
ਨਿਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਨਿੱਚ ਫ਼੍ੀ ਟੂ ਏਅਰ ਟੈਲ਼ੀਨਿਜਿ ਪ੍ਸਾਰਕਾਂ ਿੰੂ ਇਹ ਯਕ਼ੀਿ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ ਨਕ ਪੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਿੰੂ ਉਨਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰਗ਼ੀਨਕ੍ਤ ਕ਼ੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ (ਭਾਿ ਦਰਜਾ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ)। 
ਨਿਮਿਨਲਖਤ ਿਰਗ਼ੀਕਰਣ, ਖ਼ਬਰਾਂ, ਿਰਤਮਾਿ ਮਾਮਨਲਆਂ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਿ ਸਮੱਗਰ਼ੀ ਿੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰ਼ੀ ਸਮੱਗਰ਼ੀ 'ਤੇ ਪ੍ਸਾਨਰਤ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹ਼ੀਦੇ ਹਿ। ਿਰਗ਼ੀਕਰਣਾਂ ਿੰੂ ਹਰੇਕ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਦ਼ੀ ਸੁਰੂਆਤ 
ਨਿੱਚ ਸਕ਼੍ੀਿ ਕਰਿਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ M, 16 ਅਤੇ 18 ਲਈ, ਹਰੇਕ ਨਿਨਗਆਪਿ ਬੇ੍ਕ ਦ਼ੀ ਸੁਰੂਆਤ ਨਿੱਚ ਿ਼ੀ ਸਕ਼੍ੀਿ ਹੋਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ। ਿਰਗ਼ੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਾਨਿਕ ਅਤੇ ਨਪੰ੍ਟ 
ਕ਼ੀਤੇ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਗਾਈਡਾਂ ਨਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹ਼ੀਦੇ ਹਿ। ਬੌ੍ਡਕਾਸਟਰਾਂ ਿੰੂ ਇੱਕ ਦਰਸਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦ਼ੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਿ 'ਤੇ ਿ਼ੀ ਨਿਚਾਰ ਕਰਿਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਦ਼ੀ ਸਮਗਰ਼ੀ ਦਰਸਕਾਂ ਦ਼ੀ 
ਇੱਕ ਿੱਡ਼ੀ ਨਗਣਤ਼ੀ ਿੰੂ ਪਰੇਸਾਿ ਕਰਿ, ਦੁਖ਼ੀ ਕਰਿ ਜਾਂ ਿਾਰਾਜ ਕਰਿ ਦ਼ੀ ਸੰਭਾਿਿਾ ਹੈ। M, 16 ਅਤੇ 18 ਿਰਗ਼ੀਨਕ੍ਤ ਪੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਿੰੂ ਕਦਂੋ ਨਦਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ਼ੀਆਂ ਹਿ।

ਫ੍ਰੀ-ਟੂ-ਏਅਰ ਟੈਲਰੀਵਿਜ਼ਨ  
ਿਰਗਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਲਾਹਕਾਰ

ਇਹਿਾਂ ਿਰਗ਼ੀਕਰਣਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ 14 ਸਾਲ ਤਂੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਨਿਅਕਤ਼ੀ ਹੈ।
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ਸਧਾਰਣ: ਆਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਨਜੂ਼ਰਰੀ ਵਦੱਤਰੀ ਗਈ
ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਜੋ ਬੱਨਚਆਂ ਲਈ ਅਣਉਨਚਤ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਸੰਭਾਿਿਾ ਿਾਲ਼ੀ ਸਮੱਗਰ਼ੀ ਿੰੂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਿ। ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਜਰੂਰ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਲ ਦਰਸਕਾਂ ਲਈ ਨਤਆਰ ਿਹ਼ਂੀ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਿ ਪਰ ਉਹਿਾਂ ਿੰੂ ਸਾਿਧਾਿ 

ਜਾਂ ਪਰੇਸਾਿ ਕਰਿ ਦ਼ੀ ਸੰਭਾਿਿਾ ਿਾਲ਼ੀ ਸਮੱਗਰ਼ੀ ਿਹ਼ਂੀ ਹੋਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ। 

