
Presented by:  
 

  
  

  

 

  

ਅਦਾਲਤੀ  ਸ਼ਿਿਟਾਚਾਰ: ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਿਚ ਸ਼ਿਸ ਤਰਹ ਿਯਿਹਾਰ ਿਰਨਾ ਹ ੈ 

(ਿੁਝ ਸੁਝਾਿ ਅਤ ੇਜਾਣਿਾਰੀ) 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਸ਼ਿਿ੍ਰਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ.  

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਵਚ ਪਹਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਂਹੋ? ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਕ ਨਯਾ ਤਜੁਰਬਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤ ੇ

ਕੁਝ ਸੁਝਾਵ ਪੇਿ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕੀ ਯਾਦ ਰਖਣ ਯੋਗ ਹਨ.  

 

ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂ  ਯਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਹ ਨੂ ਭਾਿਾ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੀ ਜ਼ਰੁਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤੇਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੇਹ੍ਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ. 

ਇਹ ਇੰਤੇਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਨੂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋ ਪਹਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਨੂ ਪਹਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰੀ 
ਲੈਣੀ ਪੂਗੀ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਯਾਂ ਗਵਾਹ ਨੂ ਭਾਿਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਯੁਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ.  
 

ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਿਚ ਆਣ  ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ.  

* ਤੁਸੀਂ ਆਦਲਤ ਸ਼ਵਚ ਸਮੇ ਤੋ ਥੋੜਾ ਪਹਲਾ ਹਾਸ਼ਜ਼ਰ ਹੋਵ.ੋ  

*ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਵਚ ਵੜਨ ਲੱਗੀਆਂ ਜਯਾਦਾਤਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ਵਚ ਤੁਹਾਨੂ ਪੇਹ੍ਲਾਂ ਸੇਕੁਸ਼ਰਟੀ ਸ਼ਵਚੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ.  

* ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਜ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ੁਲੈ ਕੇ ਜਾਣ  ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ੍ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਜਵੇਂ ਕੀ ਕੈਂਚੀ, ਚਾਕੂ, ਹਸ਼ਥਯਾਰ 

ਯਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੋਕੀਲੀ ਵਸਤੁ. 
* ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਕੁਸ਼ਰਟੀ ਸ਼ਵਚੋਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤ ੇਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲਗ  ਸਕਦਾ ਹੈ. 

* ਸੇਕੁਸ਼ਰਟੀ ਸ਼ਵਚੋਂ ਜਾਣ ਲਗ ੇਤੁਹਾਨੂ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ, ਬੈਗ ਅਤ ੇਪਰਸ ਦੀ ਤਲਾਿੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ.  
 

ਅਦਾਲਤੀ ਿਮਰਾ ਲਭਣਾ : 
ਸੇਕੁਸ਼ਰਟੀ ਸ਼ਵਚੋਂ ਸ਼ਨਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂ ਆਪਣਾ ਕੋਉਰਟ ਰੂਮ ਲਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਹਰ ਏਕ ਅਦਾਲਤ  ਸ਼ਵਚ ਉਸ 

ਸ਼ਦਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੈਯਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.  

ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂ ਇਹ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਮਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕ੍ਲਰ੍ਕ ਨੂ ਯਾਨ ਸ਼ਫਰ ਸੇਕੁਰਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂ ਪੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ. 

ਸੂਚੀ ਸ਼ਵਚ ਤੁਹਾਨੂ ਇਹ ਵੀ ਦਸ਼ਸਯਾ  ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਹੜੇ ਕਮਰੇ ਸ਼ਵਚ ਹਾਸ਼ਜਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸ਼ਕਸ ਸਮੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਹਾਜਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ  ਹੈ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਏਸ ਸੂਚੀ ਸ਼ਵਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਮਲ ਸ਼ਰਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕ੍ਲਰ੍ਕ 

ਯਾਨ ਸੇਕੁਸ਼ਰਟੀ ਕ੍ਲਰ੍ਕ ਨੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 



ਜਦੋਂ ਤੁਆਨੁ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਾ ਸ਼ਮਲ ਜਾਵ ੇਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇੰਤੇਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦਰ ਜਾਓ.  ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ 

ਇੰਤੇਜ਼ਾਰ ਕਰੰੁਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਕਸੇ ਨੂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਵਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸ਼ਜਰ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤ ੇ

ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ.  
 

ਅਦਾਲਤੀ ਿਮਰੇ ਦ ੇਬਾਹਰ.: 

ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਵਚ ਕੋਈ ਵੀ  ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ੁਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਵਚ ਹਾਸ਼ਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਪੇਹ੍ਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੇਲ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ. 

ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਸ਼ਵਚ ਹਾਸ਼ਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋ ਬਾਅਦ:  

ਅਗਰ  ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਵਚ ਜੱਜ  ਪੇਹ੍ਲਾਂ ਤੋ ਹੀ ਹਾਸ਼ਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਪਚਾਪ ਬੈਠ ਜਾਵ.ੋ ਅਗਰ ਜੱਜ  ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ 
ਕਲਰਕ ਨੂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਸ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੋ. 
ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਉਸ ਸ਼ਦਨ ਸੁਨ ੇੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਸ਼ਵਚੋਂ ਇਕ ਹੋਵੇਗਾ. ਇੰਨਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਸੂਚੀ ਉਪਰ 

ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ. ਕਲਰਕ ਤੁਹਾਨੂ ਇਹ ਸੂਚੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਕਦਾ  ਹੈ.  

 

ਅਗਰ  ਅਦਾਲਤੀ ਕਰਵਾਯੀ ਿੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ. ਸੂਚੀ ਸ਼ਵਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੇਕ ਕਰਕੇ 

ਬੈਠ ਜਾਵ ੋਜਦੋਂ ਤੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਵੇ.  
 

ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਵਚ ਪੇਿ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣਦ ੇਹਨ . ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਅਖੀਰ 

ਸ਼ਵਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੰਤੇਜ਼ਾਰ ਕਰੋ.  ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵ ੋਤਾਕੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰੀ ਨਾ 
ਚਲੀ ਜਾਵ.ੇ 

ਤੁਹਾਨੂ ਏਸ ਗਲ ਵੱਲ ਸ਼ਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਇਕ ਸਮਾਜਕ ਜਗਹ ਹੈ ਸ਼ਜੱਥ ੇਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਰਵਾਯੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਤੁਹਾਡ ੇਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ.  
 

ਜੱਜ  ਨੂ ਸੰਬੋਧਤ ਿਰਨਾ : 
** ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਯੀ ਿੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋ ਪੇਹ੍ਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਵਚ ਮੋਜੂਦ ਹੋ ਅਤ ੇਜੱਜ  ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ  ਦੇ ਪੇਿ ਹੋਣ 

ਤੇ  ਖੜੇ ਹੋ ਜੋ.  
** ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਤੁਹਾਡ ੇਕੇਸ ਨੂ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ  ਪੈਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ  ਰਹੋ.  

** ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਵਚ ਅੱਗੇ ਰਖੇ ਮੇਜ਼ ਕੋਲ ਪਹੰੁਚ ਜਾਓ. 

** ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ  ਨੂ ਆਪਣਾ ਪਹਲਾ ਅਤ ੇਲਾਸਟ ਨਾਮ ਦੱਸੋ.  

 

ਯਾਦ ਰਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ: 
** ਜੱਜ  ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਯੋਉਰ ਓਨਰ ਕਹ ਕੇ ਸੰਬੋਸ਼ਧਤ ਕਰੋ  

** ਅਗਰ ਜੱਜ  ਯਾਨ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ  ਰਹੋ.  



**ਜੱਜ  ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ੇਤੁਸੀਂ ਖੜ ੇਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਵਚ ਗੱਲ ਕਰੋ.  

**ਜੱਜ  ਨੋ ਟੋਕੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ  ਉਨਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤੇਜ਼ਾਰ ਕਰੋ 

**ਹਾਲਾਂਕੇ ਜੱਜ  ਕਾਨੂਨੀ ਕਰਵਾਯੀ ਬਾਰੇ  ਤੁਹਾਨੂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰ ਤ ੂਓਹ ਤੁਹਾਨੂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂਨੀ 
ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ.  
** ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ  ਨੂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਦਖਾਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੁ ਪੇਹ੍ਲਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਲਰਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 

ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੱਜ  ਨੂ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ.  
** ਤੁਸੀਂ ਅਪਨਾ ਵਯਵਹਾਰ ਸ਼ਿਿਤਾਪੂਰਨ ਅਤ ੇਆਪਨ  ਉੱਪਰ ਸੰਯਮ ਰਖੋ. 
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