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ਿੈਂ ਨਕਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਬਾਰੇ ਨ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦ਼ੀ ਹਾ?ਂ

ਤੁਸੀਂ ਹਨਊ਼ਿੀਲੈਂਡ ‘ਚ ਟੈਲੀਹਵ਼ਿਨ ਜਾ ਂਰੇਡੀਓ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਹਰਤ ਹਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਬਾਰੇ 
ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨ਼ਿਕਾਇਤ ਨਕਿੇਂ ਕਰ਼ੀਏ?

ਰਸਮੀ ਹਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਪਹਹਲਾ ਂਪ੍ਰਸਾਰਕ ਨੰੂ ਿੇਜੀਆ ਂਜਾਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ 
ਇਹ ਕੇਵਲ ਿੋਪਨੀਯਤਾ ਜਾ ਂਚੋਣ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾ ਂਬਾਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਜਸ ਸਹਿਤੀ ਹਵੱਚ ਤੁਸੀਂ 
ਇਸਨੰੂ ਹਸੱਧੇ BSA ਨੰੂ ਿੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ)।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਕਸੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ 20 ਕਾਰਜ-ਹਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹਸ਼ਕਾਇਤ 
ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਿੀ।

ਬ਼ੀ.ਐਸ.ਏ. (BSA) ਨਕਸ ਬਾਰੇ ਨ਼ਿਕਾਇਤਾ ਂਪ੍ਰਿਾਿ ਕਰੇਗਾ?

 ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਟੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ

 ਪੇ ਟੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ

 ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ

 ਮੰਿ ਉੱਤੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਂਸੁਣੇ ਿਏ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ (ਕੇਵਲ ਤਾ ਂਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 
ਜਾ ਂਰੇਡੀਓ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਹਰਤ ਸਮਾਨ ਸਮੱਿਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ 20 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹਸ਼ਕਾਇਤ 
ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ)

 ਟੀਵੀ ਜਾ ਂਰੇਡੀਓ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਇਸ਼ਹਤਹਾਰ (ਚੋਣਾ ਂਦੇ ਸਹਮਆ ਂਦਰੌਰਾਨ)

 ਇਸ਼ਹਤਹਾਰਬਾ਼ਿੀ (ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਐਡਵਰਟਾਇਹ਼ਿੰਿ ਸਟੈਂਡਰਡ਼ਿ ਅਿਾੱਰਟੀ)

 ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਪ੍ਰਸਾਰਕਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ)

 ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਹਲਖੀ ਸਮੱਿਰੀ (ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ)

 ਮੰਿ ‘ਤੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਂਸੁਣੇ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ― ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਜਾ ਂਰੇਡੀਓ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਹਰਤ 
ਸਮਾਨ ਸਮੱਿਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ)

 ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਦੀਆ ਂਵੈੱਬਸਾਈਟਸ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾ ਂਅਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ, ਜੋ 
ਟੀ.ਵੀ. ਜਾ ਂਰੇਡੀਓ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ (ਹਨਊ਼ਿੀਲੈਂਡ ਮੀਡੀਆ 
ਕੌਂਸਲਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ)

6 ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨਾ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਸਮੱਿਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਾਉਣ ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਅਨੁਮਾਨ ਹਵੱਚ ਆਮ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਹਤੰਨ ਘੰਹਟਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇੱਕ ਹਵੰਡੋ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਹਮਆਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਿਾ। ਹਾਲਾਂਹਕ ਅਵਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਅਨੁਮਾਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਜੱਿੇ ਸਮੱਿਰੀ ਨੰੂ ਲੱਿਣਾ ਵਧੇਰੇ ਚੁਣਰੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਿਾਵ ਇੱਕ ਹਟੱਪਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ)।

ਿੈਂ ਨਕਹੜ ੇਿੁੱਨਦਆ ਂਬਾਰੇ ਨ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦ਼ੀ ਹਾ?ਂ

ਤੁਸੀਂ ਹਨਮਨਹਲਖਤ ਮੁੱਹਦਆ ਂਬਾਰੇ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

• ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਿਰੀ

• ਿੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਾ ਂਸਮਾਜ ਹਵਰੋਧੀ ਹਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਹਤ ਕਰਨਾ

