
ਸਿਸਿਲਕਲੇਮ    

(ਿੁਝਾਿ ਅਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ) 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਿਲ ਕਲੇਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿ ਸਿਲਮ ਸਿਚ ਿਿਾਗਤ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਇਿ ਗਲ ਨਾਲ 

ਸ਼ੁਰਆਤ ਕਰਦੇੇੰ ਹਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਿੀਂ ਸਿਸਿਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਿੁਨਵ ਾਯੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥ ੇਆਯੇੇੰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂ ਕੇਸਡਿਯਾਂ ਗੱਲਾਂ ਿੱਲ 

ਸਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.  

 

ਅਗਰ ਤੁਿੀਂ ਸਿਸਿਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਿਚ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇਿ ਲਈ ਯਾਂ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਮੁਦਈ ਹੋਣ ਯਾਨ ਸਿਰ ਬਚਾਿ ਪਕਸ਼ 

ਯਾਨ ਸਿਰ ਗਿਾਹ.  

* ਤੁਿੀਂ ਮੁਦਈ ਉਿ ਿੇਲੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਸਕਿੇ ਤੇ ਮੁਕ੍ਮ੍ਮਾ ਦਾਯਰ ਕੀਤਾ ਹੈ.  

* ਤੁਿੀਂ ਬਚਾਿ ਪਕਸ਼ ਉਿ ਿੇਲੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚ ਆਪਣਾ ਬਚਾਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ.  

* ਤੁਿੀਂ ਗਿਾਹ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂ ਮੁਦਈ ਯਾਂ ਬਚਾਿ ਪਕਸ਼ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੱੁਕਦਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਿਚਚਾਯੀ 
ਦੱਿਣ ਿਾਿਤ ੇਅਦਾਲਤ ਸਿਚ ਬੁਲਾਯਾ ਹੈ. 

 

ਸਿਸਿਲ ਕ੍ਲੇ੍ਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸ੍ਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਕੋਰਟ ਹਾਉਿ ਦੀ ਿੇਬਿਾਇਟ ਤੇ ਿੀ ਜਾ 
ਿਕਦੇ ਹੋ. ਇਿ ਿੇਬਿਾਇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂ ਹਰ ਪਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਲ ਿਕਦੀ ਹੈ. ਸਜਿ ਤਰਹ ਕੇ: 

*ਮੁਕ੍ਕਾਦ੍ਮ੍ਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੇਹ੍ਲਾਂ ਕੇਸਡਿਯਾਂ ਗੱਲਾਂ ਿੱਲ ਸਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.  

* ਅਗਰ ਤੁਹਾਡ ੇਸਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਤੇ ਹਨ.  

* ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਲ ਅਦਾਲਤ ਸਿਚ ਜਾਏ ਬਗੇਰ ਸਬਚੋਲਗੀ ਿਾਲਾ ਰਿਤਾ ਯਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੋਣ ਹੈ.  

* ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਯਾਂ ਬਚਾਿ ਕਰਨ ਲੱਗ ੇਸਕਹੜੇ ਿਰਚੇ ਹੋ ਿਕਦ ੇਹਨ.  

* ਮੁਦਯੀ ਯਾਂ ਬਚਾਿ ਪਕਸ਼ ਲਈ ਕੇਹੜੇ ਿਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.  

*ਕੀ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਅਦਾਲਤ ਸਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੁੰ ਦ ੇਹੋ.  

* ਅਦਾਲਤ ਸਿਚ ਸਕਿ ਤਰਹ ਪੇਸ਼ ਆਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.  

* ਅਤ,ੇ ਅਦਾਲਤ ਸਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ.  

 

ਅਦਾਲਤ ਜਨਤਾ ਿਾਿਤ ੇਹਮੇਸ਼ਾ ਿੁਲੀ ਹੈ. ਅਗਰ ਤੁਿੀਂ ਸਕਿੇ ਮੱੁਕਦਮੇ ਸਿਚ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਅਦਾਲਤ ਕੀਚ ਜਾ ਕੇ 

ਉਿ ਤਰਹ ਦੇ ਮੱੁਕਦਮੇ ਦੇ ਿੁਨਵ ਾਯੀ ਨੂ ਿੁਨੋ. ਇਿ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂ ਤੁਹਾਨੂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਯਾਨ ਅਦਾਲਤੀ 
ਕਰਿਾਯੀ ਨੂ ਿਮਝਾਂ ਸਿਚ ਿੋਿ ਹੋਿੇਗੀ ਅਤ ੇਇਹ ਿੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕੇ ਤੁਿੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ.  

