿਤ 
ਿਰਚਕਚਰਆ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤ ੇਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨ ੁੰ  ਚਰਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ ੋਿੈਨਲ ਸਦੱਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 

ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਿਸ਼ੇੇਵਰਾਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇੱਕ 
ਚਸੱਚਖਅਕ, ਨ ੁੰ  ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਚਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਿਚਹਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨ ੁੰ  ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਰਨਾਂ (ਬੁਚਨਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਚਬਆਨ) ਨ ੁੰ  
ਿੈਨਲ ਸਦੱਸ ਦੁਆਰਾ ਿੜ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਚਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸੁੰ ਿਾਲਨ ਕਰ ਚਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੁੰ , ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਿੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਯੋਗ ਚਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਿੁੱ ਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਚਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 
 

ਜੇ ਕੋਈ ਚਵਅਕਤੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬੁਚਨਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਚਬਆਨ ਨ ੁੰ  ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਿੈਨਲ ਸਦੱਸ ਅੁੰ ਚਤਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਫੇਰ ਰੇਫਰਲ ਨ ੁੰ  ਿੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਚਵਕਲਿ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ 
(ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅੁੰਤ ਹੋਵੇਗਾ) ਜਾਂ ਇਸ ਨ ੁੰ  ਸ਼ੇਚਰਫ ਅਦਾਲਤ ਚਵਖੇ ਸ਼ੇਚਰਫ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ 
ਚਵਕਲਿ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜ ੇਬੁਚਨਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਚਬਆਨ ਸਹੀ ਹੈ।  
 

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰੌਾਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਲਗਦਾ ਹੈ ਚਕ ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੁੰਤਚਰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 
ਨ ੁੰ  ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਚਹਲਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 
ਲਈ ਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਚਕ ਸਥਾਨਕ ਅਚਧਕਾਰੀ ਨ ੁੰ  ਅਸਥਾਈ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੇ 
ਜੀਵਨ ਚਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜ ੇਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਦਾ ਚਨਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬੁਚਨਆਦੀ 
ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਚਬਆਨ ਨ ੁੰ  ਅਦਾਲਤ ਚਵੱਿ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੈਨਲ ਸਦੱਸ ਇਸ ਦੀ ਚਵਆਚਖਆ ਕਰਣਗੇ ਚਕ ਇਸ ਦਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਲਈ ਕੀ ਭਾਵ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ।  
 

ਵਕਹੜੇ ਫੈਸਵਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬਚੁਨਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਚਬਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੁੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਿਨੈਲ 
ਸਦੱਸ ਚਰਿੋਰਟਾਂ ਤੇ ਿਰਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚਹੱਤਾਂ ਚਵੱਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਚਹਲਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਯਗੋ ਚਵਅਕਤੀ ਦੇ ਚਵਿਾਰਾਂ ਤੇ ਚਧਆਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
 

ਜੇ ਿੈਨਲ ਸਦੱਸ ਮਚਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚਕ ਕਨ ੁੰ ਨੀ ਦਖਲ-ਅੁੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਿੇ ਨ ੁੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਚਹਤ ਕਰਣਗੇ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਚਵੱਿ ਅਚਜਹੇ ਉਿਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨ ੁੰ  ਿਰਭਾਚਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਜਵੇਂ ਚਕ ਉਹ ਚਕੱਥੇ ਰਚਹੁੰ ਦ ੇਹਨ ਜਾਂ ਸੁੰ ਿਰਕ ਦਾ ਉਹ ਿੱਧਰ ਜ ੋ
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਚਕਸੇ ਖਾਸ ਚਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। 
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ਿੈਨਲ ਸਦੱਸ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਕਈੋ ਵੀ ਉਿਾਆ ਂਲਈ ਜ ੋਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੁੰਤ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਰਨ 
ਿਰਦਾਨ ਕਰਣਗੇ। ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਿਕਾਰ 

ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਅਤੇ ਕਈੋ ਵੀ ਹੋਰ ਯਗੋ ਚਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ ਚਦੱਤੇ ਅਚਧਕਾਰ ਹਨ: 
 ਿ ਰਵ-ਸੁਣਵਾਈ ਿੈਨਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ। 
 ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਚਕਸੇ ਨੁਮਾਇੁੰਦੇ ਨ ੁੰ  ਨਾਲ ਚਲਆਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ, ਐਡਵੋਕਟੇ 

ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। 
 ਿੈਨਲ ਸਦੱਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਵਿਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਚਰਿੋਰਟ ਅੁੰਦਰ ਭੇਜਣ ਲਈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ-ੋ

ਘੱਟ ਿਾਰ ਚਦਨ ਿਚਹਲਾਂ ਚਰਿੋਰਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਚਵਖੇ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ ੇਸੁੰ ਭਵ ਹੋਵੇ। 
 ਚਵਅਕਤੀ ਨ ੁੰ  ਇੱਕ ਯੋਗ ਚਵਅਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅੁੰ ਤਚਰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ 

ਚਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਜਾਂ ਿ ਰਵ-ਸੁਣਵਾਈ ਿੈਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨ ੁੰ  ਹਰਕਤ ਚਵੱਿ ਚਲਆਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਦੀ 
ਅਿੀਲ ਕਰਨ ਲਈ। 

 

ਵਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? 

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਇਟ www.scra.gov.uk ਤੇ ਜਾਓ। 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿੁੱ ਿੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਆਲਾਂ ਸਮਤੇ ਮਾਚਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਚਲਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁੰ ਡ ਉਿਲਬਧ ਹੈ। 
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਿੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਕਤਾਬਿੀਆਂ ਵੀ ਉਿਲਬਧ ਹਨ। 
 

ਸਕੌਚਟਸ਼ ਿਾਇਲਡ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ (ਸਕੌਚਟਸ਼ ਬੱਿੇ ਦੇ ਕਨ ੁੰ ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ) ਬੱਚਿਆਂ, ਿੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਮਾਚਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਚਲਆਂ ਨ ੁੰ  ਮਫੁਤ ਕਨ ੁੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਿਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 0300 330 1421 ਤੇ 
21ਐੈੱਸ ਮੋਬਾਇਲ ਫਰੀਫੋਨ ਦੇ ਤਚਹਤ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲਾਇਨ 0131 667 6333 ਤੇ ਸੁੰ ਿਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 
enquiries@sclc.org.uk ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜਾਂ www.sclc.org.uk ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਇਟ ਤੇ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਲਗਦਾ ਹੈ ਚਕ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਆਿਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚਕਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  
ਚਜੁੰ ਨੀ ਿੇਤੀ ਸੁੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਚਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਖਤੇਰ ਚਵੱਿ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਂ 
ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੌਚਟਸ਼ ਲੀਗਲ ਏਡ ਬੋਰਡ ਵੈੈੱਬਸਾਇਟ www.slab.org.uk ਦੀ ਜਾਂਿ ਜਾਂ 0845 122 
8686 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 
 

ਤੁਸੀਂ ਚਰਿੋਰਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁੰ ਿਰਕ ਵੇਰਵੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਚਮਤੀ ਬਾਰੇ 
ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਦੱਸਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਿੱਤਰ ਚਵੱਿ ਹਣੋਗੇ। 
 
 

 ਐੈੱਸਸੀਆਰਏ ਦੁਆਰਾ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 
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