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ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਿੂਤ



ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਵਦਰਿਸ਼-ਵਿਰਤਾਂਤ ਜਾਵਿਆ ਪਛਾਵਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿੀ ਪੂੰ ਜੀ ਿਾਰੇ ਵਚੰਤਤ ਹੋ?

 
ਇਹ ਡੋਨਾਲਡ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ, ਡੋਨਾਲਡ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਜਨਿੀ ਕੋਲੋਂ ਿਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਲਾਂ 
ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਾਅਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਡੋਨਾਲਡ ਨੇ ਉਸਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਿਾ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ 
ਜਾਿਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਿੀ ਨਹੀਂ ਦੇਿਾ, ਪਰ ਵਫ਼ਰ ਿੀ ਉਹ ਉਲਝਿ ਭਵਰਆ  
ਅਤੇ ਡਰਾਉਿਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜੋਨ ਹੈ। ਜੋਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸਨੰੂ ਉਸਦਾ ਘਰ ਿੇਚਿ ਲਈ ਦਿਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਵਕ 
ਜੋਨ ਸਤੰੁਤਰ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਰਵਹਿਾ ਜਾਰੀ ਰਿਿਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ 
ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਿਤ ਿੀ ਕੀਤ ੇਹਨ। ਜੋਨ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਕ ਉਸਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੌਕਵਿਨ ਹੈ। ਸੌਕਵਿਨ ਦੇ ਭਤੀਜੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਿੇ ਵਹੱਸੇ ਦਾ 
ਵਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਦਵਕ ਸੌਕਵਿਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼  ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਇਕੱਲੀ 
ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਸੌਕਵਿਨ ਿੇਿੱਸ ਅਤੇ ਵਚੰਤਤ 
ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।



ਵਿੱਤੀ ਿਦਸਲੂਕੀ ਰੋਕਿਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਿੀ ਪੂੰ ਜੀ ਦੀ ਰੱਵਿਆ ਕਰਨ ਿਾਰੇ 
ਵਗਆਨ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਵਦੰਦਾ ਹੈ।

 

 

FINANCIAL ABUSE

ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀ ਹੋ! ਵਿੱਤੀ ਿਦਸਲੂਕੀ ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਵਿਰਧ ਦੁਵਰਵਿਿਹਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਰੂਪ ਹੈ। 
ਿੁਸ਼ਵਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਿੀ ਪੂੰ ਜੀ ਦੀ ਰੱਵਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਆਸਾਨ, ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਸੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਿਰਤਾ ਨੰੂ ਿਧਾਉਿ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸੁਝਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੁਰੱਵਿਅਤ 
ਿੈਂਵਕੰਗ, ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਕੰਵਪਊਵਟੰਗ, ਅਤੇ ਘੋਟਾਲੇ ਅਤੇ ਧੋਿਾਧੜੀ ਨੰੂ ਰੋਕਿ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵਦੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਿਦਸਲੂਕੀ



 

“ਮੈ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਕਿੇਂ ਿੈਂਵਕੰਗ 
ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?”

ਐਨਜਲਾ ਟੋਰੰਟੋ ‘ਚ ਰਵਹ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਸੇਿਾ ਮੁਕਤ ਅਵਧਆਵਪਕਾ 
ਹੈ। ਉਹ ਜਾਿਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਿੈਂਵਕੰਗ ਵਕਿੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਨਜਲਾ ਨੇ ਸੁਵਿਆ ਹੈ ਵਕ ਜੋ ਿੱਡੀ 
ਉਮਰ ਦੇ ਿਜ਼ਰੁਗ ਵਿੱਤੀ ਿਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ 
ਆਪਿੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੰੂ ਿਤਰੇ ਵਿੱਚ 
ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨਜਲਾ ਦੀ ਿਹੁਤ ਨੇੜਲੀ ਸਹੇਲੀ ਿੈਂਡੀ ਕਈ 
ਿਾਰ ਿਹੁਤ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਜਲਾ ਦਾ ਵਦਲ ਦੁਿਾਉਿ 
ਿਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ 
ਐਨਜਲਾ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਿੈਂਕ ਿਾਤੇ ਦਾ ਪਾਸਿਰਡ ਵਿਿਾਉਿ ਲਈ 
ਮਜਿੂਰ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਿਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਗਾਇਿ ਹੋਿਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ,  
ਤਾਂ ਐਨਜਲਾ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਪੈਸੇ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰੱਿਿ ਲਈ ਕਦਮ  
ਚੁਕਿ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ।



 

Do’s Don’ts

 

ਅਕਸਰ, ਵਿੱਤੀ ਿਦਸਲੂਕੀ ਹੋਰ ਵਕਸਮ ਦੀ ਿਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਐਨਜਲਾ ਿਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਵਥਕ ਦੁਰਵਿਿਹਾਰ 
ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਸ਼ੋਸ਼ਿ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਿਾਰੇ ਵਕਸੇ ਭਰੋਸੇਿੋਗ ਦੋਸਤ, ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਦੇ 
ਆਗੂ ਜਾਂ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਦੱਸਿਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ।

ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਵਜਹੇ ਕਦਮ ਉਪਲਿਧ ਹਨ ਜੋ ਤਸੁੀਂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਿੈਂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
ਹੇਠਲੇ ਸੁਝਾਅ ਕਝੁ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ  ਨਾਲ ਤਸੁੀਂ ਆਪਿੀ ਰੱਵਿਆ ਕ ੇਸਕਦ ੇਹੋ।

ਕਰਨ ਿੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਿੋਗ
ਆਪਿਾ ਵਪੰਨ ਅਤੇ ਪਾਸਿਰਡ ਿਾਦ ਕਰੋ
ਪੁਰਾਿੀ ਿੈਂਕ ਅਤੇ ਕਰਿੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਿਕਾਰੀ  
ਦੇ ਕੁਤਰ ਵਦਓ
ਆਪਿੇ ਿਟੂਏ ਵਿਚਲੇ ਪਛਾਿ ਕਰਨ ਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ  
ਅਤੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਗਿਤੀ ਨੰੂ ਘਟਾਓ
ਆਪਿੇ ਗੁੰ ਮੇ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਚੈਕ ਅਤੇ ਕਰਿੈਵਡਟ ਕਾਰਡ 
ਤੁਰੰਤ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਿਾਰ ਆਪਿੀ ਕਰਿੈਵਡਟ 
ਵਰਪੋਰਟ ਨੰੂ ਿੇਿੋ
ਆਪਿੇ ਨਿੇਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਪੱਛੇ ਤੁਰੰਤ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ

ਆਪਿਾ ਵਪੰਨ ਜਾਂ ਪਾਸਿਰਡ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ
ਆਪਿੀ ਵਨੱਜੀ ਜਾਿਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾ ਵਦਓ
ਆਪਿਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਿਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਜਨਮ 
ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਵਕ ਉਸ 
ਵਦਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਿੇ
ਿੇਲੋੜੀ ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਜਿਾਿ ਨਾ ਵਦਓ
ਕੁਝ ਿਰੀਦਿ ਦੌਰਾਨ ਵਕਸੇ ਿੀ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਆਪਿੀ ਨਜ਼ਰ 
ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਾ ਜਾਿ ਵਦਓ

ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਿੈਂਕ ਕਰੋ



ਜੋਏਲ ਇੱਕ ਥੱਵਕਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਵਜਸਦੇ ਵਤੰਨ ਿੱਡੇ ਿੱਚੇ 
ਹਨ, ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ  ਨੰੂ ਉਹ ਿਹਤੁ ਵਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੰੂ ਤਾਸ਼ ਿਡੇਿਾ ਿਹਤੁ ਪਸੰਦ ਹੈ 
ਿਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਾਿ ੇਕੰਮ ਿਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਕਉਂਵਕ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਤਾਵਨਆ 
ਦੀ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਵਤਆਰ 
ਕਰਨ ਿਾਰੇ ਸੋਚ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੰੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਾਦ ਰੱਿਿ ਵਿੱਚ ਸਮੱਵਸਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਿਾਰ ਉਹ ਿਾਹਰ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁੰ ਮ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਿਾਰੇ ਿਹਤੁ ਵਚੰਤਤ ਹੈ ਵਕ ਿਹਤੁ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਆਪਿੇ ਮਾਮਵਲਆ ਂਿਾਰੇ ਫੈ਼ਸਲੇ ਕਰਨ ਿਾਰੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। 
ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਿਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਾਸਪੂਰਨ ਮਵਹਸੂਸ ਨਹੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਉਹ 
ਆਪਿ ੇਪੈਸੇ ਦਾ ਪਰਿਿੰਧ ਆਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਸੇੈ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਿੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗੇਾ।

“ਮੈਨੰੂ ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ  
ਦੇ ਿਾਰੇ ਕੀ ਜਾਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?”

ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋਗਤਾ ਗੁਆ ਵਦੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂ 
ਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰੂਜੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਰਿਿੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਦੇਿ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਿ ਿਰਗ ਹੰੁਦੇ ਹਨ: ਉਹ ਵਜਸਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਜਸਦੇ 
ਅੰਤਰਗਤ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਵਨੱਜੀ ਦੇਿਭਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿੀ ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ 
ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਿਕੀਨੀ ਿਿਾਉਿ ਲਈ ਵਨਰੀਿਿ ਕਰੋ, ਵਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ  
ਇੱਛਾਿਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿੇਰਿੇ ਦੀ ਿੋਜਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਨਸ਼ਵਚੰਤ ਹੋ ਸਕੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ  
ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪਰਿਿੰਧ ਉਸ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਿੇਗਾ ਵਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ!



  

 

ਹੈਲਨ ਦਾ ਉਸਦੇ ਭਤੀਜੇ ਪੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਿਾ ਵਰਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਿਧੇਰੇ ਪੂੰ ਜੀ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੌਲ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਵਜਿੇ ਉਹ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪੌਲ ਦੀ ਪਵਰਿਾਰ ਵਿੱਚ ਏਹੋ 
ਵਜਹੀ ਸਾਿ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਿਾਰ ਉਸਦੇ ਆਉਿ ਤੇ 
ਹੈਲਨ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਿਹੁਤ ਿਾਰ ਚੀਵਕਆ ਹੈ। ਕਈ ਿਾਰ, ਉਹ ਉਸ 
ਨੰੂ ਧੱਕਾ ਿੀ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਾਰ, ਉਸ ਨੇ ਉਸਨੰੂ ਉਸਦਾ ਿੋਨ ਛੁਪਾਉਿ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਦੱਤੀ। 
ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀਆਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸੁਿ ਕੇ ਅੱਕ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸਨੰੂ 
ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਆਪਿੇ ਿਰਚੇ ਿਹੁਤ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਪੌਲ ਨੇ ਇਹ ਕਵਹਿਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸਨੰੂ ਉਸਦਾ 
ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿਚ ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਹੋਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੈਲਨ ਨੰੂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ 
ਪਸੰਦ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਿਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਆਪਿੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਕਸੇ 
ਵਿਹਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਚੁਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਿੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿਚ 
ਅਸਮਰਥ ਹੋਿੇਗੀ।

ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਚੋਿ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਪੁੱਛੇ ਜਾਿ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲ: 
• ਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਰੋਸੇਿੋਗ ਹੈ? 
• ਕੀ ਉਹ ਪੂੰ ਜੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਰਿਿੰਧ ਕਰਨਾ ਜਾਿਦੇ ਹਨ? 
• ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਸੰਭਾਲਿ ਲਈ ਅਨੁਭਿ ਅਤੇ ਪਵਰਪੱਕਤਾ ਹੈ? 
• ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਟਾਰਨੀ ਿਿਨ ਲਈ ਵਤਆਰ, ਉਪਲੱਿਧ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਿੋਗ ਹੈ? 
• ਕੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਾਸਿੋਗ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਿੱਧ ਦਾ ਜਿਾਿ ਨਹੀਂ ਵਿਚ ਵਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਿਾਰੇ ਵਿਚਾਰ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਹੈਲਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ, ਉਸਦਾ ਭਤੀਜਾ ਪੌਲ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਿਦਸਲੂਕੀ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਰੋਸੇਿੋਗ 
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੰੂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਿ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਾਿਰ ਆਿ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਚੋਿ ਕਰਨਾ

“ਮੈਂ ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਚੋਿ  
ਵਕਿੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?”



 

 

ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿੱਡੇ ਿੈਸਵਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਕਸੇ ਨੰੂ ਆਪਿੀ ਪਾਿਰ ਆਿ ਅਟਾਰਨੀ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 
ਲਾਭ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

“ਸੰਭਾਿੀ ਲਾਭ ਕੀ ਹਨ?”

 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਿਰ ਆਿ ਅਟਾਰਨੀ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਿਦੇ ਹੋ ਵਕ ਕੌਿ 
ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਿੰਧ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਿੋਗੇ।

 ਤੁਹਾਡਾ ਅਟਾਰਨੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 
ਪਰਿਿੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਿੰਦ ਹੈ। ਚੁੱਕੇ ਜਾਿ ਿਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਿਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ 
ਵਜੰਨੇ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ਹੋਿਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਆਪਿੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਅਟਾਰਨੀ ਵਨਿੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਿੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਵਕ ਵਕਿੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਿਗੇ (ਵਮਲ ਕੇ ਜਾਂ ਿੱਿਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ) ਇਸ ਨਾਲ ਿਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਿਤਰਾ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਾਿਰ ਆਿ ਅਟਾਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨੰੂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਵਕਧਰੇ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪਾਿਰ ਆਿ ਅਟਾਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਂਭਿ ਵਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਕ ਅਿਸਥਾ ਵਜਸਨੰੂ ਆਪਿੀ 
ਮਾਨਵਸਕ ਸਮਰੱਥਾ ਿੋ ਦੇਿਾ “- ਵਜਸਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ ਆਪਿੇ ਆਪ ਲਈ ਿੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿੋਗਤਾ ਗੁਆ ਵਦੰਦੇ ਹੋ। 

 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਾ ਪਾਿਰ ਆਿ ਅਟਾਰਨੀ ਵਨਿੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਿੀ ਮਾਨਵਸਕ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਵਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਕਸੇ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰ ਜੀ 
ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਰਿਿੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਅਵਧਕਾਰ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਪਿੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੈਿ ਿਾਲਾ ਅਤੇ 
ਿਰਚੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।



 

 

“ ਇੱਕ ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦ ੇਸੰਭਾਿੀ 
ਿਤਰੇ ਕੀ ਹਨ ਅਤ ੇਮ ੈਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਵਧਆਨ ਵਕਿੇਂ ਰੱਿ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?”

  ਇਹ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ 
ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੌਿਾ ਹੋਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਇਸ 
ਕੰਮ ਲਈ ਸਹੀ ਿੰਦੇ ਦੀ ਚੋਿ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ।

  ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਵਨਸ਼ਵਚਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 
ਅਟਾਰਨੀ ਭਰੋਸੇਿੋਗ ਨਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 
ਪਰਿਿੰਧਨ ਪਰਿਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਿਰ ਆਫ਼ 
ਅਟਾਰਨੀ ਿਹੁਤ ਸਿਤ ਜਾਂ ਸੀਵਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਪੂੰ ਜੀ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰੱਿਿ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  ਦੋ ਸੰਭਾਿੀ ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀਆਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਿੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਇਹ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ 
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਰਸ਼ਤੇ ਿਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਿਿਦੀ ਹੈ? ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਵਲਆਂ 
ਦੇ ਪਰਿਿੰਧਨ ਤੇ ਇੱਕ ਿੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਇਹ ਿਕੀਨੀ ਿਿਾਓ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਿਰ ਆਫ਼ 
ਅਟਾਰਨੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਨਿੀਨਤਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ 
ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਨਰ ਵਨਰੀਿਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕ 
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਿੀ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਾਂ ਪਾਿਰ ਆਫ਼ 
ਅਟਾਰਨੀ ਵਨਿੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਲਝਿ ਤੋਂ ਿਚਿ 
ਲਈ ਪੁਰਾਿੀ ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰੋ।

ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ



, 

 

ਿਲਾਡ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਿੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਿੇਸਮੈਂਟ ਵਿਚ ਰਵਹ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੰੂਹ 
ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਿੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਹੋ ਵਜਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਵਤਆਰ ਕਰਨ’ ਤੇ 
ਿਹੁਤ ਮਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੰੂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੀ ਿਾਦ ਵਦਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਲਾਡ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ 
ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਵਤਆਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਿਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਵਜਸ ਨਾਲ ਉਸਨੰੂ 
ਿੱਵਚਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਲਾਡ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਿਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਿਲਾਡ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਰਵਹ 
ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਿੱਵਚਆਂ ਦਾ ਵਧਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵਦਨ ਉਸਨੇ ਿਲਾਡ ਨੰੂ ਿੇਕਾਰ ਿੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਵਕਹਾ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ 
ਵਨਰਿਾਵਸਤ ਕਰਿਾਉਿ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਦੱਤੀ। ਿਲਾਡ ਇਸ ਿਾਰੇ ਵਚੰਤਤ ਹੈ ਵਕ ਉਸਦੀ ਿੱਚਤ ਦਾ ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਿੇ ਿਾਰੇ ਿੀ 
ਿਹੁਤ ਵਚੰਤਤ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਿਹੁਤ ਿੀਮਾਰ ਹੋ ਵਗਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਧਆਨ ਕੌਿ ਰਿੇਗਾ? ਉਹ ਆਪਿੀ ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ 
ਿਿਿਾਉਿ ਿਾਰੇ ਸੋਚ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਿਾਰੇ ਿਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਵਕ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਿਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਜਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਉਸਨੰੂ ਆਸਾਨ ਲਗਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸਨੰੂ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਹੋਿ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ 
ਕੀ ਉਸਨੰੂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਿਾਈ ਿਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

“ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਅਸਮਰਥ 
ਮੰਵਨਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ 

ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?”

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਾ ਅਟਾਰਨੀ ਵਨਿੁਕਤ ਕਰ ਵਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਿਭਾਲ 
ਅਤੇ ਪੂੰ ਜੀ/ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਿਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੋਿੇਗਾ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਟਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਵਫ਼ਸ ਆਫ਼ ਦਾ ਪਿਵਲਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਐਡਂ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ 
ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਿਿ ਜਾਿੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਤਆਰ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ।

“ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮੁਲਾਂਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ  
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ? ਮੈਨੰੂ ਇਹ  

ਮਵਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਜੇ ਿੀ ਮੈਂ ਆਪਿੇ ਵਿੱਤੀ 
ਿੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ!”

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਂਟ  
ਐਡਂ ਕਪੈਵਸਟੀ ਿੋਰਡ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ http :/ / www.ccboard.on.caor 
1-866-777-7391 (ਟੋਲ ਿਰਿੀ)



Do’s

Don’ts

“ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਘੋਟਾਵਲਆਂ ਤੋਂ ਆਪਿੀ ਪੂੰ ਜੀ 
ਗੁਆਉਿ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਿੀ ਵਨੱਜੀ ਜਾਿਕਾਰੀ  

ਦੀ ਰੱਵਿਆ ਵਕਿੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?”

ਕਰਨ ਿੋਗ

 ਨਾ ਕਰਨ ਿੋਗ

ਇੱਕ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਿਰਤੋ
ਆਪਿੇ ਕੰਵਪਊਟਰ ਦੀ ਰਾਿੀ ਐਟਂੀ ਿਾਇਰਸ ਸਾਫ਼ਟਿੇਅਰ ਨਾਲ ਿਕੀਨੀ ਿਿਾਓ
ਆਪਿੇ ਈਮੇਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਿ ਲਈ ਿੈੱਿਸਾਈਟ ਦੇ ਪਤੇ ਦਾ ਪਰਿਿੋਗ ਕਰੋ
ਸ਼ੱਕੀ ਈਮੇਲਾਂ ਜਾਂ ਿੈੱਿਸਾਈਟਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਿੈਵਕੰਗ ਜਾਿਕਾਰੀ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਕਰਦੇ  
ਹਨ, ਿਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਿੇ ਿੈਂਕ ਨੰੂ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਵਨੱਜੀ ਿੈਵਕੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਆਪਿੇ ਕੰਵਪਊਟਰ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ
ਿੇਲੋੜੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਜਾਂ ਿੈੱਿਸਾਈਟਾਂ ਨੰੂ ਜਿਾਿ ਨਾ ਵਦਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਨੱਜੀ ਜਾਂ ਿੈਵਕੰਗ ਜਾਿਕਾਰੀ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਇਹੋ ਵਜਹੇ ਸਾਫ਼ਟਿੇਅਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਿਰਡ ਨੰੂ ਵਰਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਸ  
ਜਾਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਿਾਦ ਰੱਿੋ: ਿੈਂਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਦੇ ਿੀ ਪਾਸਿਰਡ, ਵਪੰਨ ਨੰਿਰ, ਕਰਿੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਿਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਐਕਸਸ ਕੋਡ ਿਰਗੀ ਗੁਪਤ 
ਜਾਿਕਾਰੀ ਲਈ ਿੇਲੋੜੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਵਜਹੀ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਿੇਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਾਿ ਨਾ ਵਦਓ!

