ਈ-ਡਿਵਾਈਡਿਜ਼ (ਡਿਜਲਈ ਯੰਤਰ)
(ਇਲੈ ਕਟ੍ਰ ਾਡਿਕ ਯੰਤਰ) ਿੰਖੇਪ ਰੂਪ
ਿਰਹੱਦ ਡਵਖੇ ਡਿਜਡਟ੍ਲ ਗੁਪਤਤਾ ਿੰਿੰਧੀ
ਤੁ ਹਾਿੇ ਅਡਧਕਾਰ

ਈ-ਡਿਵਾਈਡਿਜ਼ (ਇਲੈ ਕਟ੍ਰ ਾਡਿਕ ਯੰਤਰ) ਿੰਖਪ
ੇ ਰੂਪ
ਿਰਹੱਦ ਡਵਖੇ ਡਿਜਡਟ੍ਲ ਗੁਪਤਤਾ ਿੰਿਧ
ੰ ੀ ਤੁ ਹਾਿੇ ਅਡਧਕਾਰ
ਇਹ ਗਾਈਿ ਿਰਹੱਦ ਡਵਖੇ, ਤੁ ਹਾਿੇ ਯੰਤਰਾਾਂ-ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਲੈ ਪਟ੍ਾਪ, ਿੈੈੱਲਫੋਿ ਅਤੇ ਟ੍ੈਿਡਲਟ੍ਾਾਂ-ਿਾਰੇ ਤੁ ਹਾਿੀ ਗੁਪਤਤਾ ਿੰਿੰਧੀ ਤੁ ਹਾਿੇ ਅਡਧਕਾਰਾਾਂ ਿਾਰੇ ਤੁ ਹਾਿੂ ੰ ਦੱਿਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਡਜਹੇ
ਲੋ ਕਾਾਂ ਿੂ ੰ ਿੰਿੋਧਤ ਹੈ ਡਜਹੜੇ ਕੈਿੇਿਾ ਡਵੱਚ ਪਰੀ-ਕਲੀਅਰੈਂਿ ਏਰੀਏ ਰਾਹੀਂ ਿਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕੈਿੇਿਾ ਆਉਂਦੇ ਹਿ ਜਾਾਂ ਯੂ. ਐੈੱਿ. ਜਾਾਂਦੇ ਹਿ।
ਆਮਤੌਰ ਤੇ, ਪੁਲੀਿ, ਡਿਿਾ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ, ਿੇਤਰਤੀਿ ਢੰਗ ਿਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਿਹੀਂ ਲੈ ਿਕਦੀ, ਪਰ ਿਰਹੱਦ ਡਵਖੇ ਇਿ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਿਰਹੱਦ ਡਵਖੇ ਚਾਰਟ੍ਰ ਆਫ਼ ਰਾਈਟ੍ਿ ਐਂਿ ਫ਼ਡਰਿਮਜ਼
ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਾਂ ਿੇ ਵੇਡਖਆ ਹੈ ਡਕ ਹਾਿੀਕਾਰਕ ਵਿਤਾਾਂ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਿੂ ੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਰੱਖਣ ਡਵੱਚ ਿਰਕਾਰੀ ਡਹੱਤ ਹੋਣ ਕਾਰਿ, ਦੂ ਜੀਆਾਂ ਿੈਡਟ੍ੰਗਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਿਲੇ ,
ਿੀਿੀਐੈੱਿਏ (CBSA) ਕੋਲ ਲੋ ਕਾਾਂ ਅਤੇ ਉਿ੍ ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਿਤਾਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਣ ਦਾ ਵੱਧ ਅਡਧਕਾਰ ਪੁਲੀਿ ਿਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਕਿਟ੍ਮਜ਼ ਐਕਟ੍ ਕੈਿੇਿੀਅਿ ਿਾਰਿਰ ਿਰਵਡਿਜ਼ ਏਜੰਿੀ (CBSA) ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਾਾਂ, ਿਮੇਤ ਅਡਜਹੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਡਜਹੜੀਆਾਂ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ
ਿਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਿ, ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਣ ਿਾਰੇ ਡਵਸ਼ਾਲ ਅਡਧਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਇਿ੍ ਾਾਂ ਡਵੱਚ ਤੁ ਹਾਿੇ ਡਿਜਡਟ੍ਲ ਯੰਤਰ ਅੰਦਰ ਫ਼ਾਈਲਾਾਂ, ਫੋਟ੍ੋਆਾਂ, ਅਤੇ ਵੀਿੀਉ ਡਜਹੀ ਿਮੱਗਰੀ ਵੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਟ੍ਮਜ਼ ਐਕਟ੍ ਅਧੀਿ ਤੁ ਹਾਿੇ ਯੰਤਰਾਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਾਂ ਫਾਇਲਾਾਂ ਿੂ ੰ “ ਗੁੱਿਜ਼” (ਵਿਤਾਾਂ) ਮੰਡਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਾਰਿਰ ਅਫ਼ਿਰ ਕੈਿੇਿਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਾਂ
ਵਿਤਾਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਡਿਿਾਾਂ ਵਰੰਟ੍ ਤੋਂ ਵੀ, ਲੈ ਿਕਦੇ ਹਿ-ਭਾਵੇਂ ਉਿ੍ ਾਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਿ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਿ ਿਾ ਹੋਵੇ ਡਕ ਵਿਤਾਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਿੂ ਿੀ ਹਿ ਜਾਾਂ ਉਿ੍ ਾਾਂ ਅੰਦਰ ਗ਼ੈਰਕਾਿੂ ੰਿੀ ਚੀਜ਼
ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ।
ਕੈਿੇਿਾ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਿਾਗਡਰਕ ਇਛੁ ਕਾਾਂ, ਿਮੇਤ ਪਿਾਹ ਲੈ ਣ ਦੇ ਇਛੁ ਕਾਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਿ ਐਂਿ ਰਡਫਊਜੀ ਪਰੋਟ੍ੈਕਸ਼ਿ ਐਕਟ੍
(Immigration and Refugee Protection Act) ਅਧੀਿ ਿੀਿੀਐੈੱਿਏ (CBSA) ਅਫ਼ਿਰ ਕੈਿੇਿਾ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਪੋਰਟ੍ ਦੁ ਆਰਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਛੁ ਕ ਡਵਅਕਤੀ ਦੇ
ਿਮਾਿ ਅਤੇ ਉਿ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਚੱਲ-ਿੰਪਤੀ, ਡਜਿ ਡਵੱਚ ਡਿਜਲਈ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਮੀਿੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਿਕਦੇ ਹਿ। ਪਰ ਅਫ਼ਿਰ ਲਈ ਹੇਠ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਪੂਰੀਆਾਂ
ਕਰਿੀਆਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿ:



ਉਿ ਕੋਲ ਮੰਣਿ ਲਈ ਉਡਚਤ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਕ ਡਵਅਕਤੀ ਿੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਾਖ਼ਤ ਪਰਗਟ੍ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਅਡਜਹੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਲੁ ਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਿ ਡਜਹੜੇ
ਉਿ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਿਾਲ ਿੰਿੰਧਤ ਹੋਣ, ਜਾਾਂ
