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ਕੋਿਵਡ-19 ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਅ 
ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਰੀਿਫਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ (IRB) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾ,ਂ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਸਹਤ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵ।ੇ 
 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ:  
 
ਦਾਅਵੇਦਾਰ: 18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਰਿਫਊਜੀ ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਿਡਵੀਜ਼ਨ (RPD) ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਿਵੱਚ 
ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੀ ਜਦ� ਤੱਕ ਆਰ ਪੀ ਡੀ (RPD) ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਜੇ ਉਹ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਨਯੁਕਤ ਪ�ਤੀਿਨਧ ਦੀ ਇਛੱਾ ਹਵੋ ੇਤਾਂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰ ਪੀ ਡੀ (RPD) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਉਦਂੀ ਹੈ ਿਕ ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ 
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਸੀਮਤ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੰੂ ਨਾਲ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੋ 18 ਸਾਲ 
ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤ� ਘੱਟੋ ਘਟੱ 10 ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਿਲਖਤੀ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਆਰ 
ਪੀ ਡੀ (RPD) ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ (ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਨੋਿਟਸ ਿਵੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹ)ੈ। 
 

ਿਨਰੀਖਕ: ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ) ਕੋਈ ਿਨਰੀਖਕ ਆਵਗੇਾ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ� ਘੱਟੋ ਘਟੱ 10 ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਆਰ ਪੀ ਡੀ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ। 
 

ਗਵਾਹ: ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਗਵਾਹਾਂ ਨੰੂ ਨਾਲ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਰ ਪੀ ਡੀ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ 
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤ� ਘਟੱੋ ਘਟੱ 10 ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਿਲਖਤੀ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਆਰ ਪੀ ਡੀ  ਨੰੂ ਗਵਾਹ (ਗਵਾਹਾਂ) ਦਾ ਨਾਮ (ਦੇ ਨਾਮ), 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਮਾਂ, ਗਵਾਹ (ਗਵਾਹਾਂ) ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ 
ਿਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ 
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤ� ਘਟੱੋ ਘਟੱ 10 ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਿਲਖਤੀ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਆਰ ਪੀ ਡੀ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਵਾਹ 
ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਆੁਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਵਾਹ (ਗਵਾਹਾਂ) ਨੰੂ ਟੈਲੀਫੋਨ 
ਦਆੁਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ।  
 
ਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੋਿਟਸ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਈ ਆਰ ਬੀ ਦੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਅ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  
 

https://irb-cisr.gc.ca/en/stay-connected/Pages/covid-health-safety-measures.aspx
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	ਰਿਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ, ਅੰਤਿਕਾ ਏ
	ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ


