ਸੇਵਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ– ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੇਠਾਾਂ ਦਦਿੱਤੇ ਦਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨਾਲ ਸਦਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:
1. ਸੰਚਾਰ
ਬ੍ਰੈਡੇਨ ਸਰਦਵਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਾਂ, ਵਕੀਲਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਵ
ੇ ਰਾਾਂ ਨਾਲ ਈਮੇਲ, ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਦਕਆਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਦਸਿੱਧਾ ਸੁੰਚਾਰ
ਕਰਨਗੇ। ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪਰਦਕਦਰਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਦਧਰਾਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਦਵਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਾਂ ਦੀ ਸੁੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ
ਕਰਨਗੀਆਾਂ। ਬ੍ਰੈਡੇਨ ਸਥਾਨ, ਕਾਰਜਕਰਮ, ਭਗਤਾਨ ਦੀ ਵੁੰਡ, ਜਾਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਕਸਮ ਦੇ ਵੇਰਦਵਆਾਂ ਦਵਿੱਚ ਦਵਚੋਲਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਜਵੇਂ ਦਕ
ਅਸੀ ਾਂ ਇਿੱਕ ਦਨਰਪਿੱਖ ਤੀਜੀ ਦਧਰ ਹਾਾਂ, ਇਨ੍ਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਦਧਰਾਾਂ ਵਿੱਲੋਂ, ਜਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਦਹਮਤੀ ਦਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ
ਹੈ।
2. ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸਮਾਪਤ਼ੀ
ੳ) ਬ੍ਰੈਡੇਨ ਦਨਰੀਖਕ ਪੈਰੇਂਦਟੁੰਗ ਦੇ ਦਨਰੀਖਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਅਨਸਾਰ ਦਖਲਅੁੰਦਾਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਦਖਲਅੁੰਦਾਜੀ
ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਦਨਰੀਖਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੂਜੀ ਦਧਰ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਾਂ ਅਣਉਦਚਤ ਮੁੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਦਦਆਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗਿੱਲ ਕਰ ਦਰਹਾ
ਹੈ।
ਅ) ਪੈਰੇਂਦਟੁੰਗ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਸੁੰਚਾਰ ਅੁੰਗਰੇਜੀ ਦਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪਰਦਕਦਰਆ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਵਸ਼ੇਸ਼
ਸਪਰਵਾਈਜਰ ਨੂੁੰ ਬ੍ੇਨਤੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ। ਅੁੰਗਰੇਜੀ ਬ੍ੋਲਣ ਦਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਦਹਲਾਾਂ ਦਖਲਅੁੰਦਾਜੀ ਹੋਵੇਗੀ,
ਦਜਸ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਸੇਵਾ-ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ੲ) ਜੇ ਦਨਰੀਖਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੂੁੰ ਬ੍ਾਰ-ਬ੍ਾਰ ਮੜ-ਦਨਰਦੇਦਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਦਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਵਵਹਾਰ ਨੂੁੰ ਬ੍ਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਸਪਰਵਾਈਜਰ ਕੋਲ ਮਾਦਪਆਾਂ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਦਧਕਾਰ ਹੈ। ਬ੍ਹਤੇ ਮਾਮਦਲਆਾਂ ਦਵਿੱਚ, ਆਨ-ਕਾਲ
ਸਰਦਵਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ) ਬ੍ਰੈਡੇਨ ਸਪਰਵਾਈਜਰਾਾਂ ਕੋਲ ਦਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਅਨਸਾਰ ਦਖਲਅੁੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਦਧਕਾਰ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਡੇਨ ਸਟਾਫ
ਮੈਂਬ੍ਰਾਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਦਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਕਸੇ ਵੀ ਦਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਾਂ ਬ੍ੇਨਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਦਨਰੀਖਕ ਭਾਗੀਦਾਰਾਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਤਰੁੰਤ ਅਤੇ ਢਿੱਕਵੇਂ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ।
ਹ) ਜੇ ਮਾਸਕ ਸਹੀ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀ ਾਂ ਪਦਹਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਾਂ ਸਾਡੀ COVID-19 (ਕੋਦਵਡ-19)ਦੀਆਾਂ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪਰਦਕਦਰਆਵਾਾਂ
ਦਵਿੱਚੋਂ ਦਕਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉਲੁੰ ਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਮਾਦਪਆਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੁੰ ਤਰੁੰਤ ਬ੍ੁੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਾਂਗ।ੇ
3. ਭੁ ਗਤਾਨ
ਬ੍ਰੈਡੇਨ ਸਪਰਵੀਜਨ ਭਗਤਾਨ ਦੀ ਗਿੱਲਬ੍ਾਤ ਲਈ ਦਵਚੋਲਗੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬ੍ੁੰਦਧਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ
ਫੀਸਾਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਸੇਵਾ ਆਰੁੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਾਂ ਹੀ ਦਵਚਾਰ-ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸਦਹਮਤੀ ਦਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਨ ਮਾਦਪਆਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
48 ਘੁੰਟੇ ਪਦਹਲਾਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰੈਡੇਨ ਵੀਜਾ, ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਈ-ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਭਗਤਾਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈ-ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀ ਾਂ ਭਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਧਰ/ਦਧਰਾਾਂ ਦੀ ਦਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਦਕ ਉਹ ਇਹ ਸਦਨਸ਼ਦਚਤ ਕਰਨ ਦਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਦਨਰਧਾਦਰਤ ਮਾਦਪਆਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 48 ਘੁੰਟੇ ਪਦਹਲਾਾਂ ਉਦਚਤ ਰਕਮ ਈ-ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਦਪਆਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ
ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਪਾਰਦਕੁੰਗ, ਜਾਾਂ ਦਾਖਲਾ, ਮਾਦਪਆਾਂ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਸਪਰਵਾਈਜਰ ਤੋਂ ਰਸੀਦ ਜਮ੍ਾਾਂ ਲੈ ਣ ਤੋਂ
ਬ੍ਾਅਦ ਦਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।

4. ਪੈਰੇਂਟ ੰਗ ਸਮੇਂ ਨੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾਵ
ਬ੍ਰੈਡੇਨ ਦਨਗਰਾਨੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਫੋਨ ਜਾਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸੇਵਾ ਰਿੱਦ ਜਾਾਂ ਮਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੈਰੇਂਦਟੁੰਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ
ਦਦਨ (ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿੱਕਰਵਾਰ) ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 24 ਘੁੰਦਟਆਾਂ ਦੇ ਨੋਦਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੈਰੇਂਦਟੁੰਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ
ਆਖਰੀ ਦਦਨ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ) ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 48 ਘੁੰਦਟਆਾਂ ਦੇ ਨੋਦਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। $25 (+HST) ਦੀ
ਪਰਬ੍ੁੰਧਕੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਦਵਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਮਾਦਪਆਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਸਥਾਨ ਜਾਾਂ ਸਮੇਂ ਦਵਿੱਚ
ਕੀਤੀਆਾਂ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ $25 (+HST) ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।
5. ਮਟਿਮਾਨ/ਮੁਲਾਕਾਤ਼ੀ
ਦਕਸੇ ਵੀ ਮਾਦਪਆਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਦਕਸੇ ਵੀ ਮਦਹਮਾਨ ਜਾਾਂ ਮਲਾਕਾਤੀ ਨੂੁੰ ਮਾਦਪਆਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਦਵਅਕਤੀਗਤ
ਦਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਾਂ ਦੋਵਾਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪਰਦਕਦਰਆ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਦਪਆਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ (ਇਿੱਕ) ਖਾਸ ਮਦਹਮਾਨ ਬ੍ਾਰੇ ਅਸਦਹਮਤੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੁੰ
ਇਸ ਦਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਓਦੋਂ ਤਿੱਕ ਨਹੀ ਾਂ ਦਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਬ੍ਰੈਡੇਨ ਨੂੁੰ ਦੋਵਾਾਂ ਦਧਰਾਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਪਸ਼ਟੀ ਨਹੀ ਾਂ ਦਮਲ ਜਾਾਂਦੀ।
ਦਕਸੇ ਵੀ ਕਦਮਊਨਟੀ-ਦਵਿੱਚ ਜਾਾਂ ਘਰ-ਦਵਿੱਚ ਪੈਰੇਂਦਟੁੰਗ ਸਦਮਆਾਂ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਦਸਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਪਰਵਾਈਜਰ
ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਦਖਲਅੁੰਦਾਜੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਾਂ ਮਦਹਮਾਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਬ੍ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਮਾਦਪਆਾਂ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਦਕਸੇ ਦਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦਕਸੇ ਖਾਸ ਮਦਹਮਾਨ ਪਰਤੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਤੀਦਕਰਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸਾਡਾ
ਸਪਰਵਾਈਜਰ ਸਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਕ ਉਹ ਮਦਹਮਾਨ ਮਾਦਪਆਾਂ ਦੇ ਸਮਾਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਮਾਦਪਆਾਂ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਾਂ ਪਦਹਲਾਾਂ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬ੍ਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦਧਰਾਾਂ ਨਾਲ ਦਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
6. ਮੈਡ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਭੋਜਨ
ਸਾਰੀ ਢਿੱਕਵੀ ਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬ੍ਰੈਡੇਨ ਸਰਦਵਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿੱਲੋਂ ਦਾਖਲੇ ਪਰਦਕਦਰਆ ਦੌਰਾਨ ਇਕਿੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਜੁੰਨਾ ਸੁੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਜੇ ਦਨਰੀਖਕ ਪੈਰੇਂਦਟੁੰਗ
ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈ ਜਾਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਦਨਰੀਖਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੀ ਦਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬ੍ਣਦੀ ਹੈ ਦਕ ਉਹ
ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚਿੱਕੇ। ਜੇ ਲੋ ੜ ਪਵੇ ਤਾਾਂ ਸਪਰਵਾਈਜਰ ਦਖਲਅੁੰਦਾਜੀ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਲਾਾਂਦਕ ਦਕਸੇ ਦਵਾਈ ਜਾਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਦੇ
ਪਰਬ੍ੁੰਧਨ ਲਈ ਦਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ।
ਸਪਰਵਾਈਜਰ ਦਖਲਅੁੰਦਾਜੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਦਕਸੇ ਦਵਅਕਤੀ ਨੂੁੰ ਅਦਜਹਾ ਭੋਜਨ ਜਾਾਂ ਪੀਣ ਨੂੁੰ ਦਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਦਜਸਦੀ ਐਲਰਜੀ ਵਜੋਂ
ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।
7. ਪਦਾਰਥਕ ਚ਼ੀਜਾ਼ਾਂ ਦਾ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਾਂ ਦੇ ਦਵਚਕਾਰ ਪਦਾਰਥਕ ਚੀਜਾਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜਾਾਂ ਦਾ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਪਰਵਾਈਜਰ ਨੂੁੰ ਏਜੁੰਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀ ਾਂ ਵਰਤਦੇ। ਸਪਰਵਾਈਜਰ ਦਕਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ, ਪੈਸੇ ਜਾਾਂ ਦਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ ਨੂੁੰ
ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ।
8. ਅਸਵ਼ੀਕਾਰ
ਜੇ ਕੋਈ ਦਵਅਕਤੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਦਵਿੱਚ ਮਾਦਪਆਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਵਿੱਚ ਦਹਿੱਸਾ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਾ ਕਰ ਦਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸਾਡਾ ਸਪਰਵਾਈਜਰ ਕਈ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ
ਹਨਰਾਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਦਕਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਦਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਦਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀ ਾਂ ਪਿੱਛਦੇ ਹਾਾਂ ਦਕ
ਭਾਗੀਦਾਰ ਮਾਦਪਆਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੁੰ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਪਰਵਾਈਜਰਾਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਦੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਦਪਆਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜੇ
ਕੋਈ ਦਵਅਕਤੀ ਮਾਦਪਆਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੁੰ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣਾ ਨਹੀ ਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਪਰਵਾਈਜਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੁੰ ਉਤਸ਼ਾਦਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਦਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ,
ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਵਿੱਚ ਦਦਖਾਈ ਦਦੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਰਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਤਾਾਂ ਇੁੰਚਾਰਜ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਾਲ ਮਾਦਪਆਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੁੰ ਖਤਮ

ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਬ੍ਰੈਡੇਨ ਸਪਰਵਾਈਜਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਦਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁੰਗੀ ਦਦਲਚਸਪੀ ਨੂੁੰ ਲੈ
ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ।
9. ਟਰਪੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਡਊ ਼ੀ
ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੈਡੇਨ ਸਪਰਵਾਈਜਰ ਦਦਸ਼ਾ ਦਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਦਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਚਲਡਰਨ, ਯੂ ਥ ਅਤੇ ਫੈਮਲੀ ਸਰਦਵਸਜ ਐਕਟ
(ਸੀਵਾਈਐਫਐਸਏ) ਦਡਊਟੀ ਲਈ ਪਾਬ੍ੁੰਦ ਹਨ। ਸਪਰਵਾਈਜਰ ਕਾਨੂੁੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬ੍ਿੱਦਚਆਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਸਾਇਟੀ ਨੂੁੰ
ਦਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬ੍ੁੰਦ ਹਨ।
10. ੈਕਨੋਲੋਜ਼ੀ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬ੍ੁੰਦੀਆਾਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਾਂ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਵਿੱਚ ਦਨਰਧਾਦਰਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣੀਆਾਂ
ਲਾਜਮੀ ਹਨ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਦਧਰਾਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਦਹਮਤੀ ਦਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਮਾਦਪਆਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫੋਟੋਆਾਂ ਜਾਾਂ ਵੀਡੀਓ
ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਾਂਦਕ, ਬ੍ਰੈਡੇਨ ਸਪਰਵਾਈਜਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬ੍ਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਾਂ ਨੂੁੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਫੋਟੋਆਾਂ ਜਾਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਸਦਹਮਤੀ ਨਹੀ ਾਂ ਦਦੁੰਦੇ। ਬ੍ਰੈਡੇਨ ਸਪਰਵਾਈਜਰ ਮਾਦਪਆਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਾਂ ਫੋਟਆ
ੋ ਾਂ ਜਾਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀ ਾਂ ਲੈ ਣਗੇ।
ਜੇ ਮਾਦਪਆਾਂ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਵਾਪਰ ਦਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਸਰਿੱਦਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਨੂੁੰ
ਦਰਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੂੁੰ ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਾਡੇ ਨ ਸਪਰਵੀਜਨ ਨੂੁੰ , ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀ ਾਂ ਦਿੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਦਪਆਾਂ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਦਕਸੇ ਵੀ ਦਧਰ ਵਿੱਲੋਂ ਕਝ ਦਹਿੱਸੇ ਦਵਿੱਚ ਜਾਾਂ ਸਾਰਾ ਦਕਸੇ ਵੀ ਇਲੈ ਕਟਰੋਦਨਕ
ਉਪਕਰਣ ਰਾਹੀ ਾਂ ਦਰਕਾਰਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਕਸੇ ਵੀ ਦਧਰ ਦਆਰਾ ਮਾਦਪਆਾਂ ਦੇ ਸਮਾਾਂ ਦੇ ਕਝ ਦਹਿੱਸੇ ਜਾਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੁੰ ਦਕਸੇ ਵੀ
ਇਲੈ ਕਟਰੋਦਨਕ ਉਪਕਰਣ ਰਾਹੀ ਾਂ ਦਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਾਦਪਆਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਿੱਦ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
11. ਨੋ ਸ
ਸਪਰਵਾਈਜਰ ਮਾਦਪਆਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਜਾਾਂ ਨੋਟਪੈਡ 'ਤੇ ਕਿੱਚੇ ਨੋਟਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਜੋ ਵਾਪਦਰਆ ਹੈ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਦੀਆਾਂ ਪੜਤਾਲਾਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਦਪਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਸ਼ਲਤਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਲਾਾਂਕਣ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੋਟਸ ਬ੍ਿੱਚੇ
ਾਂ ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਰਿੱਦਖਆ ਦਚੁੰਤਾਵਾਾਂ ਨੂੁੰ ਹਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਪਰਵਾਈਜਰ
ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਆਪਸੀ ਪਰਭਾਵ ਨੂੁੰ ਦਰਸਾਉਦ
ਹਰੇਕ ਮਾਦਪਆਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਸਰਦਵਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੁੰ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਪੜਤਾਲ ਨੋਟਸ ਜਮ੍ਾ ਕਰੇਗਾ। ਦਜਵੇਂ ਦਕ
ਬ੍ਰੈਡੇਨ ਸਪਰਵੀਜਨ ਸਰਦਵਦਸਜ ਇਿੱਕ ਦਨਰਪਿੱਖ ਤੀਜੀ ਦਧਰ ਹੈ, ਜੇ ਇਿੱਕ ਦਧਰ ਨੋਟਸ ਲਈ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਦਧਰਾਾਂ ਨੂੁੰ ਇਿੱਕੋ
ਸਮੇਂ ਭੇਜੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਨੋਟਸ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਦਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਨੋਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਬ੍ੁੰਧਕੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੋਟਸ
ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਾਂ ਭਗਤਾਨ 'ਤੇ ਸਦਹਮਤੀ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
12. COVID-19 (ਕੋਟਵਡ-19)
COVID-19 (ਕੋਦਵਡ-19) ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਨੂੁੰ ਸਰਿੱਦਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਲਈ, ਸਰਿੱਦਖਆ ਮਾਪਦੁੰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਰੂਰਤਾਾਂ ਨੂੁੰ ਜਨ ਦਸਹਤ ਦੇ ਦਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਨਸਾਰ ਅਪਡੇ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਥੀ ਦਵਧੀ ਨੂੁੰ ਪੜੋ। ਪਾਲਣਾ ਨਾ
ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਮਝੌਤੇ ਦ਼ੀਆ਼ਾਂ ਸ਼ਰਤਾ਼ਾਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਦਧਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੁੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਡੇਨ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ, ਮਾਦਪਆਾਂ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਨੂੁੰ ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਦਧਕਾਰ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਪਰਵਾਈਜਰ ਜਾਾਂ ਸਰਦਵਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਦਕ ਇਸਨੂੁੰ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣਾ ਦਵਅਕਤੀ ਦੇ ਦਹਿੱਤ ਦਵਿੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।
ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪੜ੍ ਦਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਹਮਤ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ
ਹਾਾਂ ਦਕ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਅਿੱਤਲ ਜਾਾਂ ਤਰੁੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬ੍ਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

____________________________(ਭਾਗੀਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ - ਦਪਰੁੰਟ)
_____________________________(ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ)
_____________________________(ਦਮਤੀ)

____________________ (ਸਰਦਵਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ)
____________________ (ਦਮਤੀ)