ਉਿ ਕੋਲ ਮੰਣਿ ਲਈ ਉਡਚਤ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਕ ਡਵਅਕਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਿੂ ੰਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਿੂ ੰ ਛੁ ਪਾ ਕੇ ਡਲਆਉਣ, ਮਿੁ ੱਖਾਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰ ੈਫਡਕੰਗ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਜਾਾਂ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ
ਡਵੱਚ ਧੋਖਾਿਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹੈ।

ਯੰਤਰਾਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਡਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਾਖ਼ਤ ਕਰਿ, ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਿਾਲ ਿੰਿੰਧਤ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਉਕਤ ਦਰਜ ਜੁਰਮਾਾਂ ਦਾ ਿਿੂਤ ਪਤਾ ਕਰਿ ਤਕ ਿੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੁਢ
ੱ ਲੀ ਤਲਾਸ਼ੀ
ਫਰੰਟ੍ ਲਾਈਿ ਅਫ਼ਿਰ ਤੁ ਹਾਿੇ ਯੰਤਰ ਅੰਦਰਲੀ ਿਮੱਗਰੀ ਭਾਵ ਡਚਤਰਾਾਂ, ਵੀਿੀਉਜ਼ ਅਤੇ ਫ਼ਾਈਲਾਾਂ ਦੀ ਿਰਾਊਡਜ਼ੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਿਗੇ। ਇਿ ਦਾ ਮੰਤਵ ਿਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ
ਿਰਿਰੀ ਿਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਡਿਰਧਾਰਤ ਕਰਿਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਕ ਉਿ੍ ਾਾਂ ਅੰਦਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਿੂ ੰਿੀ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਿੱਡਚਆਾਂ ਦੀ ਪੋਰਿੋ ਗਰਾਫ਼ੀ ਜਾਾਂ ਿਫ਼ਰਤ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਾਡਹਤ-ਜਾਾਂ ਜੁਰਮ
ਿੰਿੰਧਤ ਕੋਈ ਿਿੂਤ ਤਾਾਂ ਮੌਜੂਦ ਿਹੀਂ। ਮੁੱਢਲੀਆਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਾਂ ਿੇਤਰਤੀਿ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਜਾਾਂ ਟ੍ਾਰਗੈਡਟ੍ਿ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਿ।
ਿੇਤਰਤੀਿ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਡਕਿੇ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਡਚੰਤਾ ਇਹ ਪਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਡਕ ਮੁਿਾਫ਼ਰਾਾਂ ਿੂ ੰ ਉਿ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਿਿਲ ਜਾਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਾਰਗੈਡਟ੍ਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਾ
ਡਿਸ਼ਾਿਾ ਿਣਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਿੂ ੰ “ਰੈਂਿਮ ” (ਿੇਤਰਤੀਿ) ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੇਿ ਿਾ ਪਵਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ, ਅਡਜਹੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਕਿੂ ੰਿ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਅਡਜਹੇ ਡਵਤਕਰੇ ਿੂ ੰ ਿਾਿਤ ਕਰਿਾ ਕਡਠਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਿੂ ੰ ਯਕੀਿ ਹੋਵੇ ਡਕ ਤੁ ਹਾਿੇ ਿਾਲ ਡਵਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਿ ਿੰਿੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹੇਠਾਾਂ ਉਪਲਿੱਧ ਹੈ।
ਿੀਿੀਐੈੱਿਏ (CBSA) ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਿਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਅਟ੍ਕਲ ਪੱਚੂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ, ਿਗੋਂ ਟ੍ਾਰਗੈਡਟ੍ੰਗ ਦੁ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਕਾਾਂ ਿੂ ੰ
ਮੁਿਾਫ਼ਰ ਦੇ ਿੇਟ੍ਾਿੇਿ ਡਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ-ਖ਼ਾਿ ਕਰਕੇ, ਹਵਾਈ, ਰੇਲ ਦੁ ਆਰਾ ਜਾਾਂ ਕਰੂਜ਼ ਡਸ਼ੱਪ ਦੁ ਆਰਾ ਪਹੁਚ
ੰ ਣ ਵਾਡਲਆਾਂ ਿੂ ੰ ਡਿਸ਼ਾਿਾ ਿਣਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਡਜਹੇ
“ ਿੂਚਕ ” ਜੋ ਡਕ ਏਜੰਿੀ ਿਮਝਦੀ ਹੋਵੇ ਡਕ ਡਵਅਕਤੀ ਦੇ ਡਿਜਲਈ ਯੰਤਰਾਾਂ ਡਵੱਚ ਡਕਿੇ ਿਾ ਡਕਿੇ ਰੂਪ ਡਵੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਿੂ ੰਿੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਿੰਭਾਵਿਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਏਜੰਿੀ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਾਂਦੇ
ਅਡਜਹੇ ਿੂਚਕਾਾਂ ਦੀ ਿੂਚੀ ਜਿਤਕ ਤੌਰਤੇ ਉਪਲਿੱਧ ਿਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਪਰਿੰਗਕ ਤੌਰਤੇ, ਤੁ ਹਾਿੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਿੰਭਾਵਿਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁ ਿੀਂ:










ਕੋਈ ਵਿਤ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਡਜਿ ਿੂ ੰ ਿੀਿੀਐੈੱਿਏ (CBSA) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕੀਆ ਿਮਡਝਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਾਂ ਅਡਜਹੇ ਜਾਣੇ -ਪਛਾਣੇ ਆਯਾਤਕਾਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਡਿਰਯਾਤਕਾਰਾਾਂ ਦੀ
ਿਮੱਗਰੀ ਿਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਡਜਿ ‘ਤੇ ਏਜੰਿੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਿ ਡਵੱਚ ਅਿੀਮੀ (anime) ਮੰਿਗਾ (manga) ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ ਡਜੰਿ੍ਾਾਂ ਿਾਰੇ ਏਜੰਿੀ ਿਹੁਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵੱਧ ਖ਼ਤਰੇ (high risk) ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਾ ਗਏ ਹੋਵੋ (ਭਾਵੇਂ ਇਿ੍ ਾਾਂ ਜਗ੍ਾਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਿੂਚੀ ਉਪਲਿੱਧ ਿਹੀਂ, ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਿੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਜਰਮਿੀ, ਡਕਊਿਾ ਅਤੇ
ਿਪੇਿ ਦੇ ਇਿ ਡਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਿੰਭਾਵਿਾ ਹੈ)
ਇਕੱਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਿਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ
ਘਿਰਾਹਟ੍ ਜਾਾਂ ਿੇਚੈਿੀ ਦਾ ਡਵਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ
ਡਜਿ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਜਲਈ ਯੰਤਰ ਹੋਣ (ਿਮੇਤ ਹਾਰਿ ਿਰਾਈਵ ਦੇ)
ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਤੁ ਹਾਿੇ ਯੰਤਰ ਡਵੱਚ ਫਾਈਲਾਾਂ ਦੇ ਿਾਵਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਫੋਲਿਰਾਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਡਕ ਤੁ ਿੀਂ ਪੋਰਿੋ ਗਰਾਫੀ ਡਵੱਚ ਡਦਲਚਿਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ
ਿਫ਼ਰ ਕਰਿ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਡਮੰਟ੍ ਡਟ੍ਕਟ੍ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹੋਵੋ
ਤੁ ਹਾਿੇ ਿੂਟ੍ਕੇਿ ‘ਤੇ ਅਡਜਹਾ ਕੋਿ ਹੋਵੇ ਜੋ, ਡਜਿ ਜਗ੍ਾ ਤੋਂ ਤੁ ਿੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਉਿ ਿਾਲ ਮੇਲ ਿਾ ਖਾਾਂਦਾ ਹੋਵੇ
ਤੁ ਹਾਿੇ ਿਫ਼ਰ ਦੇ ਰੂਟ੍ ਅਿਧਾਰਿ ਹੋਣ

ਮੁੱਢਲੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਿ, ਅਫ਼ਿਰਾਾਂ ਲਈ ਤੁ ਹਾਿੇ ਯੰਤਰ ਡਵਚਲੇ ਹਰੇਕ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਿੂ ੰ ਡਧਆਣ ਿਾਲ ਪੜ੍ ਣਾ ਜਾਾਂ ਫ਼ੋਟ੍ੋਆਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਿਾ ਿਹੀਂ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਿ੍ ਾਾਂ ਿੂ ੰ ਤਾਾਂ ਿਮਗਰੀ
ਿੂ ੰ ਡਿਰਫ਼ ਏਿਾ ਕੁ ਡਚਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਜਿ ਿਾਲ ਫ਼ੈਿਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕੇ ਡਕ ਇਿ ਡਵੱਚ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਿੂ ੰਿੀ (ਜਵੇਂ ਡਕ ਿੱਡਚਆਾਂ ਿਾਲ ਿੰਿੰਧਤ ਪੋਰਿੋ ਗਰਾਫੀ) ਿਮੱਗਰੀ ਤਾਾਂ ਮੌਜੂਦ
ਿਹੀਂ ਜਾਾਂ ਕੱਿਟ੍ਮਜ਼ ਜਾਾਂ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਿ ਕਾਿੂ ੰਿ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਡਜਹੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੁ ਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵੇ ਿਡਹਤ
ਮੁਆਇਿਾ ਕਰਿਾ ਉਡਚਤ ਿਣ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਅਫ਼ਿਰਾਾਂ ਿੂ ੰ ਡਿਰਫ਼ ਯੰਤਰ ਅੰਦਰ ਪਡਹਲਾਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਿਮੱਗਰੀ ਹੀ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਡਹਲਾਾਂ ਉਿ੍ ਾਾਂ ਿੂ ੰ ਯੰਤਰ ਿੂ ੰ ਏਅਰਪਲੇ ਿ ਮੋਿ ਡਵੱਚ ਪਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਰਫ਼ ਿਥਾਿਕ
ਿਮੱਗਰੀ (ਇਿ ਡਵੱਚ ਡਿਰਫ਼ “read” ਡਿਸ਼ਾਿੀ ਵਾਲੀਆਾਂ ਈਮੇਲਾਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ੈਕਿਟ੍ ਮੈਿੇਜਜ਼ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਿ) ਹੀ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿੀਿੀਐੈੱਿਏ (CBSA) ਦਆਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਕ
ਉਹ ਅਡਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਜੱਜ ਦੇ ਵਰੰਟ੍ ਹਾਿਲ ਕਰੇਗੀ ਡਜਿ ਤੀਕ ਪਹੁਚ
ੰ ਡਰਮੋਟ੍ਲੀ (ਦੂ ਰੀ ਤੋਂ) ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਡਫ਼ਰ ਵੀ, ਪਤਾ ਹੈ ਡਕ ਿੀਿੀਐੈੱਿਏ (CBSA)
ਮੁਿਾਫ਼ਰ ਿੂ ੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਰਮੋਟ੍ ਅਕਾਊਂਟ੍ ਿੂ ੰ ਲਾਗਇੰਿ ਕਰਿ ਲਈ ਕਡਹੰਦੇ ਹਿ ਤਾਾਂ ਜੋ ਿਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਿ ਲੱਡਗਆਾਂ, ਮੁਿਾਫ਼ਰ ਡਿਰਿੰਦੇਹ ਰੂਪ ਡਵੱਚ ਇਹ ਆਿ ਿਹੀਂ ਰੱਖ ਿਕਦੇ ਡਕ
ਉਿ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਡਲੰਕ ਹੋਏ ਿੋਸ਼ਲ ਮੀਿੀਆ ਅਕਾਊਂਟ੍ ਗੁਪਤ ਰਡਹਣਗੇ।

ਵੇਰਵੇ ਿਡਹਤ ਤਲਾਸ਼ੀਆਾਂ
