
ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਿਾਇਤ ਿਰ ਸਿਿਾ/ਸਿਿੀ ਹਾਂ? 
ਤੁਸੀਂ ਕਿਮਿਕਿਖਤ ਮੁੱਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਿਾਇਤ ਿਰ ਸਿਿੇ ਹੋ:

• ਵਧੀਆ ਸਿੀਿਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ

• ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਜਾਣਿਾਰੀ

• ਬਾਿ ਕਹਤ

• ਕਹੰਸਾ

• ਿਾਿੰੂਿ ਤੇ ਕਵਵਸਥਾ

• ਕਵਤਿਰਾ ਤੇ ਅਪਮਾਿ

• ਿਰਾਬ

• ਸੰਤੁਿਿ

• ਿਰੁਸਤੀ

• ਭੇਤਿਾਰੀ

• ਇਿਸਾਫ਼

ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਮੁੱਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਿੋਡਬੁੱਿ (ਜ਼ਾਬਤਾ-ਪੁਸਕਤਿਾ) ਕਵੱਚ ‘ਿੋਡਜ਼ ਆੱਫ਼ ਬ੍ਾੱਡਿਾਸਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਿਕਿਸ’ (ਪ੍ਸਾਰਣ ਅਕਭਆਸ ਿੇ ਜ਼ਾਬਤੇ) ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਰੈੱਬਸਾਈਿ ‘ਤੇ ਕਵਸਥਾਰ 
ਿਾਿ ਕਿੱਤੇ ਗਏ ਹਿ। ਕਜੱਥੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਪ੍ਸਾਕਰਤ ਹੋਇਆ ਸੀ (ਰੇਡੀਓ, ਮੁਫਤ ਿਰੈਿੀਕਵਜ਼ਿ, ਪੇਅ ਿਰੈਿੀਕਵਜ਼ਿ), ਉਸ ਅਿੁਸਾਰ ਹਰੇਿ ਿੋਡ (ਜ਼ਾਬਤੇ) ਕਵੱਚ ਿਰਜ ਮਾਪਿੰਡ ਅਤੇ 
ਕਿਰਿੇਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਜਹੇ ਵੱਖ ਹਿ। ਚੋਣ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਿਈ ਇੱਿ ਵੱਖਰਾ ਿੋਡ (ਜ਼ਾਬਤਾ) ਹਰੈ।
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ਿਰੈਿੀਕਵਜ਼ਿ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਿਈ 
ਬੀ.ਐਸ.ਏ. (BSA) ਕਿਿਾਇਤ ਪਕ੍ਿਕਰਆ ਿਈ ਕਿਰਿਕੇਿਿਾ

ਮੈਂ ਕਿਸ ਪ੍ਿਾਰ ਿੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕਿਿਾਇਤ ਿਰ ਸਿਿਾ/ਸਿਿੀ ਹਾਂ?
ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਜ਼ੀਿੈਂਡ 'ਚ ਿਰੈਿੀਕਵਜ਼ਿ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਪ੍ਸਾਕਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕਿਿਾਇਤ ਿਰ ਸਿਿੇ ਹੋ।

ਮੈਂ ਕਿਿਾਇਤ ਿਿੋਂ ਿਰ ਸਿਿਾ/ਸਿਿੀ ਹਾਂ?
ਤੁਹਾਿੰੂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਸਾਰਣ ਿੇ 20 ਿਾਰਜ-ਕਿਿਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਆਪਣੀ ਕਿਿਾਇਤ ਿਰਿੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਿੇ ਪ੍ਸਾਰਣ ਤੋਂ ਪਕਹਿਾਂ ਉਸ ਿੀ ਕਿਿਾਇਤ ਿਹੀਂ ਿਰ ਸਿਿੇ।

ਬੀ.ਐਸ.ਏ. (BSA) ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਿਾਇਤਾਂ ਪ੍ਵਾਿ ਿਰੇਗਾ?

 ਮੁਫਤ ਿੀ.ਵੀ. ਪ੍ੋਗਰਾਮਜ਼

 ਪੇਅ ਿੀ.ਵੀ. ਪ੍ੋਗਰਾਮਜ਼

 ਰੇਡੀਓ ਪ੍ੋਗਰਾਮਜ਼

 ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂ ਸੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ੋਗਰਾਮਜ਼ (ਿੇਵਿ ਤਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਸਾਕਰਤ ਹੋਏ 
ਅਸਿ ਿੀ.ਵੀ. ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਿੇ ਵੇਰਵੇ ਿ ੇਸਿਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਸਾਰਣ 
ਿੇ 20 ਿਾਰਜ-ਕਿਿਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਆਪਣੀ ਕਿਿਾਇਤ ਿਰਜ ਿਰਵਾ ਸਿਿੇ ਹ)ੋ

 ਿਰੈਿੀਕਵਜ਼ਿ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਇਿਕਤਹਾਰ (ਚੋਣਾਂ ਿੇ ਸਕਮਆਂ ਿੌਰਾਿ)

 ਇਿਕਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ (ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ ਐਡਵਰਿਾਇਕਜ਼ੰਗ ਸਿੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾੱਰਿੀ)

 ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਅਿੁਸੂਚੀ (ਪ੍ਸਾਰਣਿਰਤਾ ਿੰੂ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ)

 ਪ੍ਸਾਰਣਿਰਤਾ ਿੀ ਵੇਬਸਾਇਟਸ (ਪ੍ਸਾਰਣਿਰਤਾ ਿੰੂ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ)

 ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂ ਸੁਣੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ― ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਿ ਿੀ.ਵੀ. ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ 
ਪ੍ਸਾਰਣ ਿੇ ਵੇਰਵੇ ਿਹੀਂ ਿੇ ਸਿਿ ੇ(ਪ੍ਸਾਰਣਿਰਤਾ ਿੰੂ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ)

 ਬ੍ਾੱਡਿਾਸਿਰ ਿੀਆਂ ਵਰੈੱਬਸਾਈਿਸ ਉੱਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤ ਮਾਮਿੇ, ਜੋ 
ਿੀ.ਵੀ. ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਉੱਤੇ ਪ੍ਸਾਰਤ ਿਹੀਂ ਹੋਏ ਹਿ (ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ ਆੱਿਿਾਈਿ 
ਮੀਡੀਆ ਸਿੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਿੀ)

 ਹੋਰ ਇੰਿਰਿੈਿ ਸਮੱਗਰੀ (ਪ੍ਿਾਤਾ ਿਾਿ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ)



ਮੈਂ ਕਿਿਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਿਰਿਾ/ਿਰਿੀ ਹਾਂ?
ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਪ੍ਕਿਕਰਆ ਿੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਿਈ, ਕਿਿਾਇਤਾਂ ‘ਰਸਮੀ ਕਿਿਾਇਤਾਂ’ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਿੀਆਂ ਹਿ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਾੱਡਿਾਸਿਰ ਤੱਿ ਿੇਵਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਚੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿੇਣੀ ਚਾਹੁੰ ਿੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹ ਿੋਈ ਅਕਜਹਾ ਮੁੱਿਾ ਿਹੀਂ ਹਰੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਿੋਿ ਆ ਸਿੇ, ਤਾਂ 
ਇਸ ਿੰੂ ਇੱਿ ‘ਗ਼ਰੈਰ-ਰਸਮੀ’ ਕਿਿਾਇਤ ਸਮਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਰਸਮੀ ਕਿਿਾਇਤਾਂ ਪਕਹਿਾਂ ਬ੍ਾੱਡਿਾਸਿਰ ਿੋਿ ਿਰਿੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ (ਜਿੋਂ ਤੱਿ ਕਿ ਉਹ ਿੋਈ ਭੇਤਿਾਰੀ ਵਾਿੀਆਂ ਕਿਿਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਕਿਿਾਇਤਾਂ ਿਾ ਹੋਣ, 
ਕਜਹੜੀਆਂ ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਿੰੂ ਕਸੱਧੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਿਿੀਆਂ ਹਿ)। ਪ੍ਮੁੱਖ ਬਾੱਡਿਾਸਿਰਜ਼ ਿਾਿ ਸੰਪਰਿ-ਵੇਰਵੇ ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਿੀ ਵਰੈੱਬਸਾਈਿ ਤੋਂ ਿਏ ਜਾ ਸਿਿੇ ਹਿ, 
www.bsa.govt.nz.

ਿਈੋ ਕਿਿਾਇਤ ਿਰਿ ਿਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਧਾਰਣ ਤਰੀਿਾ ਹਰੈ ਆੱਿਿਾਈਿ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਿਾ। ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਮੁੱਖ ਬ੍ਾੱਡਿਾਸਿਰਜ਼ ਿਿੋ ਉਹ ਹਿ। ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਤੱਿ ਸਾਡੀ ਵਰੈੱਬਸਾਈਿ ਰਾਹੀਂ 
ਪਹੰੁਚ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਿੀ ਹਰੈ (ਵਖੋੇ, If you are ready to make a complaint to the broadcaster now - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ੇਬ੍ਾੱਡਿਾਸਿਰ ਿਿੋ ਕਿਿਾਇਤ ਿਰਿ ਿਈ 
ਕਤਆਰ ਹੋ)। ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਿਿੋ ਵੀ ਇੱਿ ਆੱਿਿਾਈਿ ਫ਼ਾਰਮ ਹਰੈ ਕਜਸ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿ ਵਰਤੋਂ ਿਰ ਸਿਿੇ ਹੋ ਜੇ ਉਸ ਬ੍ਾੱਡਿਾਸਿਰ ਿਿੋ ਇਹ ਿਹੀਂ ਕਜਸ ਿਿੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਿਾਇਤ 
ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ (ਵਖੋੇ, If you cannot find the broadcaster you’re looking for - ਜੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਉਹ ਬ੍ਾੱਡਿਾਸਿਰ ਿਈ ਿਭਿਾ ਕਜਸ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਾਿ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ)। 

ਕਿ੍ਪਾ ਿਰ ਿੇ ਿੋਿ ਿਰੋ ਕਿ ਰਸਮੀ ਕਿਿਾਇਤ ਪ੍ਕਿਕਰਆ ਕਵੱਚ ਿੁੱਿ ਸਮਾਂ ਿੱਗ ਸਿਿਾ ਹਰੈ। ਅਕਜਹੀ ਸੰਭਾਵਿਾ ਿਹੀਂ ਹਰੈ ਕਿ ਤੁਹਾਿੰੂ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਕਮਿੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ 
ਹੱਿ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਾੱਡਿਾਸਿਰ ਿੰੂ ਕਿਿਾਇਤ ਿਰਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਫਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਿਾਇਤ ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਿੰੂ ਭੇਜਿੇ ਹੋ, ਪ੍ਸਾਰਣ ਿੀ ਅਸਿ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਿ 
ਉਸ ਿਾ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ਰੈਸਿਾ ਹੋਣ ਕਵੱਚ ਿਈ ਮਹੀਿੇ ਿੱਗ ਸਿਿੇ ਹਿ। 

ਮੇਰੀ ਕਿਿਾਇਤ ਿੰੂ ਇੱਿ ‘ਰਸਮੀ ਕਿਿਾਇਤ’ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਿੀ ਚਾਹੀਿਾ ਹਰੈ?
ਇੱਿ ਰਸਮੀ ਕਿਿਾਇਤ ਿਰਿ ਿਈ ਿੁੱਿ ਕਿਿਚਤ ਆਵਿਿਤਾਵਾਂ ਿੀ ਪੂਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਿਰਿੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਿ ਰਸਮੀ ਕਿਿਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ:

• ਕਿਖਤੀ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹਰੈ

• ਇਹ ਸਪੱਿਿ ਕਿਖੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਿ ‘ਰਸਮੀ ਕਿਿਾਇਤ’ ਹਰੈ

• ਇਹ ਬ੍ਾੱਡਿਾਸਿਰ ਿੰੂ ਪ੍ਸਾਰਣ ਿੇ 20 ਿਾਰਜ-ਕਿਿਾਂ ਅੰਿਰ ਕਮਿ ਜਾਵੇ

• ਇਸ ਕਵੱਚ ਕਿਮਿਕਿਖਤ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣ:

o ਪ੍ਸਾਰਣ ਿੀ ਤਾਰੀਖ਼

o ਪ੍ਸਾਰਣ ਿਾ ਸਮਾਂ

o ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਿਾ ਕਸਰਿੇਖ

o ਚਰੈਿਿ ਜਾਂ ਸਿੇਿਿ ਕਜਸ ਿੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਪ੍ਸਾਕਰਤ ਿੀਤਾ

o ਉਹ ਮਾਪਿੰਡ, ਕਜਿ੍ਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਿਿੇ ਹੋ ਕਿ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੀ ਉਿੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹਰੈ

o ਇਿ ਵਯਾਖ੍ਾਿ ਕਿ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕਿਉਂ ਿਗਿਾ ਹਰੈ ਕਿ ਮਾਪਿੰਡਾਂ ਿੀ ਉਿੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹਰੈ

ਪ੍ਸਾਰਣਿਰਤਾ ਿੂ ਔਪਚਾਕਰਿ ਕਿਿਾਇਤਾਂ ਿਾ ਿੀ ਹੁੰ ਿਾ ਹਰੈ
ਇੱਿ ਬ੍ਾੱਡਿਾਸਿਰ ਿੋਿ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕਿਖਤੀ ਰੂਪ ਕਵਚ ਫਰੈਸਿਾ ਿੱਸਣ ਿਈ 20 ਿਾਰਜ-ਕਿਿ ਹੁੰ ਿੇ ਹਿ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਿਾਇਤ ਿਰੁਸਤ ਹਰੈ ਜਾਂ ਿਹੀਂ (ਭਾਵ, ਿੀ ਪ੍ੋਗਰਾਮ 
ਿੇ ਮਾਪਿੰਡਾਂ ਿੀ ਉਿੰਘਣਾ ਿੀਤੀ ਹਰੈ ਜਾਂ ਿਹੀਂ), ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿੇ ਫ਼ਰੈਸਿੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਿਿ ਿਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਅਕਜਹੀ ਸਿਾਹ ਿੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਿੰੂ ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਿੋਿ ਆਪਣੀ 
ਕਿਿਾਇਤ ਿਰਿ ਿਾ ਅਕਧਿਾਰ ਹਰੈ। (ਬ੍ਾੱਡਿਾਸਿਰ ਿੰੂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕਵੱਚ 40 ਿਾਰਜ-ਕਿਿਾਂ ਿਾ ਵਾਧਾ ਿਰਿ ਿੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰ ਿੀ ਹਰੈ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਿੰੂ ਮੁਢਿੇ 20 ਿਾਰਜ-
ਕਿਿਾਂ ਕਵੱਚ ਅਕਜਹੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਿੰਿਾ ਹਰੈ)
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ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਿਾਇਤ ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਿੋਿ ਿਿੋਂ ਿਰ ਸਿਿਾ/ਸਿਿੀ ਹਾਂ?
ਤੁਸੀਂ ਕਿਮਿਕਿਖਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਕਿਮਿਕਿਖਤ ਕਵੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸਕਥਤੀ ‘ਚ ਆਪਿੀ ਕਿਿਾਇਤ ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਿੋਿ ਿਰ ਸਿਿੇ ਹੋ:

ਮੈਂ ਇਹ ਿਿੋਂ ਭੇਜ ਸਿਿਾ/ਸਿਿੀ ਹਾਂ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਾੱਡਿਾਸਿਰ ਿੇ ਫ਼ਰੈਸਿੇ ਤੋਂ ਿਾਖ਼ੁਿ ਹੋ

ਜੇ ਬ੍ਾੱਡਿਾਸਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਿਾਇਤ ਜਾਂ ਉਸ ਿੇ ਕਿਸੇ ਕਹੱਸੇ ਿੰੂ ਿਰੁਸਤ 
ਠਕਹਰਾ ਕਿੰਿਾ ਹਰੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਿਾਖ਼ੁਿ ਹੋ ਜੋ ਉਿੰਘਣਾ ਕਵਰੁੱਧ ਿੀਤੀ 
ਗਈ ਹਰੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਿਾਇਤ ਿੇ 20 ਿਾਰਜ-ਕਿਿਾਂ ਅੰਿਰ ਬ੍ਾੱਡਿਾਸਿਰ ਿਾ ਿੋਈ 
ਜਵਾਬ ਿਹੀਂ ਕਮਿਿਾ (ਜਾਂ ਜੇ ਬ੍ਾੱਡਿਾਸਿਰ ਜਵਾਬ ਿੇਣ ਿੀ ਕਮਆਿ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 
ਿਈ ਕਿਖ ਚੁੱਿਾ ਹਰੈ, ਤਿ 40 ਿਾਰਜ-ਕਿਿਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ)

ਮਰੈਿੰੂ ਕਿੰਿਾ ਿੁ ਸਮਾਂ ਇਹ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਬ੍ਾੱਡਿਾਸਿਰ ਿਾ ਫ਼ਰੈਸਿਾ ਕਮਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਿ 20 ਿਾਰਜ-ਕਿਿ ਹਿ

ਬ੍ਾੱਡਿਾਸਿਰ ਿਾ ਫ਼ਰੈਸਿਾ ਕਮਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਿ 20 ਿਾਰਜ-ਕਿਿ ਹਿ

ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਿ ਅਸਿ ਪ੍ਸਾਰਣ ਿੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 60 ਿਾਰਜ-ਕਿਿ ਹਿ

 ਮੈਂ ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਿੋਿ ਆਪਣੀ ਕਿਿਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਿਾ/ਭੇਜਿੀ ਹਾਂ? 
ਤੁਹਾਿੰੂ ਸਮੀਕਖਆ ਿਈ ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਿੰੂ ਕਿਖਣ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਰੈ (ਡਾਿ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਸਾਿੰੂ info@bsa.govt.nz)।

ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਿੀ ਵਰੈੱਬਸਾਈਿ, www.bsa.govt.nz’ਤੇ ਇੱਿ ਕਿਿਾਇਤ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰ ਸਿਿੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ/ਤੁਹਾਿੰੂ:

• ਬ੍ਾੱਡਿਾਸਿਰ ਿੇ ਫ਼ਰੈਸਿੇ ਤੋਂ ਿਾਖ਼ੁਿ ਹੋ,ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਸ ਿਾ ਿਾਰਣ ਿੱਸਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹਰੈ ਕਿ ਕਿਉਂ 

• ਿੋਈ ਫ਼ਰੈਸਿਾ ਿਹੀਂ ਕਮਕਿਆ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਬਾ੍ੱਡਿਾਸਿਰ ਿੋਿ ਆਪਣੀ ਕਿਿਾਇਤ ਿੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਿਾਮਿ ਿਰਿੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹਰੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਚਰੈੱਿ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿੇ। 

ਿੀ ਹੁੰ ਿਾ ਹਰੈ ਜਿੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਿਾਇਤ ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਿੰੂ ਭੇਜਿਾ ਹਾਂ?
ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਿਾਇਤ ਭੇਜਿੇ ਹੋ, ਤਿ ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਇਹ ਿਰੇਗਾ:

• ਤੁਹਾਿੰੂ ਕਿਖੇਗਾ ਤੇ ਿਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਿੱਸੇਗਾ

• ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਿਾਇਤ ਿੀ ਇੱਿ ਿਾਪੀ, ਕਿੱਪਣੀ ਿਈ ਬ੍ਾੱਡਿਾਸਿਰ ਿੰੂ ਭੇਜੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਸਾਰਣ ਿੀ ਕਰਿਾਰਕਡੰਗ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਿਾਇਤ ਿਾਿ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ 
ਕਚੱਠੀ-ਪੱਤਰੀ ਮੰਗੇਗਾ

• ਇਹ ਯਿੀਿੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਬ੍ਾੱਡਿਾਸਿਰ ਵੱਿੋਂ ਕਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਿੱਪਣੀ ਿਰਿ ਿਾ ਤੁਹਾਿੰੂ ਿੋਈ ਮੌਿਾ ਕਮਿੇ

• ਤੁਹਾਿੰੂ ਅਕਧਸੂਕਚਤ ਿਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਿਾਇਤ ਬਾਰੇ ਫ਼ਰੈਸਿਾ ਿਿੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹਰੈ (ਜਿੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਮਿ ਜਾਂਿੀ ਹਰੈ) ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਿਾ 
ਫ਼ਰੈਸਿਾ ਿਰੈਣ ਿੀ ਆਸ ਿਿੋਂ ਿੁ ਤੱਿ ਰੱਖ ਸਿਿੇ ਹੋ।

ਅਥਾਰਿੀ ਿਾ ਬੋਰਡ ਕਿਿਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਵਚਾਰ ਿਰਿ ਿਈ ਿਗਭਗ ਹਰੇਿ ਪੰਜ ਹਫ਼ਕਤਆਂ ਬਾਅਿ ਮੀਕਿੰਗ ਿਰਿਾ ਹਰੈ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਕਿਆਂ ਕਵੱਚ ਕਿਿਾਇਤ ਬਾਰੇ ਇੱਿੋ 
ਮੀਕਿੰਗ ‘ਚ ਫ਼ਰੈਸਿਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਉਸ ਮੀਕਿੰਗ ਿੇ 20 ਿਾਰਜ-ਕਿਿਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਫ਼ਰੈਸਿਾ ਕਮਿੇਗਾ। 

ਿੁੱਿ ਕਿਿਾਇਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰ ਿਿਿਾਰ ਹੁੰ ਿੀਆਂ ਹਿ। ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇਿੱਠੀ ਿਰਿ, ਹੁਿਮ ਿੇਣ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ ਿਰਿ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫ਼ਰੈਸਿੇ ਿੰੂ ਅੰਕਤਮ ਰੂਪ ਿੇਣ ਕਵੱਚ ਵਾਧੂ 
ਸਮੇਂ ਿੀ ਿੋੜ ਹੋ ਸਿਿੀ ਹਰੈ। ਜੇ ਅਕਜਹਾ ਮਾਮਿਾ ਹਰੈ, ਤਾਂ ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਿੀਮ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸੂਕਚਤ ਿਰਿੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕਿ੍ਪਾ ਿਰ ਿੇ ਿੋਿ ਿਰੋ ਕਿ ਕਿਿਾਇਤਾਂ ਿੀ ਪ੍ਕਿਕਰਆ―ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਿੰੂ ਕਿਿਾਇਤ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਿਰੈ ਿੇ ਅਥਾਰਿੀ ਿਾ ਫ਼ਰੈਸਿਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਿ - ਕਵੱਚ ਿੁੱਿ ਸਮਾਂ ਿੱਗ ਸਿਿਾ 
ਹਰੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਿਈ ਮਹੀਿੇ, ਜਾਂ ਿੁੱਿ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਿੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਜੇ ਮਾਮਿਾ ਗੁੰ ਿਿਿਾਰ ਹਰੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਰੈ। 
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ਿੀ ਮੈਂ ਿਾਮ ਿੁਿਾਉਣ ਿਈ ਆਖ ਸਿਿਾ/ਸਿਿੀ ਹਾਂ?
ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਿੇ ਕਿਖਤੀ ਫ਼ਰੈਸਿੇ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਿਾਮ ਿਾਮਿ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰੈਸਿਾ ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਿੀ ਵਰੈੱਬਸਾਈਿ ਉੱਤੇ ਪ੍ਿਾਕਿਤ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਿਾਮ ਿੁਿਾਉਣ ਿੀਆਂ ਬੇਿਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਿੇਵਿ ਤਿ ਹੀ ਕਵਚਾਰ ਿਰਿਾ ਹਰੈ, ਜਿੋਂ ਭੇਤਿਾਰੀ ਿਾਿ ਸਬੰਧਤ ਕਿਿਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਵਿੱਖਣ ਕਿਸਮ ਿੇ ਮਾਮਕਿਆਂ ਿਾਿ 
ਕਿਪਕਿਆ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਿਾਮ ਿੁਿਾਉਣ ਿਾ ਮਾਮਿਾ ਿੋਈ ਿੁਰਿੱਭ ਹੀ ਹੁੰ ਿਾ ਹਰੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਿਿੇ ਹੋ ਕਿ ਿਾਮ ਿੁਿਾਉਣ ਕਪੱਛੇ ਿੋਈ ਕਵਿੇਿ ਿਾਰਣ ਹਿ, ਤਾਂ ਕਿ੍ਪਾ ਿਰ ਿੇ ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਿੰੂ ਕਿਖਤੀ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਾਹ ਿੇਵੋ - ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਰੈਸਿਾ ਜਾਰੀ 
ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਿਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਿਰ ਸਿਿੇ ਹੋ।

ਜੇ ਿਾਮ ਿੁਿਾਉਣ ਿੀ ਪ੍ਵਾਿਗੀ ਿਹੀਂ ਕਮਿਿੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਿੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਿਾਇਤ ਵਾਪਸ ਿਰੈਣ ਿਾ ਇੱਿ ਮੌਿਾ ਕਿੱਤਾ ਜਾ ਸਿਿਾ ਹਰੈ।

ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਕਿਹੜੇ ਹੁਿਮ ਜਾਰੀ ਿਰ ਸਿਿਾ ਹਰੈ?
ਜੇ ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਕਿਸੇ ਕਿਿਾਇਤ ਿੰੂ ਿਰੁਸਤ ਠਕਹਰਾ ਕਿੰਿਾ ਹਰੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਿਮ ਜਾਰੀ ਿਰ ਸਿਿਾ ਹਰੈ।