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੁਵਸ਼ਆਰ

ਦੇਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੰੂ ਆਪਿਾ ਨਿਾਂ ਕੰਵਪਊਟਰ ਿਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੰੂ ਵਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਸਦੇ ਭਾਰਤ 
ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਵਹਿ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਦਨ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ 
ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਭੁਤ ਤਸਿੀਰਾਂ ਦੇਿਿ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਿ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਿਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਸਨੰੂ 
ਅਜੀਿ ਈਮੇਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਸਨੰੂ ਉਸਦੇ ਿਾਰੇ ਜਾਿਕਾਰੀ ਭੇਜਿ ਲਈ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੰੂ 
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਿੈਂਵਕੰਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਿੱਡੀ ਰਕਮ ਭੇਜਿ ਲਈ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਸੀ।



 
“ਮੈ ਧੋਿਾਧੜੀ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਆਪਿੀ ਰੱਵਿਆ  

ਵਕਿੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?”

ਅਟੈਂਗੋ ਅਿਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਨਿੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਸਨੰੂ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਦੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ 
ਥਲੱਗ ਹੈ - ਉਸਦੇ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸਨੰੂ ਵਮਲਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਸਦਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਿਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਿੋਲ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਿਹੁਤ ਿਾਰ ਇਕੱਲਾਪਿ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਆਪਿੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਿੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਿ ਲਈ ਸੱਦਾ ਵਦੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ 
ਹਨ, ਜੋ ਵਕ ਿਹੁਤ ਹੀ ਵਿਰਲਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਅਟੈਂਗੋ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿੋਲਿ ਿਾਲੀਆਂ ਿਹੁਤ ਹੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਨੌਜਿਾਨ ਔਰਤਾਂ ਉਸਨੰੂ 
ਵਨਿਵਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਮਲਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਮਚਾਰਨਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਟੈਂਗੋ ਨੰੂ ਟਰਿੋਵਪਕ ਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ 
ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਿਰੀਦਿ ਲਈ ਮਨਾਉਿ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਟੈਂਗੋ ਉੱਥੇ ਜਾਿਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਿੇ ਵਿੱਲਾਂ 
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੰੂ ਪਵਰਿਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਹਿੋਗ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ 
ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹ ਵਕਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਿਾਤਰਾ ਤੇ ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀ ਹੋਿਗੇ ਜੋ 
ਅਟੈਂਗੋ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਜੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਪੋਰਚ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਕਰ ਦੇਿੇ! 
ਉਹ ਿਾਤਰਾ ਕੰਪਨੀ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਿਕਾਰੀ ਲੱਭਿ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵਕ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ!

ਕੁਝ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧੋਿਾਧੜੀ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਆਪਿੀ ਰੱਵਿਆ ਕਰਨ 
ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਰਨ ਿੋਗ

ਨਾ ਕਰਨ ਿੋਗ

ਜੋ ਕੁਝ ਿੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਸਚ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਿਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸਨੰੂ ਵਧਆਨ ਨਾਲ 
ਜਾਂਚੋ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ! 
ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਿਰੀਦਿ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਹਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ।
ਪੁਵਲਸ ਨੰੂ ਧੋਿਾਧੜੀ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰਵਹ ਸਕਿ! 
ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਿਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇਿ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਇਹ ਜਾਂਚੋ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਪਰਿਾਪਤ ਹੋ ਵਰਹਾ  
ਹੈ ਵਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਵਲਿਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ।

ਆਪਿੀ ਪੂੰ ਜੀ ਨੰੂ ਿਰਚ ਕਰਨ ਿਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਿੇ ਿੰਡ ਿਾਰੇ ਿੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਾਅ ਵਿਚ ਨਾ ਆਓ।
ਿੋਨ ਤੇ ਕੁਝ ਿੀ ਨਾ ਿਰੀਦੋ।



Do’s

Don’ts

“ਮੈਂ ਪੱਤਰ ਘੋਟਾਵਲਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਿਰਾਿ ਹੋਿ 
ਤੋਂ ਿਚਿ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ 

ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਹੁਤ ਮੰਨਿ ਿੋਗ ਹੋਿ?”