ਜੇ ਕੋਈ ਅਫ਼ਿਰ ਿੂ ੰ ਅਡਜਹਾ ਕੁ ਝ ਡਮਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਾਂ ਪੂਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਅਡਜਹੀਆਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਾਂ ਫੌਰੈਂਡਿਕ ਟ੍ੂ ਲ ਵਰਤਣ ਦੀ
ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਿ।
ਵੇਰਵੇ ਿਡਹਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਤੁ ਹਾਿਾ ਯੰਤਰ ਤੁ ਹਾਿੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਡਲਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਫ਼ਿਰਾਾਂ ਦੀ ਤਿੱਲੀ ਿਾ ਹੋਵੇ ਡਕ ਵਿਤਾਾਂ ਿੂ ੰ ਕੈਿੇਿਾ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਿਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿਕਰੀਿ
(ਛਾਣ-ਿੀਣ) ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕਿਟ੍ਮਜ਼ ਐਕਟ੍ ਿੀਿੀਐੈੱਿਏ (CBSA) ਅਫ਼ਿਰਾਾਂ ਿੂ ੰ ਵਿਤਾਾਂ ਿੂ ੰ ਕਿਜ਼ੇ ਡਵੱਚ ਲੈ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਡਧਕਾਰ ਡਦੰਦਾ ਹੈ । ਅਫ਼ਿਰ ਤੁ ਹਾਿੇ ਿਾਰੇ ਯੰਤਰ ਦੀ
ਿਕਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਿ। ਇਿ ਿਾਲ ਿੀਿੀਐੈੱਿਏ (CBSA) ਿਆਦ ਡਵੱਚ ਪਾਿਵਰਿ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਿਾਫ਼ਟ੍ਵੇਅਰ ਚਲਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਅਡਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੀਕ ਪਹੁਚ
ੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ
ਡਜਿ ਲਈ ਤੁ ਿੀ ਪਾਿਵਰਿ ਮੁਹੱਇਆ ਿਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਿੀਿੀਐੈੱਿਏ (CBSA) ਅਿੁ ਿਾਰ, ਪੁਛ
ੱ -ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਡਪੱਛੋਂ ਿੇਟ੍ੇ ਦੀਆਾਂ ਿਕਲਾਾਂ ਿਹੀਂ ਰੱਖੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ। ਡਫ਼ਰ ਵੀ, ਅਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਾਂ ਡਕ ਿੀਿੀਐੈੱਿਏ (CBSA) ਪੁਛ
ੱ ਪੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੂ ੰ ਦੂ ਜੀਆਾਂ ਿਰਕਾਰੀ ਏਜੰਿੀਆਾਂ, ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਆਰਿੀਐਮਪੀ (RCMP) ਅਤੇ ਿੁਰੱਡਖਆ ਏਜੰਿੀਆਾਂ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਿੀਡਿਿ (CSIS)
ਿਾਲ (ਡਜਹੜੀਆਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਕੇ ਖ਼ੁਫੀਆ ਮੰਤਵਾਾਂ ਲਈ ਡਵਦੇਸ਼ੀ ਿਰਕਾਰਾਾਂ ਿਾਲ ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੂ ੰ ਿਾਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਿ) ਿਾਲ ਿਾਾਂਝਾ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ।

ਪਾਿਵਰਿ
ਤੁ ਹਾਿੇ ਯੰਤਰ ਡਵੱਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੀਕ ਪਹੁਚ
ੰ ਕਰਿ ਵਾਿਤੇ ਅਫ਼ਿਰ ਤੁ ਹਾਥੋਂ ਤੁ ਹਾਿੇ ਪਾਿਵਰਿ ਜਾਾਂ ਡਫੰਗਰਪਡਰੰਟ੍ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਿ। ਯਕੀਿ ਿਾਲ ਿਹੀਂ ਡਕਹਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਡਕ
ਕੀ ਕਿੂ ੰਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੁ ਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁ ਹਾਿੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਿਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਿਵਰਿ ਮੁਹੱਈਆ ਿਾਾਂ ਕਰਿ ਕਰਕੇ ਿੀਿੀਐੈੱਿਏ (CBSA) ਲੋ ਕਾਾਂ ਿੂ ੰ ਡਹਰਾਿਤ ਡਵੱਚ ਲੈ ਣ ਜਾਾਂ
ਡਹਰਾਿਤ ਡਵੱਚ ਲੈ ਣ ਦਾ ਿਰਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਿੀਿੀਐੈੱਿਏ (CBSA) ਕਡਹੰਦੀ ਹੈ ਡਕ ਪਾਿਵਰਿ ਿਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿ ਦੀ ਿੂਰਤ ਡਵੱਚ ਉਿ੍ ਾਾਂ ਕੋਲ ਲੋ ਕਾਾਂ ਿੂ ੰ ਹਰਾਿਤ ਡਵੱਚ ਲੈ ਣ
ਦਾ ਅਡਧਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਫ਼ਿਰ ਿੂ ੰ ਵਾਜਿ ਡਿਿਾ ‘ਤੇ ਡਵਸ਼ਵਾਿ ਹੋਵੇ ਡਕ ਯੰਤਰ ਡਵੱਚ ਵਰਡਜਤ ਿਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਿ।
2017 ਡਵੱਚ ਿੀਿੀਐੈੱਿਏ (CBSA) ਦੀ ਇਹ ਿਡਥਤੀ ਿੀ ਡਕ ਦੂ ਰੀ ਤੇ ਿਟ੍ੋਰ ਕੀਤੇ ਡਕਿੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ੍, ਫ਼ਾਈਲ, ਜਾਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੀਕ ਪਹੁਚ
ੰ ਕਰਿ ਲਈ ਪਾਿਵਰਿ ਲਈ ਮਜਿੂਰ
ਿਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦੀ ਿੀ। ਤੁ ਹਾਿੇ ਔਿਲਾਈਿ ਅਕਾਊਂਟ੍ ਤੀਕ ਪਹੁਚ
ੰ ਕਰਿ ਲਈ ਜੇ ਤੁ ਹਾਥੋਂ ਪਾਿਵਰਿ ਮੰਡਗਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਿ ਿੂ ੰ ਿਾਾਂਝਾ ਕਰਿ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰਿ ਕਰਕੇ ਤੁ ਹਾਿੂ ੰ
ਅਿੁਖਾਵਾਾਂ ਿਤੀਜਾ ਿਹੀਂ ਿੀ ਭੁ ਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਥੋਂ ਪਾਿਵਰਿ ਮੰਡਗਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਯੰਤਰ ਡਵੱਚ ਿਟ੍ੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੀਕ ਪਹੁਚ
ੰ ਵਾਿਤੇ ਜੇ ਤੁ ਿੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਿਵਰਿ ਿਾ ਦੱਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ
ਡਫੰਗਰਪਡਰੰਟ੍ ਿਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਾਂ ਤੁ ਿੀਂ ਆਪਣੇ ਯੰਤਰ ਅੰਦਰਲੀ ਿਮੱਗਰੀ ਿਾਰੇ ਿੀਿੀਐੈੱਿਏ (CBSA) ਦੀਆਾਂ ਿਜ਼ਰਾਾਂ ਡਵੱਚ ਸ਼ੱਕ ਵਧਾਉਣ, ਜੇ ਤੁ ਿੀਂ ਕੈਿੇਿੀਅਿ
ਿਾਗਡਰਕ ਜਾਾਂ ਕੈਿੇਿਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਡਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਹੀਂ ਤਾਾਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਜਾਾਂ ਫੌਰੈਂਡਿਕ ਮਾਹਰਾਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਰਵੇ ਿਡਹਤ ਮੁਆਇਿਾ (ਡਜਿ ਲਈ ਮਹੀਿੇ ਵੀ ਲੱਗ ਿਕਦੇ ਹਿ) ਕਰਿ ਲਈ
ਯੰਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਤ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਆਪਣੀ ਡਗਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਿੀਿੀਐੈੱਿਏ (CBSA) ਅਫ਼ਿਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਡਵਰੁੱਧ ਰੁਕਾਵਟ੍ ਜਾਾਂ ਅਡੜਕਾ ਪਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਜਿ
ਲਈ $50,000 ਤੀਕ ਜੁਰਮਾਿਾ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਪੰਜ ਿਾਲ ਤੀਕ ਕੈਦ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਕੈਿੇਿਾ ਡਵੱਚ ਯੂ.ਐੈੱਿ. ਪਰੀ-ਕਲੀਅਰੈਂਿ ਏਰੀਏ
ਕੈਿੇਿੀਅਿ ਏਅਰਪੋਰਟ੍ਾਾਂ, ਟ੍ਰੇਿਾਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਮੀਿਲਾਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਰੀ ਟ੍ਰਮੀਿਲਾਾਂ, ਡਜੱਥੇ ਯੂ.ਐੈੱਿ. ਿੂ ੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਿਾਫ਼ਰ ਕੈਿੇਿਾ ਛੱਿਣ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਾਂ ਯੂ.ਐੈੱਿ. ਕਿਟ੍ਮ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕਮ
ੰ ਲ ਕਰ
ਿਕਦੇ ਹਿ, ਦੇ ਕੁ ਝ ਡਹੱਡਿਆਾਂ ਡਵਖੇ ਯੂ.ਐੈੱਿ. ਕਿਟ੍ਮ ਐਂਿ ਿਾਰਿਰ ਪਟ੍ਰੋਲ ਅਫ਼ਿਰ ਯੂ.ਐੈੱਿ. ਕਿੂ ੰਿ ਲਾਗੂ ਕਰਿ ਲਈ ਅਡਧਕਾਡਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਿ। ਇਿ੍ ਾਾਂ ਿਥਾਿਾਾਂ ਡਵਖੇ, ਯੂ.ਐੈੱਿ. ਦੇ
ਕਿੂ ੰਿ ਕਿੇ ਿੀਅਿ ਡਹਊਮਿ ਰਾਈਟ੍ਿ ਦੇ ਕਿੂ ੰਿਾਾਂ, ਿਮੇਤ ਚਾਰਟ੍ਰ ਆਫ਼ ਰਾਈਟ੍ਿ ਐਂਿ ਫ਼ਰੀਿੰਮਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਿ ਹੁੰਦੇ ਹਿ। ਇਿ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਡਕ ਇਥੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਤ ਕਰਿ (ਿਰਚ
ਐਂਿ ਿੀਜ਼ਰ) ਿੰਿੰਧੀ ਕੈਿੇਿੀਅਿ ਡਮਆਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਿ ਿਾ ਡਕ ਯੂ.ਐੈੱਿ. ਦੇ। ਡਫ਼ਰ ਵੀ, ਇਹ ਿਪੱਸ਼ਟ੍ ਿਹੀਂ ਡਕ ਕੀ ਯੂ.ਐੈੱਿ. ਿਾਰਿਰ ਅਫ਼ਿਰ ਉਡਚਤ ਕਿੂ ੰਿੀ ਡਮਆਰਾਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਿ
ਅਤੇ ਡਿਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਹਿ।
ਡਿਜਲਈ ਯੰਤਰਾਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਯੂ.ਐੈੱਿ. ਕਿੂ ੰਿ ਕੈਿੇਿੀਅਿ ਕਿੂ ੰਿਾਾਂ ਿਾਲ ਡਮਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਿ; ਤੁ ਹਾਿੇ ਫ਼ੋਿ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਫ਼ਿਰਾਾਂ ਿੂ ੰ ਵਰੰਟ੍ ਜਾਾਂ ਵਾਜਿ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਹ ਡਿਰਫ਼ ਿਥਾਿਕ ਿਮੱਗਰੀ ਿਾਲ ਿੰਿੰਧਤ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਿ, ਅਤੇ ਇਿ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਿੈ ੈੱਟ੍ਵਰਕ ਕੁ ਿੈਕਸ਼ਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਯੂ.ਐੈੱਿ. ਿਾਰਿਰ ਅਫ਼ਿਰ ਿੁਡਿਆਦੀ ਅਤੇ ਉੈੱਚ-ਪੱਧਰੀ (ਐਿਵਾਾਂਿਿ) ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਿੁਡਿਆਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਿਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਡਵੱਚ
ਡਕਿੇ ਵੀ ਡਿਜਲਈ ਯੰਤਰ, ਡਜਿ ਲਈ ਉੈੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ।
ਉੈੱਚ-ਪੱਧਰੀ (ਐਿਵਾਾਂਿਿ) ਤਲਾਸ਼ੀ ਡਵੱਚ, ਯੰਤਰ ਿੂ ੰ ਿਾਹਰਲੇ ਿਾਜ਼ੋ-ਿਮਾਿ ਿਾਲ ਕੁ ਿੈਕਟ੍ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਜੋ ਉਿ ਅੰਦਰਲੀ ਿਮੱਗਰੀ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕੇ ਪਰ ਉਿ ਿੂ ੰ
ਿਕਲ ਕਰਿ ਦੀ ਿੰਭਾਵਿਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੈੱਚ-ਪੱਧਰੀ (ਐਿਵਾਾਂਿਿ) ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਿ ਲਈ ਯੂ.ਐੈੱਿ. ਦੇ ਕਿੂ ੰਿਾਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿਾਰੇ ਵਾਜਿ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਾਂ ਿੁਰੱਡਖਆ ਿੰਿੰਧੀ ਡਚੰਤਾ
ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਯੂ.ਐੈੱਿ.ਿਾਰਿਰ ਅਫ਼ਿਰ ਤੁ ਹਾਿੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਿਵਰਿ ਮੰਗ ਿਕਦੇ ਹਿ। ਜੇ ਤੁ ਿੀਂ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਾਂ ਅਫ਼ਿਰ ਤੁ ਹਾਿੂ ੰ ਯੂ.ਐੈੱਿ. ਜਾਣ ਲਈ ਪਰੀ-ਕਲੀਅਰ ਕਰਣ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ
ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਿ। ਅਫ਼ਿਰ ਤੁ ਹਾਿੇ ਯੰਤਰ ਿੂ ੰ ਆਪਣੇ ਕਿਜ਼ੇ ਡਵੱਚ ਰੱਖ ਿਕਦੇ ਹਿ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਧ ਉੈੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਖੋਜ ਕਰ ਿਕਣ। ਉਹ ਤੁ ਹਾਿੇ ਯੰਤਰ ਿੂ ੰ ਪੰਜ ਡਦਿਾਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਮੇਂ ਲਈ
ਿਹੀਂ ਰੱਖ ਿਕਦੇ, ਪਰ ਡਰਪੋਰਟ੍ਾਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੰਤਰ ਕਈ ਮਹੀਿੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹਿ।
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ਇਹ ਡਵਚਾਰਡਦਆਾਂ ਡਕ ਤੁ ਹਾਿੂ ੰ ਆਪਣੀ ਗੁਪਤਤਾ ਿੂ ੰ ਿੁਰੱਡਖਅਤ ਕਰਿ ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰਿੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ, ਿਾਵਧਾਿ ਰਹੋ ਡਕ ਜੇ ਿਾਰਿਰ ਅਫ਼ਿਰ ਵੇਖਣ ਡਕ ਤੁ ਿੀਂ ਜਾਣ-ਿੁੱਝ ਕੇ
ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਿਤੇ ਡਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ੍ ਿਣਿ ਦਾ ਯਤਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖ਼ਾਿ ਤੌਰ ਤੇ ਡਜਿ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਤੁ ਿੀਂ ਅਡਜਹਾ ਿੇਟ੍ਾ ਿਸ਼ਟ੍ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਜਿ ਤੀਕ ਤੁ ਿੀ ਪਹੁਚ
ੰ ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਗ ਿੀ ਜਾਾਂ ਤੁ ਿੀ
ਇਿ ਗੱਲ ਿੂ ੰ ਛੁ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਡਕ ਿੇਟ੍ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਈ ਿਹੀਂ ਿੀ, ਇਿ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕਰਿ ਿਾਲ ਿਾਰਿਰ ਅਫ਼ਿਰ ਿਾਲ ਤੁ ਹਾਿਾ ਝਗੜਾ ਵੱਧ ਿਕਦਾ ਹੈ।















ਜੇ ਤੁ ਹਾਿੂ ੰ ਟ੍ਡਰੱਪ ਤੇ ਲੋ ੜ ਿਹੀਂ ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਯੰਤਰ ਿੂ ੰ ਘਰ ਹੀ ਛੱਿ ਆਵੋ ਜਾਾਂ ਿਫ਼ਰ ਦੌਰਾਿ ਅਡਜਹਾ ਡਵਿੇਸ਼ ਯੰਤਰ ਵਰਤੋ ਡਜਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਿੇਟ੍ਾ ਜਾਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਿਾ ਹੋਵੇ।
ਿਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਾਂ ਆਪਣੇ ਿੇਟ੍ੇ ਿੂ ੰ ਿੈਕਅੱਪ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਿੈਕਅੱਪ ਿੇਟ੍ੇ ਿੂ ੰ ਘਰ ਛੱਿ ਆਉ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਿੇ ਯੰਤਰ ਿੂ ੰ ਰੱਖ ਡਲਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਕਿਜ਼ੇ ਡਵੱਚ ਲੈ
ਡਲਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇੰਜ ਕਰਿਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਿ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਾਂ ਤੁ ਹਾਿੇ ਕੋਲ ਤੁ ਹਾਿੇ ਯੰਤਰ ਡਵਚਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੇਟ੍ੇ ਿੂ ੰ ਡਿਲੀਟ੍ ਕਰਿ
ਦੀ ਖੁੱਲ੍ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਾਂ, ਤੁ ਿੀਂ ਯੰਤਰ ਅੰਦਰਲੀ ਿਾਰੀ ਿਮੱਗਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਾਂ ਜੋ ਿਾਅਦ ਡਵੱਚ ਿੈਕਅੱਪ ਤੋਂ ਉਿ ਿੂ ੰ
ਡਰਿਟ੍ੋਰ ਕਰ ਿਕੋ।
ਅਡਜਹੇ ਿੇਟ੍ੇ, ਡਜਿ ਦੀ ਤੁ ਹਾਿੂ ੰ ਿਫ਼ਰ ਦੌਰਾਿ ਲੋ ੜ ਿਹੀਂ, ਿੂ ੰ ਿੁਰੱਡਖਅਤ ਢੰਗ ਿਾਲ ਡਿਲੀਟ੍ ਕਰ ਲਉ। ਇਿ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਡਕ ਤੁ ਿਾਾਂ ਉਿ ਿੇਟ੍ੇ ਿੂ ੰ ਕੂ ੜੇ ਵਾਲੇ ਡਿੰਿ ਡਵੱਚ ਰੱਖ
ਡਦੱਤਾ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿੇਟ੍ੇ ਿੂ ੰ ਡਿਲੀਟ੍ ਕਰਿ ਲਈ ਡਵੰਿੋਜ਼ (ਟ੍ੂ ਲ ਡਜਿ ਿੂ ੰ ਡਿਫ਼ਰ ਕਡਹੰਦੇ ਹਿ), ਮੈਕ ( ਿੈਕੁਏਅਰ ਐਂਪਟ੍ੀ ਟ੍ਰੈਸ਼ ਜਾਾਂ ਐਿਆਰਐਮ )ਜਾਾਂ ਲਾਈਿੈ ਕਿ
(ਸ਼ਰੈੈੱਿ ਜਾਾਂਐਿਆਰਐਮ) ਵਰਡਤਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਿਾਵਧਾਿ ਰਹੋ ਡਕ ਿਾਰਿਰ ਏਜੰਿੀਆਾਂ ਕੋਲ ਫੌਰੈਂਡਿਕ ਵੱਧ ਡਵਕਿਤ ਟ੍ੂ ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਿ ਡਜਹੜੇ ਡਿਲੀਟ੍ ਕੀਤੇ ਿੇਟ੍ੇ ਿੂ ੰ
ਵੇਖ ਿਕਦੇ ਹਿ ਪਰ ਡਜਿ ਿੂ ੰ ਆਮ ਇਿਿਾਿ ਿਹੀਂ ਵੇਖ ਿਕਦਾ। ਡਕਉਂਡਕ ਤੁ ਿਾਾਂ ਡਿਲੀਟ੍ ਦਿਾਅ ਡਦੱਤਾ ਹੈ ਇਿ ਿਾਲ ਗਰੰਟ੍ੀ ਿਹੀਂ ਡਕ ਿਾਰਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਭੀ ਿਹੀਂ ਜਾ ਿਕਦੀ।
ਆਪਣੇ ਯੰਤਰ ਖੋਲ੍ਣ ਵਾਿਤੇ ਜਾਾਂ ਲੌ ਗ-ਔਿ ਕਰਿ ਲਈ ਪਾਿਵਰਿ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਿਰ, ਡਜਹੜਾ ਘੱਟ੍ ਡਦਲਚਿਪੀ ਰੱਖਦਾ /ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਮੱਗਰੀ ਿੂ ੰ ਿਰਾਊਜ਼
ਕਰਿ ਲਈ ਤੁ ਹਾਿੇ ਡਿਜਲਈ ਯੰਤਰ ਿੂ ੰ ਖੋਲ੍ਦਾ /ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਿੋਚਦਾ /ਦੀ ਹੈ ਡਕ ਉਿ ਿੂ ੰ ਤੁ ਹਾਿਾ ਪਾਿਵਰਿ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਡਦਲਚਿਪੀ ਗਵਾ ਿੈਠਦਾ
/ਦੀ ਹੈ।