• ਬਾਲ ਹਹਤ

• ਹਵਤਕਰਾ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ

• ਸੰਤੁਲਨ

• ਦਰੁਸਤੀ

• ਿੋਪਨੀਯਤਾ

• ਹਨਰਪੱਖਤਾ

ਿੇਰ਼ੀ ਨ਼ਿਕਾਇਤ ਿੰੂ ਇੱਕ ‘ਰਸਿ਼ੀ ਨ਼ਿਕਾਇਤ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕ਼ੀ 
ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹਨਸ਼ਚਤ ਆਵਸ਼ਕਤਾਵਾ ਂ਼ਿਰੂਰਤਾ ਂਦੀ ਪੂਰਤੀ 
਼ਿਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਿੀ। ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਼ਿਰੂਰ ਹੀ:

• ਹਲਖਤੀ ਰੂਪ ਹਵੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

• ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ

• ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੇਂ – ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ (ਆਮ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ 20 
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ)

• ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਵਾਜਬ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਿ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

– ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ

– ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂ(ਜੇ ਜਾਹਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਜਾ ਂਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾ ਂਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ 
ਵਾਜਬ ਅੰਦਾ਼ਿਾ ਹਜਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਹਰਤ ਕੀਤਾ ਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੱਿਰੀ ਦਾ 
ਪਤਾ ਲਿਾਉਣ ਹਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੱਿਰੀ ਜਾ ਂ
ਹਕਸੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਰਵੇ)6

– ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਦਾ ਹਸਰਲੇਖ

– ਚੈਨਲ ਜਾ ਂਸਟੇਸ਼ਨ ਹਜਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਹਰਤ ਕੀਤਾ

• ਇਹ ਇਲ਼ਿਾਮ ਹੈ ਹਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹਮਆਰਾ ਂਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ।
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ਇਹਨਾ ਂਲੋੜਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਹਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂBSA ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਹਸਰਫ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਰੂਪ 
ਹਵੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਜੋ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆ਼ਿਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਹਦਆ ਂਨਾਲ ਨਹਜੱਠਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 
ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਹਾਲਾਹਂਕ, BSA ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸੰਚਾਰ 
– ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਬਦਸਲੂਕੀ ਜਾ ਂਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਟੱਪਣੀਆ ਂਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ – ਕਦੇ 
ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਿ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਿਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰੂ 
ਹਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਾਰਕ

ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦ਼ੀ ਧਾਰਿਾ:

ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਸਹਿਤੀ ਹਵੱਚ, ਹਰਕਾਰਹਡੰਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਨੰੂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ 
ਹਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਬਹਹਸ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਕ BSA ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਸਮੱਿਰੀ, ਸੰਦਰਿ ਅਤੇ ਟੋਨ ਦੀ ਸਹੀ 
ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਾਰਕਾ ਂਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35 ਹਦਨਾ ਂਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀਆ ਂਹਰਕਾਰਹਡੰਿਾ ਂਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ 
ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਹਜੱਿੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਇੱਕ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਹਵਸ਼ਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਖਾਸ ਤਰੌਰ ‘ਤੇ ਹਜੱਿੇ ਹਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇਸ ਨੰੂ ਅਿਾਰਟੀ ਨੰੂ ਿੇਜਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ 
ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ), ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਹਰਕਾਰਹਡੰਿਾ ਂਨੰੂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਿੇ:

• ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਰੈਫਰਲ ਦੇ ਸੰਦਰਿ ਹਵੱਚ ਅਿਾਰਟੀ ਨੰੂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹਿਆ ਹੈ ਜਾਂ

• ਅਿਾਰਟੀ ਨੰੂ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਿੇਜਣ ਦੀ ਅੰਹਤਮ ਹਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਹਦਨਾ ਂਦੀ ਹਮਆਦ 
ਪੁੱਿ ਜਾਦਂੀ ਹੈ (ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਨੰੂ ਅਿਾਰਟੀ ਨੰੂ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਰੈਫਰਲ ਦਾ ਕੋਈ 
ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਮਹਲਆ ਹੈ)।

ਹਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਹਵਸਹਤਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ 
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ ਸਾਡ਼ੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ ਿੇਖੋ: 
WWW.BSA.GOVT.NZ
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