ਕਰਨ ਿੋਗ

ਨਾ ਕਰਨ ਿੋਗ

ਸ਼ੱਕੀ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, 
ਆਪਿੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨੰੂ ਵਦਿਾਓ।
ਆਪਿੇ ਿੈਂਕ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਟਰਿਾਂਸਿਰ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਿਰਵਚਆਂ ਿਾਰੇ 
ਜਾਿੂ ਰੱਿਿ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲੇ।

ਚੰਗੇ ਵਲਿੇ ਪੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸੋਹਿੇ ਵਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਵਤਹਾਰ ਜੋ ਵਕ ਇਹ ਦਾਅਿਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਜੱਤੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਿੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਧੋਿਾਧੜੀ ਅਤੇ ਘੋਟਾਲੇ

ਹਾਥਾ ਇੱਕ ਿਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਿਪਤਕਾਰ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਿਰਚਦੀ ਜੋ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਿ। 
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸਨੰੂ ਿਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲਿੇ ਪੱਤਰ ਵਮਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਸਨੰੂ ਇੱਕ ਿਾਸ ਲਾਟਰੀ ਲਈ ਚੁਵਿਆ ਵਗਆ 
ਹੈ। ਪਵਹਲਾਂ ਉਸਨੇ ਸੋਵਚਆ ਵਕ ਇਹ ਪੱਤਰ ਮੂਰਿਪਨੇ ਿਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਾਹਰ ਸੁੱਟ ਵਦੱਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਿਕੀਨੀ 
ਹੰੁਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਪਛਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਿਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਵਕ ਉਸਨੇ ਦਸ ਲੱਿ ਡਾਲਰ ਵਜੱਤੇ ਹਨ! ਉਸਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਿੇ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰ ਵਦੱਤੇ ਹਨ, ਕੇਿਲ ਇਸ ਲਈ ਵਕ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸੱਚ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਵਿਚ ਵਸਰਿ ਇਹ ਸਮੱਵਸਆ ਹੈ ਵਕ ਹਾਥਾ ਨੰੂ ਇਹ 
ਵਿਲਕੁਲ ਿਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਉਸਨੰੂ ਇਹੀ ਪੱਤਰ ਦੋ ਹਿਤੇ ਪਵਹਲਾਂ ਿੀ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਹਿਤੇ ਪਵਹਲਾਂ ਿੀ। ਉਸਦੇ ਿੈਂਕ 
ਿਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਗਾਇਿ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਾਥਾ ਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਵਰਹਾ ਵਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ। 



 

ਅਮੈਲਡਾ ਨੰੂ ਿਹੁਤ ਿੁਰਾ ਮਵਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਘਰ ਿੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਿਾਰੀ 
ਉਹ ਇੱਕ ਵਦਨ ਵਿਚ ਦਸ ਿਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਿੋਨ ਦਾ ਜਿਾਿ ਦੇਿਾ ਿੰਦ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਨ 
ਿਾਵਲਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਕ ਕੇ ਅਤੇ ਿੋਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਪਛਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਿਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਛੱਡੇ ਹਨ, ਵਕ ਜੇ ਅਮੈਲਡਾ ਨੇ ਆਪਿੀ ਮਹੀਨੇਿਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਿਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਉਸ 
ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਜਾਿਗੇ।

ਕਰਜ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਧੱਕੜ  
ਅਤੇ ਮਤਲਿੀ ਲੈਿਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਿੀ 

ਰੱਵਿਆ ਵਕਿੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਕਰਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਲੈਿਦਾਰ ਜਾਂ ਦੇਿਦਾਰ (ਕੋਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਵਦੰਦਾ ਹੈ)  
ਨੰੂ ਿਕਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੰੂ ਿਾਪਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹੋ।

ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹੋ।  
ਐਕਟ ਦੇ ਪਰਿਮੁੱਿ ਤੱਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 ਤੁਹਾਨੰੂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ।
 ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਿਗੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
 ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਰਾਿਾ ਦੇਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਧੱਕਸੇ਼ਾਹੀ ਿਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਰਤੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਿੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਿੀ ਹੋਰ ਵਨੱਜੀ ਜਾਿਕਾਰੀ ਦੱਸਿ ਲਈ ਮਜਿੂਰ ਨਹੀ।

ਆਪਿ ੇਕਰਜੇ਼ ਿਾਪਸ ਮੋੜਨਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕਸੇ ਦੀ ਧੱਕਸੇ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਾਨੀ ਿਦਸਲੂਕੀ ਸਵਹਿ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਐਕਟ ਜਾਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆ ਂਦੇ ਿਾਰੇ ਸਲਾਹ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਧਰੇੇ ਜਾਿਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਪਤਕਾਰ ਰਾਈਟਸ 
ਪੁੱਛ-ਵਗੱਛ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 1-800-889-9728।



THINGS TO WATCH OUT FOR

 

ਿਰਿੈਨਵਸਸ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਨੰੂ ਦੁਪਵਹਰ ਦੇ ਿਾਿੇ ਲਈ ਆਪਿੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਿਾ ਪਸੰਦ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਇਹ ਿਰਚ ਿਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸਨੰੂ 
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਕ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇ ਵਕੱਥੇ ਚਲਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਿਰਿੈਨਵਸਸ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨੇ ਦੇਵਿਆ ਹੈ ਵਕ ਉਹ 
ਗੈਰਵਮਲਨਸਾਰ ਅਤੇ ਘਿਰਾਈ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਿੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਿਾਰੇ ਿਹੁਤ ਹੀ ਵਚੰਤਤ ਪਰਿਤੀਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

“ਮੇਰੇ ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਵਕਸ ਚੀਜ਼ 
ਦਾ ਵਧਆਨ ਰੱਿਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”

ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਕੋਲ ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਵਜਸ ਨਾਲ ਉਹ 
ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਜ਼ਰੁਗ ਦੀ ਪੂੰ ਜੀ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰੱਿਿ ਵਿੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਿਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਵਚੰਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਵਹਿਾ।

ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਿਤਰੇ ਿਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ: 
ਵਕਸੇ ਿਜ਼ਰੁਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਿੈਂਕ ਿਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਿੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਗਾਇਿ ਹੋਿਾ।
ਚੈਕ ਜਾਂ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਿਤ ਸ਼ੱਕੀ ਲਗਦੇ ਹਨ।
ਵਨੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਗਾਇਿ ਹੋਿਾ।
ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਿਜ਼ਰੁਗ ਵਕਸੇ ਿੀ ਪਛਾਿੇ ਕਾਰਨ ਵਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ।
ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਜ਼ਰੁਗ ਨੰੂ ਸਮਝੇ ਿਗੈਰ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਤੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਚਾਨਕ ਘਰ ਨੰੂ ਿੇਚਿਾ ਜਾਂ ਿਸੀਅਤ ਵਿਚ ਤਿਦੀਲੀ ਕਰਨੀ।
ਪਵਰਿਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾਪਿ।
ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਿਜ਼ਰੁਗ ਘਿਰਾਹਟ ਵਿਚ ਜਾਂ ਪਰਿੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਿੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਆਉਿਾ।

ਵਧਆਨ ਰੱਿਿ ਿਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ



 

ਿਦਸਲੂਕੀ ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿੱਿ ਿੱਿ ਵਕਸਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਾਰੇ ਜਾਿਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ 
ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਿੀ ਅਤੇ ਆਪਿੇ ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਆਪਿੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਰਾਿੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਅਕਸਰ ਦੁਰਵਿਿਹਾਰ  

ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਤੀ ਿਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

“ਸਰੀਰਕ ਿਦਸਲਕੂੀ ਕਈੋ ਿੀ ਅਵਜਹਾ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਵਜਸ ਕਰਕ ੇਿਡਰੇੇ ਿਜ਼ਰੁਗ 
ਨੰੂ ਸੱਟ ਲਗਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਜਦ ਮਰੇ ੇਭਤੀਜੇ ਨੇ ਮਨੰੂੈ ਮਾਵਰਆ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ 
ਸ਼ਸੋ਼ਿ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਿਦੀ ਹਾਂ ਵਕ ਮੈਂ ਆਿ ਸਕਦੀ ਅਤ ੇਮਦਦ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।”

“ਮਾਨਵਸਕ ਜਾਂ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਦਵੁਰਿਹਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਈੋ ਕਝੁ ਅਵਜਹਾ ਕਵਹੰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋੈ 
ਵਜਸਦ ੇਕਰਕ ੇਕਸ਼ਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਰੇੀ ਧੀ ਨੇ ਮਨੰੂੈ ਛੱਡ ਕ ੇਜਾਿ ਅਤ ੇਕਦੇ 

ਿੀ ਮੜੁ ਕ ੇਨਾ ਵਮਲਿ ਲਈ ਆਉਿ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਦੱਤੀ, ਉਹ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਸ਼ਸੋ਼ਿ ਸੀ।”

“ਵਜਿਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਿ ਕੋਈ ਿੀ ਅਿਚਾਵਹਆ ਵਜਿਸੀ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਵਜਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਵਦੰਦੇ 
ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਿ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਿਿ 

ਲਈ ਮਜਿੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਜਿਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਿ ਸੀ।” 

“ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਿਾਰੀ 
ਇਹ ਜਾਿ ਿੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਿਾਰੀ ਨਹੀ। ਜਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ 

ਨਰਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਕਈ ਵਦਨ ਲਈ ਠੀਕ ਦਿਾਈ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ, ਉਹ ਅਿਗਵਹਲੀ ਸੀ।”

ਿਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਚੰਨ੍ਹ  ਅਤੇ ਲੱਛਿ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਿਾਰੇ ਸਾਡੀ ਿੈਿਸਾਈਟ ਤੇ ਹੋਰ 
ਜਾਿਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ www.elderabuseontario.com



ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਸਿਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ 
ਰਵਹਿ ਿਾਰੇ ਆਮ ਜਾਿਕਾਰੀ ਲੈਿੀ ਚਾਹੁੰ ਦੀ 

ਹਾਂ, ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰਵਹਿ ਿਾਰੇ ਕਈ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ  
ਇੱਥੇ ਵਸੱਿ ਸਕਦੇ ਹੋ

www.elderabuseontario.com

ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਰੱਵਿਆ ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਵਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਹਿਤੇ ਦੇ 7 ਵਦਨ,  
150 ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਥੇ 1-866-299-1011

ਅਤੇ ਿਾਦ ਰੱਿੋ: 
  ਇਕੱਲਤਾ ਅਤੇ ਵਨਰਭਰਤਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਿ ਲਈ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵਮੱਤਰਾਂ, ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ  

ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।
  ਿਸੀਅਤਾਂ ਵਲਿਿ ਜਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਵਨਿੁਕਤੀ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰੋ।
  ਵਿਵਦਅਕ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਿੋ ਅਤੇ ਆਪਿੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਰਿਿੰਧ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਕਰਨ ਿਾਰੇ  