ਿੁਰਡੱ ਖਅਤ ਪਾਿਵਰਿ ਿਣਾਉ, ਡਮਿਾਲ ਵਜੋਂ ਡਜਥੋਂ ਤੀਕ ਿੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅਿਾਿੀ ਿਾਲ ਿੁਝੇ ਜਾ ਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪਾਿਵਰਿ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਅਡਜਹੇ ਪਾਿਵਰਿ ਅਟ੍ਕਲਪੱਚੂ ਸ਼ਿਦ ਵਰਤਕੇ (‘ਪਾਿਫ਼ਰੇਜ਼’) ਿਣਾਉ।
ਕਿਟ੍ਮਜ਼ ਡਵੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਡਪਊਟ੍ਰ ਿੰਦ ਕਰ ਲਉ, ਅਤੇ ਯਕੀਿੀ ਿਣਾ ਲਉ ਡਕ ਜਦੋਂ ਖੋਡਲ੍ ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ੍ ਜਾਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਿ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੌ ਗ-ਔਿ ਿਾ ਹੋਈ ਹੋਵ।ੇ
ਇਿ ਿੂਰਤ ਡਵੱਚ ਜੇ ਿਾਰਿਰ ਏਜੰਿੀ ਤੁ ਹਾਿਾ ਇੱਕ ਯੰਤਰ, ਪਰ ਦੂ ਜਾ ਯੰਤਰ ਿਹੀਂ, ਕਿਜ਼ੇ ਡਵੱਚ ਲੈ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਦੋ ਫੈਕਟ੍ਰਾਾਂ ਵਾਲੀ ਪਰਮਾਣੀਕਤਾ ਵਰਤੋ।
ਫ਼ੁ ਲ
ੱ ਡਿਿਕ ਐਿਡਿਪਸ਼ਿ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਇਿ ਤੀਕ ਪਹੁਚ
ੰ ਕਰਿ ਲਈ ਮਜ਼ਿੂਤ ਪਾਿਫ਼ਰੇਜ਼ ਿਣਾਕੇ ਰੱਖੋ। ਕਈ ਿਵੇਂ ਯੰਤਰਾਾਂ ਡਵੱਚ ਇਹ ਆਪਸ਼ਿ ਪਡਹਲਾਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ
ਡਕੰਿਾ ਵੀ ਤਜਰਿੇਕਾਰ ਡਵਿਲੇ ਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਅਡਜਹੇ ਿੇਟ੍ੇ ਤੀਕ ਿਹੀਂ ਪਹੁਚ
ੰ ਿਕਦਾ/ਦੀ/ਦੀ। ਡਫ਼ਰਵੀ, ਜੇ ਤੁ ਹਾਿਾ ਡਿਜਲਈ ਯੰਤਰ ਕਿਜ਼ੇ ਡਵੱਚ ਲੈ ਡਲਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਾਰਿਰ ਏਜੰਿੀ ਤੁ ਹਾਿੇ ਿੇਟ੍ੇ ਤੀਕ ਪਹੁਚ
ੰ ਿਾ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਿਪੱਸ਼ਟ੍ ਿਹੀਂ ਡਕ ਡਫ਼ਰ ਕੀ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ। ਿੰਭਾਵਿਾ ਹੈ ਡਕ ਤੁ ਹਾਿਾ ਿੇਟ੍ਾ ਕਿਜ਼ੇ ਡਵੱਚ ਲੈ ਡਲਆ ਜਾਵੇ ਤੇ
ਵਾਪਿ ਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੇ ਤੁ ਿੀਂ ਫ਼ੁ ੱਲ ਡਿਿਕ ਐਿਡਿਪਸ਼ਿ ਿਾ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੋ ਤਾਾਂ ਪਡਹਲਾਾਂ ਈ ਅੰਦਰ ਿਣੇ ਿਾਫ਼ਟ੍ਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁ ਿੀਂ ਡਵਿੇਸ਼ ਿਾਜ਼ੁਕ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਫ਼ਾਈਲਾਾਂ ਿੂ ੰ
ਐਿਿਪਟ੍ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਿਪੱਸ਼ਟ੍ ਕਰਿ ਲਈ ਡਕ ਇਹ ਡਵਿੇਸ਼ਅਡਧਡਿਤ ਹਿ, ਡਵਿੇਸ਼ਅਡਧਡਿਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਿੂ ੰ ਉਿ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫ਼ੋਲਿਰ ਡਵੱਚ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਲਉ। ਇਿ
ਅੰਦਰ ਵਕੀਲਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਫ਼ਾਈਲਾਾਂ ਹੋ ਿਕਦੀਆਾਂ ਹਿ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਿਾਕਟ੍ਰਾਾਂ, ਮਿੋ ਡਵਡਗਆਿੀਆਾਂ ਅਤੇ ਮਿੋ ਚਡਕਤਡਿਕਾਾਂ ਅਤੇ ਜਰਿਡਲਿਟ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਫ਼ਾਈਲਾਾਂ ਵੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਕਦੀਆਾਂ ਹਿ। ਆਿ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਡਕ ਜਦੋਂ ਉਿ੍ ਾਾਂ ਿੂ ੰ ਿਾਵਧਾਿ ਕਰ ਡਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਡਕ ਿਮੱਗਰੀ ਅਡਜਹੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਿਾਰਿਰ ਅਫ਼ਿਰ ਡਵਿੇਸ਼ਅਡਧਡਿਤ
ਿਮੱਗਰੀ, ਛੁ ਟ੍
ੱ ਇੱਹ ਤਿਦੀਕ ਕਰਿ ਤੋਂ ਡਕ ਇਹ ਿਮੱਗਰੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੱਿੀ ਗਈ ਹੈ, ਿੂ ੰ ਿਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਾਵਧਾਿੀ ਵਰਤਣਗੇ। ਡਿਧਾਾਂਤ ਅਿੁ ਿਾਰ, ਉਿ੍ ਾਾਂ ਿੂ ੰ
ਡਵਿੇਸ਼ਅਡਧਡਿਤ ਫ਼ਾਈਲਾਾਂ ਿੂ ੰ ਡਿਲਕੁ ਲ ਈ ਿਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਡਕ ਿਾਰਿਰ ਅਫ਼ਿਰ ਇਿ ਪੱਖੋਂ ਕਿੂ ੰਿ ਦਾ ਆਦਰ ਿਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।

ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਿੀ
ਜੇ ਤੁ ਿੀਂ ਮਡਹਿੂਿ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਡਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਯੋਗ ਿੀ ਪਰ ਤੁ ਹਾਿੀ ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਡਵਤਕਰੇ ਜਾਾਂ ਗੁਪਤਤਾ ਿੰਿੰਧੀ ਿਹੀਂ ਤਾਾਂ ਤੁ ਿੀਂ ਕੈਿੇਿੀਅਿ ਿਾਰਿਰ ਏਜੰਿੀ ਿੂ ੰ ਵੀ ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ
ਿਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਿਾ ਯੰਤਰ ਕਿਜ਼ੇ ਡਵੱਚ ਲੈ ਡਲਆ ਡਗਆ ਹੈ ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਿੂ ੰ ਦੰਿ ਜਾਾਂ ਜੁਰਮਾਿਾ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਿੀਂ ਫ਼ੈਿਲੇ ਡਵਰੁੱਧ ਦੁ ਿਾਰਾ ਗੌਰ ਲਈ ਿੇਣਤੀ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।
ਿੀਿੀਐੈੱਿਏ (CBSA) ਦੇ ਡਰਕੋਰਿ ਿਾਇਰੈਕਟ੍ੋਰੇਟ੍ (Recourse Directorate) ਿੂ ੰ ਡਲਖਤੀ ਰੂਪ ਡਵੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਭੇਜ ਿਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਫ਼ਿਰ ਦੇ ਵਰਤਾਉ ਿਾਰੇ