ਜਰੀ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਿਰੀ ਸਮਂੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕਰੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

G

ਮਾਵਪਆਂ ਦਰੀ ਸੇਧ: ਛਰੋ ਟੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਾਵਪਆਂ ਦਰੀ ਸੇਧ ਦਰੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕਰੀਤਰੀ ਜਾਂਦਰੀ ਹੈ
ਪਨਰਪੱਕ ਦਰਸਕਾਂ ਲਈ ਿਧੇਰੇ ਅਿੁਕੂਲ ਸਮੱਗਰ਼ੀ ਿਾਲੇ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਪਰ ਜਰੂਰ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਲ ਦਰਸਕਾਂ ਲਈ ਅਢੁਕਿਂੇ ਿਹ਼ਂੀ ਹਿ ਜਦਂੋ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਨਪਤਾ ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸਿ ਦੇ ਅਧ਼ੀਿ ਹੋਿੇ। 

ਪਰੀ ਜਰੀ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਿਰੀ ਸਮਂੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕਰੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
PG

ਪਵਰਪੱਕ ਦਰਸ਼ਕ: 16 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੋ ਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪਵਰਪੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਉਵਚਤ
M ਿਰਗ਼ੀਕਰਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਕ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਨਿੱਚ ਨਹੰਸਾ, ਨਜਿਸ਼ੀ ਸਮੱਗਰ਼ੀ, ਅਪਮਾਿਜਿਕ ਭਾਸਾ, ਬਾਲਗ ਥ਼ੀਮ, ਿਗਿਤਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰ਼ੀ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਬੱਨਚਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਪਆਂ ਿੰੂ 

ਚੁਣੌਤ਼ੀਪੂਰਿ ਲੱਗਦ਼ੀ ਹੈ। ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਨਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਪ੍ਭਾਿ ਅਤੇ ਥ਼ੀਮਾਂ ਿਾਲ਼ੀ ਸਮੱਗਰ਼ੀ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ ਨਜਿ੍ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਨਰਪੱਕ ਨਦ੍ਸਟ਼ੀਕੋਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ। 

ਫ੍ਰੀ-ਟੂ-ਏਅਰ ਟੈਲਰੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ, ਐਮ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਦਨ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤਰੋ ਂ  ਦੁਪਵਹਰ 3 ਿਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ (ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੱੁਟਰੀਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਜਿਂੇ ਵਕ ਵਸੱਵਖਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨਰੋ ਨਰੀਤ ਕਰੀਤਾ 

ਵਗਆ ਹੈ) ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 7.30 ਿਜੇ ਤਰੋ ਂ  ਬਾਅਦ ਸਿੇਰੇ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ ਵਦਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

M

ਿਰਗਰੀਕਰਣ
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ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋ ਲ ਫ੍ਰੀ-ਟੂ-ਏਅਰ ਟੈਲਰੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਰਗਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਸਲਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰੋ ਈ ਹਰੋ ਰ ਸਿਾਲ ਹਨ ਤਾਂ WWW.BSA.GOVT.NZ ਦੇਖਰੋ  ਜਾਂ 
BSA ਨੰੂ 0800 366 996 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਰੋ ।

16: 16 ਸਾਲ ਤਰੋ ਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲਰੋ ਕਾਂ ਨੰੂ ਨਹਰੀ ਂਦੇਖਣਾ ਚਾਹਰੀਦਾ
16 ਿਰਗ਼ੀਨਕ੍ਤ ਪੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਨਿੱਚ ਮਜਬੂਤ ਸਮੱਗਰ਼ੀ ਜਾਂ ਨਿਸੇਸ ਤੱਤ ਹੰੁਦੇ ਹਿ ਜੋ M ਿਰਗ਼ੀਕਰਿ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਹੰੁਦੇ ਹਿ। ਇਹਿਾਂ ਪੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਨਿੱਚ ਨਜਿਸ਼ੀ ਸਮੱਗਰ਼ੀ, ਅਪਮਾਿਜਿਕ ਭਾਸਾ, 