ਜੇ ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਿੋਈ ਹੁਿਮ ਿੇਣ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹਰੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਅਤੇ ਬ੍ਾੱਡਿਾਸਿਰ ਿੰੂ ਕਿਖਤੀ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਿੱਸੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣੇ ਕਵਚਾਰ 
ਪ੍ਗਿਾਉਣ ਿਈ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਿੀ ਇਹ/ਕਿਹੜੇ ਹੁਿਮ ਵਾਜਬ ਹਿ। ਤਿ ਇਹ ਕਿਰਣਾ ਿਰਿਾ ਹਰੈ ਕਿ ਿੀ ਅੰਕਤਮ ਫ਼ਰੈਸਿਾ ਜਾਰੀ ਿਰਿ ਤੋਂ ਪਕਹਿਾਂ ਿੋਈ ਹੁਿਮ ਜਾਰੀ 
ਿਰਿਾ ਹਰੈ ਜਾਂ ਿਹੀਂ। ਅਥਾਰਿੀ ਿੋਵੇਂ ਕਧਰਾਂ ਿੀਆਂ ਬੇਿਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਵਚਾਰ ਿਰਿੀ ਹਰੈ ਅਤੇ ਅਿੇਿਾਂ ਪੱਖਾਂ ਿੰੂ ਕਧਆਿ ‘ਚ ਰਖਿੀ ਹਰੈ, ਕਜਿ੍ਹ ਾਂ ਕਵੱਚ ਇਹ ਿਾਮਿ ਹੁੰ ਿੇ ਹਿ, 
ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਿ ਸੀਮਤ ਿਹੀਂ ਹੁੰ ਿੀ:

• ਉਿੰਘਣਾ ਿੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਿਾਇਤ ਿੰੂ ਿਰੁਸਤ ਠਕਹਰਾਏ ਜਾਣ ਿੇ ਪੱਖਾਂ ਿੀ ਕਗਣਤੀ

• ਕਿਸੇ ਕਵਅਿਤੀ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰੋਕਤਆਂ ਿੰੂ ਪੁੱਜੇ ਿੁਿਸਾਿ ਿਾ ਿਰਜਾ

• ਿਰੁਸਤ ਠਕਹਰਾਏ ਮਾਪਿੰਡ(ਡਾਂ) ਿੇ ਉਿੇਿ

• ਕਿਿਾਇਤ ਿੇ ਸਬੰਧ ਕਵੱਚ ਬ੍ਾੱਡਿਾਸਿਰ ਿਾ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਿਾਰਵਾਈਆਂ (ਉਿਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਿੀ ਬ੍ਾੱਡਿਾਸਿਰ ਿੇ ਕਿਿਾਇਤ ਿੰੂ ਿਰੁਸਤ ਠਕਹਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ/
ਜਾਂ ਕਿਿਾਇਤ ਿੂਰ ਿਰਿ ਿਈ ਿਿਮ ਚੁੱਿੇ ਸਿ; ਜਾਂ ਬ੍ਾੱਡਿਾਸਿਰ ਿੇ ਉਿੰਕਘਤ ਹੋਏ ਮਾਪਿੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕਵਵਾਿ ਿਰਜ ਿੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਕਹਿਾਂ ਹੋ ਚੁੱਿੇ 
ਿੁਿਸਾਿ ਕਵੱਚ ਵਾਧਾ ਿੀਤਾ ਸੀ)

• ਿੀ ਫ਼ਰੈਸਿੇ ਿਾਿ ਉਿੰਘਣਾ ਿਾ ਿੋਈ ਵਾਜਬ ਹੱਿ ਕਿੱਿਿੇਗਾ ਤੇ ਬ੍ਾੱਡਿਾਸਿਰਜ਼ ਿੰੂ ਿੋਈ ਕਿਿਾ-ਕਿਰਿੇਿ ਕਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਿੋਈ ਅਰਥਪੂਰਿ ਹੱਿ ਪ੍ਾਪਤ 
ਿਰਿ ਿਈ ਿੁੱਿ ਹੋਰ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਿੀ ਿੋੜ ਹਰੈ ਜਾਂ ਬ੍ਾੱਡਿਾਸਿਰਜ਼ ਿੰੂ ਿੋਈ ਸੰਿੇਤ ਭੇਕਜਆ ਜਾਣਾ ਹਰੈ

• ਇਹੋ ਕਜਹੇ ਮਾਮਕਿਆਂ ਕਵੱਚ ਕਪਛਿੇ ਫ਼ਰੈਸਿੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੁਿਮ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਆਮ ਹੁਿਮ ਇਹ ਹਿ:

• ਇੱਿ ਪ੍ਸਾਰਣ ਕਬਆਿ, ਉਿਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਿੋਈ ਸੋਧ, ਕਿਸੇ ਫ਼ਰੈਸਿੇ ਜਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਿਾ ਸੰਖੇਪ ਖ਼ੁਿਾਸਾ

•  $5,000 ਤੱਿ (ਇੱਿ ਜੁਰਮਾਿਾ, ਿਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ) ਿਰਾਉਿ ਿੇ ਖ਼ਰਚੇ

• ਭੇਤਿਾਰੀ ਿੀ ਉਿੰਘਣਾ ਿਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, $5,000 ਤੱਿ

• ਵਾਜਬ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਿਾਿੰੂਿੀ ਖ਼ਰਕਚਆਂ ਿੇ ਕਿਸੇ ਕਹੱਸੇ ਿਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਿੀ ਹੁੰ ਿਾ ਹਰੈ ਜਿੋਂ ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਿੋਈ ਫ਼ਰੈਸਿਾ ਜਾਰੀ ਿਰਿਾ ਹਰੈ?
ਕਿਖਤੀ ਫ਼ਰੈਸਿਾ ਤੁਹਾਿੰੂ ਅਤੇ ਬ੍ਾੱਡਿਾਸਿਰ ਿੰੂ ਭੇਕਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ਰੈਸਿਾ ਜਿਤਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਿ ਤੁਹਾਿੰੂ ਉਸ ਿੰੂ ਿੁੱਿ ਕਿਿਾਂ ਿਈ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਿਈ ਕਿਹਾ 
ਜਾਵੇਗਾ।

ਫ਼ਰੈਸਿਾ ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਿੀ ਵਰੈੱਬਸਾਈਿ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਿੇ ਮਾਕਸਿ ਕਿਊਜ਼-ਿਰੈਿਰ ‘ਚ ਪ੍ਿਾਕਿਤ ਿੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹਰੈ। ਿਈ ਵਾਰ ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਕਿਸੇ ਕਿਿਚਸਪ ਫ਼ਰੈਸਿੇ ਬਾਰੇ 
ਮੀਡੀਆ ਕਬਆਿ ਜਾਰੀ ਿਰਿਾ ਹਰੈ। ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਮੀਡੀਆ ਿੰੂ ਕਿਿਾਇਤਿਰਤਾ ਿੇ ਸੰਪਰਿ ਵੇਰਵੇ ਿਿੇ ਜਾਰੀ ਿਹੀਂ ਿਰਿਾ।

ਿੀ ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਿੇ ਫ਼ਰੈਸਿੇ ਉੱਤੇ ਅਪੀਿ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਿੀ ਹਰੈ?
ਜੀ ਹਾਂ। ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਫ਼ਰੈਸਕਿਆਂ ਕਵਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਧਰ (ਬ੍ਾੱਡਿਾਸਿਰ ਜਾਂ ਕਿਿਾਇਤਿਰਤਾ) ਵੱਿੋਂ ਫ਼ਰੈਸਿਾ ਸੁਣਾਉਣ ਿੇ ਇੱਿ ਮਹੀਿੇ ਅੰਿਰ ਹਾਈ ਿੋਰਿ ਕਵੱਚ ਅਪੀਿ 
ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਿੀ ਹਰੈ।

ਜੇ ਫ਼ਰੈਸਿੇ ਕਵਰੁੱਧ ਇੱਿ ਬ੍ਾੱਡਿਾਸਿਰ ਹਾਈ ਿੋਰਿ ਕਵੱਚ ਅਪੀਿ ਿਾਇਰ ਿਰਿਾ ਹਰੈ, ਤਾਂ ਕਿਿਾਇਤਿਰਤਾ ਿਾ ਿਾਮ ਿੂਜੀ ਕਧਰ ਵਜੋਂ ਕਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹਰੈ ਪਰ ਿਾਰਵਾਈਆਂ 
ਕਵੱਚ ਿਾਮਿ ਿਾ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾ ਰਾਹ ਚੁਕਣਆ ਜਾਂਿਾ ਹਰੈ।
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ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿਈ ਤੁਸੀਂ ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਿੀ ਵਰੈੱਬਸਾਈਿ, WWW.BSA.GOVT.NZ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਿਿੇ ਹੋ।