 

ਅਗਰ ਤੁਿੀਂ ਮੁਦਈ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਪੇਹ੍ਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਿੋਚੀ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਸਿਚ ਜਾਏ ਬਗੇਰ 

ਿੁਲਝ ਿਕਦਾ ਹੈ. ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਿੀ ਕੀਮਤੀ ਿਮਾਂ ਅਤ ੇਪੈਿੇ ਿਰਚ ਹੋ ਿਕਦੇ ਨੇ ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ 
ਤੁਹਾਨੂ ਕਾਿੀ ਤਨਾਿ ਿੀ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ. ਇਿ ਗਲ ਦੀ ਿੀ ਕੋਈ ਗਾਰੁੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇ ਤੁਿੀਂ ਮੁਕਦਮਾ ਸਜਤਤੋਗੇ.  



 

ਅਗਰ ਤੁਿੀਂ ਮੁਕਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਿਦਾ ਆਯੋਜਨ ਚੁੰਗੀ ਤਰਹ ਕਰੋ. ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਨ ਏਕੇਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਾਰੇ 

ਤਥਾਂ ਦਾ ਅਿਯਨ ਕਰੋ. ਕੁਸ਼ ਤਥ, ਸਜਿ ਤਰਹ ਕੇ: 

* ਮੁਦਈ ਅਤ ੇਬਚਾਿ ਪਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ; 

*ਕੇਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਚਚ; 
*ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜਹ; 
*ਬਚਾਿ ਪਕਸ਼ ਿਾਲੋ ਤੁਹਾਨੂ ਜੋ ਨੁਕਿਾਨ ਹੋਯਾ ਹੈ; ਅਤੇ 
*ਤੁਿੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋ ਕੀ ਮੁੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਿੀ ਕੇ ਤੁਿੀਂ ਬਚਾਿ ਪਕਸ਼ ਤੋਂ ਸਕੁੰ ਨੇ ਪੈਿੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ.  

 

ਤੁਿੀਂ ਆਪਣਾ ਮੱੁਕਦਮਾ ਸਿਰਿ ਿਬੂਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਿਾਸਬਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ. ਿਬੂਤ ਕਈ ਤਰਹ ਦੇ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ ਸਜਿ 

ਤਰਹ ਕੇ, ਈਮੇਲ, ਸਚਠੀਯਾਂ, ਕਾਨ੍ਿੇਕ੍, ਰਿੀਦਾਂ ਯਾਨ ਸਿਰ ਿੋਟੋਆਂ. ਿਬੂਤ ਇਿ ਗਲ ਤੇ ਿ ੇਸਨਰਭਰ ਹੈ ਤੁਿੀਂ ਯਾਨ ਸਿਰ 

ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਾਹ ਅਦਾਲਤ ਸਿਚ ਕੀ ਕਹੁੰਦਾ ਹੈ.  

 

ਮੁਕਦਮੇ ਿਾਲੀ ਤਾਰੀਿ ਿਾਲੇ ਸਦਨ, ਤੁਿੀਂ ਜੋ ਿੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂ ਸਦਿਾਣਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ ਉਹ ਿਾਰੇ ਪੈਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਿੋ. ਤੁਿੀਂ 
ਬਚਾਿ ਪਕਸ਼ ਪਾਯੀ, ਜੱਜ ਲਾਯੀ ਅਤ ੇਅਦਾਲਤੀ ਮੁਨੀਮ ਅਤ ੇਗਿਾਹ, ਿਸਰਯਾੁੰ ਿਾਿਤ ੇਉਨਨਾ ਡੋਕੁਮੇੇੰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ 

ਆਿੋ. ਤੁਹਾਨੂ ਘਟ ੋਘਟ ੪ ਕਾਪੀਆਂ ਚਾਹੀਸਦਯਾਂ ਹਨ. ਸਜਿ ਨੇ ਇਹ ਡੋਕੁਮੇੇੰਟ ਤਯਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਿਨੁ ਗਿਾਹ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ 

ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿੇਗਾ.  
 

ਅਗਰ ਤੁਿੀਂ ਗਿਾਹ ਨੂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇਂ ਹੋ , ਤਾਂ ਸਿਆਨ ਰਿੋ ਕੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਸਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ.  

* ਇਹ ਤੱਿਲੀ ਕਰਨ ਲਾਯੀ ਕੀ ਗਿਾਹ ਤਾਰੀਿ ਤੇ ਹਾਸਿਰ ਹੋਿੇ ਤੁਿੀਂ ਤਾਰੀਿ ਤੋ ੨੧ ਸਦਨ ਪੇਹ੍ਲਾਂ ਗਿਾਹ ਨੂ ਹਾਸਿਰ 

ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਸਟਿ ਅਤ ੇਗਿਾਹ ਦੀ ਿੀਿ ਜਮਾ ਕਰਿਾਓ.  

 

ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਿਣ ਦਾ ਮੋਕਾ ਨਾ ਸਮਲੇ ਅਤ ੇਤੁਿੀਂ 
ਕੇਿ ਹਾਰ ਜਾਿ.ੋ  

 

ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਸਿਚ ਤੁਿੀਂ ਿਸਰਯਾੁੰ ਨਾਲ ਉਿ ਤਰਹ ਦਾ ਬਰਤਾਿ ਰਿੋ ਸਜਿ ਤਰਹ ਦੇ ਬਰਤਾਿ ਦੀ ਤੁਿੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ 
ਹੋ. ਆਪਣਾ ਬਰਤਿ ਸਨਮਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਰਹਾ ਆਈ ਤੁਿੀਂ ਟੋਕੋ ਨਾ.  
 

ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਸਿਸਿਲ ਕ੍ਲੇ੍ਿ ਦੀ ਕਾਰਵਾਯੀ ਿੱਲ ਸਿਆਨ ਦੇਈਏ.  

 

ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਸਿਚ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜੱਜ ਦੇ ਆਂ ਦਾ ਇੁੰਤੇਿਾਰ ਕਰੋ. ਜੁੱ ਜ ਦੇ ਆਂ ਤੇ ਿੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤ ੇਜਦੋਂ 
ਬੈਠਣ ਨੂ ਕੇਹਾ ਜਾਿ ੇਤਾਂ ਬੈਠ ਜਾਿ.ੋ ਉਿ ਕਮਰੇ ਸਿਚ ਬਾਕੀ ਕੇਿਾਂ ਦੀ ਿੀ ਿੁਨਵ ਾਯੀ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੱਜ ਇਹ 

ਸਨਰਿਾਰਤ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਿਲਾਂ ਕੇਹੜਾ ਕੇਿ ਿੁਨਨਨਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਤੁਹਾਨੂ ਆਿਾਿ ਨਾ ਪਿੇ ਤੁਿੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ.  



 

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਿ ਨੋ ਆਿਾਿ ਪਿੇ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਿੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੱਜ ਦੇ ਅੱਗ ੇਰਿੇ ਮੇਿ ਕੋਲ ਪਹੁੁੰਚ ਜਾਓ.  

 

ਜੱਜ ਮੁਦਈ ਅਤੇ ਬਚਾਿ ਪਕਸ਼ ਨੂ ਪਹਲੇ ਬਯਾਨ ਰਿਣ ਲਯੀ ਕਹ ਿਕਦਾ ਹੈ.  ਪਹਲਾ ਬਯਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕੇ 

ਤੁਿੀਂ ਿੁੰ ਿੇਪ ਸਿਚ ਆਪਣੇ ਕੇਿ ਬਾਰੇ ਦੱਿ ਿਕੋ. ਪੇਹ੍ਲਾਂ ਇਹ ਮੋਕਾ ਮੁਦਈ ਨੂ ਸਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਬਚਾਿ ਪਕਸ਼ ਨੂ.  

 

ਉਿਤੋ ਬਾਅਦ ਸਿਚ, ਮੁਦਈ ਆਪਣੇ ਕੇਿ ਦੇ ਿ੍ਬ੍ਤ ਿਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ. ਮੁਦਈ ਇਹ ਿਬੂਤ: 

* ਆਪਣੀ ਕਹਾਨੀ ਦਿ ਕੇ; 

*ਗਿਾਹ ਨੂ ਕਹਾਨੀ ਦਿਣ ਲਾਯੀ ਿ ਕੇ; ਅਤ ੇ

*ਜੱਜ ਨੂ ਦੋਕੁਮੇੇੰਟ੍ਿ ਸਦਿਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ. 

 

ਜਦੋਂ ਮੁਦਈ ਅਤ ੇਗਿਾਹ ਆਪਣਾ ਪਕਸ਼ ਰਿ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਚਾਿ ਪਕਸ਼ ਉਨਨਾ ਨੂ ਿਿਾਲ ਪੁਛ ਿਕਦਾ ਹੈ.  

