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ਖ਼ਬਰਾਂ, ਵਰਤਿਾਨ ਿਾਿਲੇ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਿਗਰੀ, ਇਸਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ੍ਾਰਨ, ਵਰਗੀ੍ਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕ੍, ਪਰਿਸਾਰ੍ਾਂ ਨੰੂ ਬੱਕਿਆਂ ਦੇ ਹਹੱਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰੋ ਰ ਪਰਿਸਾਰਣ ਕਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕਧਆਨ 
ਰੱਖਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਕਿਤ ਹਰੋ ਵੇ ਉੱਥਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਸਲਾਹ (ਕਿਵਂੇ ਇੱ੍ ਿੇਤਾਵਨੀ) ਨੰੂ ਸਾਿਲ ੍ਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭੁਗਤਾਨ ਟੈਲੀਕਵਜ਼ਨ ਦਾ ਿਤਲਬ ਹੈ ਟੈਲੀਕਵਜ਼ਨ ਿਰੋ  ਕ੍ ਇੱ੍ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਹੈ (ਭਾਵ ਦਰਸ੍ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਿ ਸਾਰਣ ਕਸਗਨਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ੍ਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ), ਭਾਵਂੇ ਗਾਹ੍ੀ ਿਾਂ ਹਰੋ ਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ 
ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਕਨਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਕਵੱਿ ਭੁਗਤਾਨ ਟੈਲੀਕਵਜ਼ਨ ਪਰਿਸਾਰ੍ਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਯ੍ੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਰੋ ੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਕ੍ ਪਰਿਰੋਗਰਾਿਾਂ ਨੰੂ ਉਕਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਗੀਕ ਰ੍ਿ ਤ ੍ੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ (ਭਾਵ ਦਰਿਾ ਕਦੱਤਾ 
ਕਗਆ ਹੈ)। ਕਨਿਨਕਲਖਤ ਵਰਗੀ੍ਰਣ, ਖ਼ਬਰਾਂ, ਵਰਤਿਾਨ ਿਾਿਕਲਆਂ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਿੱਗਰੀ ਨੰੂ ਛੱਡ ੍ੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਗਰੀ 'ਤੇ ਪਰਿ ਸਾਕਰਤ ੍ੀਤੇ ਿਾਣੇ ਿਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਰਗੀ੍ਰਣਾਂ ਨੰੂ ਹਰੇ੍ 
ਪਰਿਰੋਗਰਾਿ ਦੇ ਸੁਰੂ ਕਵੱਿ ਸ ਰ੍ਿ ੀਨ ੍ੀਤਾ ਿਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹਰੋ ਵੇ, ਇਲੈ੍ਟਰਿ ਾਕਨ੍ ਪਰਿਰੋਗਰਾਿ ਗਾਈਡਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕਪਰਿੰ ਟ ੍ੀਤੀਆਂ ਗਾਈਡਾਂ ਕਵੱਿ ਸਾਿਲ ੍ੀਤਾ ਿਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਬਰਿੌ ਡ੍ਾਸਟਰਾਂ ਨੰੂ ਇੱ੍ ਦਰਸ੍ ਸਲਾਹ੍ਾਰ ਦੀ ਵਰਤਰੋ ਂ ੍ਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਵਿਾਰ ੍ਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੇ੍ਰ ਪਰਿਰੋਗਰਾਿ ਦੀ ਸਿਗਰੀ ਦਰਸ੍ਾਂ ਦੀ ਇੱ੍ ਵੱਡੀ ਕਗਣਤੀ ਨੰੂ ਪਰੇਸਾਨ ੍ਰਨ, ਦੁਖੀ ੍ਰਨ 
ਿਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ੍ਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
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