ਸਭ ਕੁਝ ਵਸੱਿੋ।
  ਤੁਸੀਂ ਵਕਹੜੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਇਸ ਿਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਾਿ ੋhttp://www.servicecanada.gc.ca, /eng/

audiences/seniors/index.shtml ਇਹ ਸਰੋਤ ਿਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਿੀ ਉਪਲੱਿਧ ਹੈ।
  ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਿਾ ਟੈਕਸ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਕਸ ਕਵਲਵਨਕ ਦਾ ਿਾਇਦਾ ਲਓ।
  ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਵਕਉਂਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿੀ ਅਤੇਆਪਿੀ ਪੂੰ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਕਦਮ  

ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ।

ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰਵਹਿਾ



ਵਿਰਧ ਦੁਵਰਿਹਾਰ ਓਨਟਾਰੀਓ
ਿਦਸਲੂਕੀ ਰੋਕੋ - ਸਵਤਕਾਰ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਵਪਤ ਕਰੋ

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮਦਦਗਾਰ ਿਸੀਲੇ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਿਰ ਹਨ:

www.elderabuseontario.com

ਿਜ਼ਰੁਗਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਵਿਆ ਲਾਈਨ: 1-866-299-1011

ਪਿਵਲਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ: ਉਨਟਾਰੀਓ
http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/

1-800-366-0335 

ਿਾਧੂ ਮਸ਼ਿਰਾ ਸੇਿਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ: 
ਪਵਰਿਾਰਕ ਸਰਵਿਸ ਉਨਟਾਰੀਓ: http://www.familyserviceontario.org

+1-416-231-6003 

ਿਪਤਕਾਰ ਹੱਕ ਪੁੱਛ-ਵਗੱਛ ਲਾਈਨ
1-800-889-9728 

ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ  
www.servicecanada.gc.ca

ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਲੀਵਨਕ:ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ  
ਜਾ ਕੇ ਆਪਿੇ ਿੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਲੀਵਨਕ ਲੱਭ  
ਸਕਦੇ ਹੋ, www.legalaid.on.ca  ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਏਡ  

ਉਨਟਾਰੀਓ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ:. ਟੋਲ ਿਰਿੀ1-800-668-8258 

ਜਸਵਟਸਨੈਟ:
ਜਸਵਟਸਨੈਟ ਇੱਕ ਏਹੋ ਵਜਹੀ ਸੇਿਾ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਦਦ  

ਲੱਭਿ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
www.justicenet.ca

ਟੋਲ ਿਰਿੀ 1-866-919-3219 

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਟਂੀ-ਫ਼ਰੌਡ ਸੈਂਟਰ
ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਟਂੀ-ਫ਼ਰੌਡ ਸੈਂਟਰ ਨੰੂ ਘਪਲੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

(ਸੀ ਏ ਐਫ਼ ਸੀ) 
ਸੀ ਏ ਐਫ਼ ਸੀ ਫ਼ਰੌਡਾਂ ਿਾਰੇ ਜਾਿਕਾਰੀ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ,/ ਘਪਲੇ/  
ਚੋਰੀ ਦੀ ਪਛਾਿ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

www.antifraudcentre-centreantifraude.ca ਟੋਲ ਿਰਿੀ: 
1-888-495-8501 

ਈਮੇਲ: info@antifraudcentre.ca

ਇਕੁਈਫ਼ੈਕਸ ਅਤੇ ਟਰਿਾਂਸਿੂਨੀਅਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਿ ਕਰਿੈਵਡਟ ਵਰਪੋਰਵਟੰਗ ਅਦਾਰੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 

ਅਦਾਵਰਆਂ ਤੋਂ ਆਪਿੀ ਕਰੈਵਡਟ ਵਰਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
ਇਕੁਈਫ਼ੈਕਸ 1-800-465-7166 ਜਾਂ www.equifax.ca ਟਰਿਾਂਸਿੂਨੀਅਨ 

1-866-525-0262 ਜਾਂ www.transunion.ca 

ਕਨਸੈਂਟ ਐਡਂ ਕਪੈਸਟੀ ਿੋਰਡ (ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਿੋਰਡ)  
http/www.ccboard.on.ca ਜਾਂ 1-866-777-7391 (ਟੋਲ ਿਰਿੀ) 

ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਿਾਇਮ ਸਟੌਪਰਜ਼
ਤੁਸੀਂ ਅਵਗਆਤ ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
1-800-222-TIPS (8477) 

ਿਾਇਨੈਨਵਸ਼ਅਲ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਓਮਿਡਜ਼ਨੈਟਿਰਕ
1-888-451-4519 

ਿਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਉਦਿੋਗ ਕੈਨੇਡਾ
ਿਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਓ.ਸੀ.ਏ) ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਿਪਤਕਾਰਾਂ  

ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਨੰੂ ਿਧਾਿਾ ਵਦੰਦਾ ਹੈ।
1-800-328-6189  

http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/eng/home 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੂ ਨਾਟ ਕਾਲ ਰਵਜਸਟਰੀ
ਵਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੂ ਨਾਟ ਕਾਲ ਵਲਸਟ (ਡੀ ਐਨ ਸੀ ਐਲ) ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਿਰ 
ਟੈਲੀਮਾਰਵਕਵਟੰਗ ਸੂਚੀ ਹਟਾਉਿ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਿਚਾਹੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਿਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ 

ਨੰੂ ਿੇਚਿ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕਰੋ: 
1-866-580-3625 https://www.lnnte-dncl.gc.ca/cn-cu-eng

Licensed under Creative Commons BY NC SA