 

ਜਦੋਂ ਮੁਦਈ ਆਪਣਾ ਪਕਸ਼ ਰਿ ਦੇਿੇ ਤਾਂ ਬਚਾਿ ਪਕਸ਼ ਨੂ ਆਪਣੇ ਸਹਤ ਸਿਚ ਿਬੂਤ ਰਿਣ ਦਾ ਮੋਕਾ ਸਮਲਦਾ ਹੈ. ਬਚਵ 
ਪਕਸ਼ ਿੀ ਮੁਦਈ ਦੀ ਤਰਹ ਹੇ ਆਪਣਾ ਿਬੂਤ: 

* ਆਪਣੀ ਕਹਾਨੀ ਦਿ ਕੇ; 

*ਗਿਾਹ ਨੂ ਕਹਾਨੀ ਦਿਣ ਲਾਯੀ ਿ ਕੇ; ਅਤ ੇ

*ਜੱਜ ਨੂ ਦੋਕੁਮੇੇੰਟ੍ਿ ਸਦਿਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ. 

 

ਮੁਦਈ ਿੀ ਬਚਾਿ ਪਕਸ਼ ਅਤੇ ਗਿਾਹ ਨੂ ਿਿਾਲ ਪੁਛ ਿਕਦਾ ਹੈ.  

 

ਜਦੋਂ ਮੁਦਈ ਅਤ ੇਬਚਾਿ ਪਕਸ਼ ਆਪਣਾ ਿਬੂਤ ਰਿ ਦੇਣ, ਜੱਜ ਦੋਨਾ ਪਾਸਰ੍ਯਾੁੰ ਨੂ ਇਕ ਿਾਰ ਿਰੇ ਿੁੰ ਿੇਪ ਸਿਚ ਕੇਿ ਬਾਰੇ 

ਦੱਿਣ ਦਾ ਮੋਕਾ ਦੇਿੇਗਾ. ਇਿ ਿੁੰ ਿੇਪ ਸਿਚ ਤੁਿੀਂ ਹਰ ਇਕ ਿਬੂਤ ਜੇਹੜਾ  ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਿ ਨੂ ਮਜਬੂਤ  ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਿ ਿਲ 

ਜੱਜ ਦਾ ਸਿਆਨ ਦਿਾਓ. 

 

ਪੇਹ੍ਲਾਂ ਮੁਦਈ ਿੁੰ ਿੇਪ ਦੇਿੇਗਾ. ਅਗਰ ਤੁਿੀਂ ਮੁਦਈ ਹੋ, ਜੱਜ ਨੂ ਦੱਿੋ ਕੇ ਤੁਿੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤ/ੇਯਾਂ ਬਚਾਿ ਪਕਸ਼ ਤੋ 

ਸਕਨਨ ਏਪੈਿੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਸਿਰ ਬਚਾਿ ਪਕਸ਼ ਆਪਣਾ ਪਕਸ਼ ਰਿੇਗਾ. ਅਗਰ ਤੁਿੀਂ ਬਚਾਿ ਪਕਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੂ 

ਦੱਿੋ ਕੇ ਤੁਿੀਂ ਸਕਿ ਿੈਿਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ.  

 

ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਦੋਿੇ ਪਕਸ਼ ਨੂ ਿੁਣ ਲਿੇਗਾ, ਉਿ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸਿਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਿੈਿਲਾ ਿੁਨਾਿੇਗਾ. ਜੱਜ ਯਾਂ ਤਾਂ ਿੈਿਲਾ 
ਅਦਾਲਤ ਸਿਚ ਹੀ ਦੇ ਿਕਦਾ ਹੈ ਯਾਂ ਿੈਿਲਾ ਟੀਆਰ ਕਰਨ ਲਾਯੀ ਿਮਾਂ ਲੈ ਿਕਦਾ ਹੈ. ਜੱਜ ਆਪਣਾ ਿੈਿਲਾ ਸਲਿਤੀ 
ਯਾਨ ਿੁਬਾਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਦੇ ਿਕਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਆਪਣਾ ਿੈਿਲਾ ਿੁਨਾ ਦੇਿ ੇਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਜੱਜ ਨਾਲ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ.  
 



ਇਹ ਸਿਲਮ ਦੇਿਣ ਲਯੀ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਿਾਦ.  

 