ਿਜ਼ਰਿਾਿੀ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਿਣਾਉ ਡਕ ਿਾਰੀ ਿੰਿੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਡਕ ਡਰਕੋਰਿ ਅਫ਼ਿਰ ਤੁ ਹਾਿੀ ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਿੂ ੰ ਿਮਝਦਾ ਿਕੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਿੇ ਤੱਕ
ਪਹੁਚ
ੰ ਕਰ ਿਕੇ।
ਜੇ ਤੁ ਿੀਂ ਮੰਿਦੇ ਹੋ ਡਕ ਿੀਿੀਐੈੱਿਏ (CBSA) ਦੇ ਅਫ਼ਿਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁ ਹਾਿੇ ਿਾਲ ਡਵਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਿੀਂ ਕੈਿੇਿੀਅਿ ਡਹਊਮਿ ਰਾਈਟ੍ਿ ਕਡਮਸ਼ਿ (Canadian
Human Rights Commission) ਕੋਲ ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਡਵਤਕਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰਾਾਂ ਡਵੱਚ ਿਿਲ, ਕੌਮੀਅਤ ਜਾਾਂ ਿਡਭਆਚਾਰਕ ਮੂਲ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਆਯੂ, ਡਲੰਗ,
ਡਲੰਗਕ ਝੁ ਕਾਅ, ਡਲੰਗਕ ਸ਼ਿਾਖ਼ਤ ਜਾਾਂ ਪਰਗਟ੍ਾਉ, ਡਵਵਾਹਤ ਦਰਜਾ, ਪਡਰਵਾਡਰਕ ਦਰਜਾ, ਅਪਾਹਜਕਤਾ, ਜਿੈ ਡਟ੍ਕ ਲੱਛਣਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਿਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਡਜਿ ਲਈ ਉਿ ਿੂ ੰ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਡਮਲ ਚੁਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਾਂ ਡਰਕਾਰਿ ਮੁਅਤਲੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ।
ਜੇ ਤੁ ਿੀਂ ਮਡਹਿੂਿ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਡਕ ਿੀਿੀਐੈੱਿਏ (CBSA) ਿੇ ਤੁ ਹਾਿੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਿੀਂ ਆਡਫਿ ਆਫ਼ ਦੀ ਪਰਾਈਵੇਿੀ ਕਡਮਸ਼ਿਰ ਆਫ਼ ਕੈਿੇਿਾ
(Office of the Privacy Commissioner of Canada), ਡਜਿ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮਵ
ੇ ਾਰੀ ਿਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਈਵੇਿੀ ਐਕਟ੍ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਿੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਲ ਡਿਕਾਇਤ ਕਰ
ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁ ਿੀਂ ਿੰਿੰਧਤ ਘਟ੍ਿਾਵਾਾਂ ਦੀ ਡਰਪੋਰਟ੍ ਕੈਿੇਿਾ ਅੰਦਰ ਡਦਲਚਿਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਿੁ ੱਖੀ ਅਡਧਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਾਂ ਿੂ ੰ ਵੀ ਕਰਿੀ ਚਾਹੋਗੇ ਡਜੰਿ੍ਾਾਂ ਡਵੱਚ ਇੰਟ੍ਰਿੈ ਸ਼ਿਲ ਡਿਡਵਲ
ਡਲਿਰਟ੍ੀਜ਼ ਮਾਿਟ੍ਡਰੰਗ ਗਰੁਪ (International Civil Liberties Monitoring Group) ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਿੈ ਸ਼ਿਲ ਕੌਂਿਲ ਆਫ਼ ਕੈਿੇਿੀਅਿ ਮੁਿਡਲਮਜ਼ (National
Council of Canadian Muslims) ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ।
ਜੇ ਤੁ ਿੀਂ ਿਮਝਦੇ ਹੋ ਡਕ ਪਰੀ-ਕਲੀਅਰੈਂਿ ਏਰੀਏ ਅੰਦਰ ਯੂ.ਐੈੱਿ. ਅਫ਼ਿਰਾਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁ ਹਾਿੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਿੇ ਿਾਲ ਡਵਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ
ਅਿੀਂ ਡਿਫਾਡਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਡਕ ਤੁ ਿੀਂ ਮਡਿੱਿਟ੍ਰ ਆਫ਼ ਪਿਡਲਕ ਿੇਫ਼ਟ੍ੀ (Minister of Public Safety) ਅਤੇ ਮਡਿੱਿਟ੍ਰ ਆਫ਼ ਫ਼ੋਰਿ ਅਫ਼ੇਅਰਜ਼ (Minister of
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Foreign Affairs) ਿੂ ੰ ਡਲਖੋ। ਤੁ ਿੀਂ ਡਿਪਾਰਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂ ਿ ਡਿਡਕਉਰਟ੍ੀ ਦੇ ਅਡਫ਼ਿ ਫ਼ਾਰ ਡਿਡਵਲ ਰਾਈਟ੍ਿ ਐਂਿ ਡਿਡਵਲ ਡਲਿਰਟ੍ੀਜ਼ (Office for Civil Rights
and Civil Liberties), ਡਿਪਾਰਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂ ਿ ਡਿਡਕਉਰਟ੍ੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਪਰਾਈਵੇਿੀ ਅਫ਼ਿਰ (Chief Privacy Officer), ਡਿਪਾਰਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂ ਿ
ਡਿਡਕਉਰਟ੍ੀ ਦੇ ਟ੍ਰੈਵਲਰਜ਼ ਡਰਿਰੈੈੱਿ ਇਿਕੁ ਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮ (Traveler Redress Inquiry Program) ਿਾਲ ਵੀ ਿੰਪਰਕ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਤੁ ਿੀਂ ਿੰਿੰਧਤ ਘਟ੍ਿਾ ਿਾਰੇ
ਅਡਜਹੇ ਡਿਡਵਲ ਰਾਈਟ੍ਿ ਗਰੁਪਾਾਂ, ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰੌਡਿਕ ਫ਼ਰੰਟ੍ੀਅਰ ਫ਼ਾਊਂਿੇਸ਼ਿ (Electronic Frontier Foundation), ਕੌਂਿਲ ਔਿ ਅਮਰੀਕਿ-ਇਿਲਾਡਮਕ
ਡਰਲੇ ਸ਼ਿਜ਼ (Council on American-Islamic Relations) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਿ ਡਿਡਵਲ ਡਲਿਰਟ੍ੀਜ਼ ਯੂਿੀਅਿ (American Civil Liberties Union), ਿੂ ੰ ਵੀ
ਡਰਪੋਰਟ੍ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।
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