ਯਥਾਰਥਿਾਦ਼ੀ ਨਹੰਸਾ, ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਬਾਲਗ ਥ਼ੀਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ। 

ਫ੍ਰੀ-ਟੂ-ਏਅਰ ਟੈਲਰੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ 16 ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਰਾਤ 8.30 ਿਜੇ ਤਰੋ ਂ  ਬਾਅਦ ਸਿੇਰੇ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ ਵਦਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

16

ਸਮੱਗਰਰੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਰੋ  ਸਕਦਰੀ ਹੈ

ਭਾਸ਼ਾ ਠੇਸ ਪਹੰੁਚਾ ਸਕਦਰੀ ਹੈ

ਵਹੰਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਵਜਨਸਰੀ ਸਮੱਗਰਰੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਰੋ  ਸਕਦਰੀ ਹੈ
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ਗੈਰ-ਿਰਗ਼ੀਨਕ੍ਤ ਪੋ੍ਗਰਾਨਮੰਗ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਿਰਤਮਾਿ ਮਾਮਲੇ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਿ ਸਮਗਰ਼ੀ, ਇਸਦੇ ਿੱਖਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਿ, ਿਰਗ਼ੀਕਰਿ ਦੇ ਅਧ਼ੀਿ ਿਹ਼ਂੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਨਕ, ਪ੍ਸਾਰਕਾਂ ਿੰੂ ਬੱਨਚਆਂ ਦੇ ਹਹੱਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਸਾਰਣ ਨਮਆਰਾਂ ਦਾ ਨਧਆਿ 
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜੱਥੇ ਉਨਚਤ ਹੋਿੇ ਉੱਥਥੇ ਹਾਜਰ਼ੀਿ ਸਲਾਹ (ਨਜਿਂੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਿਿ਼ੀ) ਿੰੂ ਸਾਮਲ ਕਰਿਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਦ਼ੀ ਦਰਸਕਾਂ ਦ਼ੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਸੰਨਖਆ ਿੰੂ ਪਰੇਸਾਿ ਕਰਿ ਜਾਂ ਿਾਰਾਜ ਕਰਿ ਦ਼ੀ ਸੰਭਾਿਿਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਸਮੱਗਰ਼ੀ ਦਰਸਕਾਂ ਦ਼ੀਆਂ ਉਮ਼ੀਦਾਂ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਸੰਭਾਿਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਇੱਕ ਢੁਕਿ਼ਂੀ ਨਲਖਤ਼ੀ, ਜਾਂ ਨਲਖਤ਼ੀ ਅਤੇ ਜੁਬਾਿ਼ੀ, ਔਿ-ਸਕ਼੍ੀਿ ਦਰਸਕ ਸਲਾਹ (ਚੇਤਾਿਿ਼ੀ) ਿੰੂ ਿ਼ੀ ਪ੍ਸਾਨਰਤ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ।

18: 18 ਸਾਲ ਤਰੋ ਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲਰੋ ਕਾਂ ਨੰੂ ਨਹਰੀ ਂਦੇਖਣਾ ਚਾਹਰੀਦਾ
18 ਿਰਗ਼ੀਨਕ੍ਤ ਪੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਨਿੱਚ ਥ਼ੀਮ ਹੰੁਦੇ ਹਿ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਲਗ ਦਰਸਕਾਂ ਲਈ ਿ਼ੀ ਚੁਣੌਤ਼ੀਪੂਰਿ ਜਾਂ ਅਪਮਾਿਜਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ। 

ਫ੍ਰੀ-ਟੂ-ਏਅਰ ਟੈਲਰੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ 16 ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਰਾਤ 8.30 ਿਜੇ ਤਰੋ ਂ  ਬਾਅਦ ਸਿੇਰੇ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ ਵਦਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਦਰਸ਼ਕ ਸਲਾਹਕਾਰ


