
ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਜਾਣਦੇ ਸੀ? PPO (ਪੀਪੀਓ) ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਸੀ ਂਕਕਸ ਬਾਰੇ ਕਿਕਾਇਤ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ? 

 ¡ ਹਰੇਕ ਸਾਲ, PPO ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਨਕਜੱਠਦਾ ਹੈ ਕਜਸ 
ਕਿੱਚ ਇਮੀਗੇ੍ਿਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਕਾਇਤਾਂ ਿੀ ਿਾਮਲ ਹਨ

 ¡ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸ਼ਵੱਚ ਸ਼ਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਵੱਚ PPO ਨੇ 
ਜੇਲ੍ਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਇਮੀਗੇ੍ਿਨ ਕਰਮੂਿਲ ਸਂੈਟਰਾਂ ਨੰੂ ਲਗਭਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 
ਕਸਫਾਰਿਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। 

 ¡ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਚ-ਿੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਮੱੁਚੇ ਦੇਿ ਸ਼ਵੱਚ ਇਮੀਗੇ੍ਿਨ 
ਸ਼ਡਟੈਨਿਨ (ਕੈਦ) ਨੰੂ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਕਨਰਪੱਖ, ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਜਗ੍ਾ 
ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਨ। 

 ¡ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਆਸ਼ਿਸ (Home Office) ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਮੀਗੇ੍ਿਨ ਇਨਿੋਰਸਮਂੈਟ (Immigration 
Enforcement) ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। PPO ਪੂਰੀ 
ਤਰ੍ਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। 

 ¡ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ IRC ਿੱਲਂੋ ਨਹੀ ਂਪੜ੍ੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰੱੁਧ ਨਹੀ ਂਿਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

 ¡ ਸਾਨੰੂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸ਼ਮਲਦੀਆਂ ਹਨ।  
ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਕਾਇਤਾਂ ਿੀ ਲਿਾਂਗੇ। 

 ¡ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਸ਼ਹਮਤ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਂੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ; ਅਤੇ ਇੱਥਂੋ ਤੱਕ ਕਕ ਸਂੈਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਿੱਚ ਿੀ ਤਬਦੀਲੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 ¡ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼ਮਲਣ ਦੇ 10 ਕਦਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ 
ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਕਿਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਤੁਸੀ ਂਹਰ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਮੱੁਕਦਆਂ ਬਾਰੇ PPO ਨੰੂ ਕਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ - ਸਟਾਫ ਿੱਲਂੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ivvh;r ਕਰਨ ਤਂੋ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੰੁਮ 
ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਤੱਕ। 

ਿਰ ਕੁਝ ਅਸ਼ਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦੇ: 

 ¡ tuh;De iXMmIgreSn kes b;re। 

 ¡ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ। 

 ¡ ਆਮ ਸ਼ਨਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ 
ਜੇਲ੍ਹ  ਤਂੋ ਸ਼ਮਲੇ ਅੰਸ਼ਤਮ ਉੱਤਰ ਤਂੋ 3 ਮਹੀਸ਼ਨਆਂ ਤਂੋ ਸ਼ਜ਼ਆਦਾ ਸਮਂੇ 
ਬਾਅਦ ਹੈ। 

 ¡ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਿਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। 

“ਮਂੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਕ ਬਹੁਤੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀ 
ਖੁਿਕਕਸਮਤ ਹਨ ਕਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਜਹੀ ਸੁਤੰਤਰ 
ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਕਜਸ ਕੋਲ ਅਸੀ ਂਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਿਾਦ।”

ਕਿਕਾਇਤਕਰਤਾ A, 
HMP ਨੌਰਥੰਬਰਲਂੈਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਂੈ ਕਕਸ ਬਾਰੇ ਕਿਕਾਇਤ 

ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 



ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਮਂੈ PPO ਨੰੂ ਕਕਿਂੇ 
ਕਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂ? 

ਕਿਕਾਇਤ ਕਕਿਂੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਕਾਇਤ ਕਕੱਥੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਤੁਸੀਤਂਕਤੰਨ ਆਸਾਨ ਕਦਮਾਂਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਅਕਜਹਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਨਹੀ ਂਕਰ 
ਸਕਦੇ। 

 ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਿਸ਼ਹਲਾਂ ਇਮੀਗੇ੍ਿਨ ਸ਼ਰਮੂਵਲ ਸਂੈਟਰ ਦੀ 
ਸਮੱੁਚੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਿ੍ਸ਼ਕਸ਼ਰਆ ਤਂੋ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ। 

 ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਛੋਟਾ ਸ਼ਜਹਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਲਖੋ ਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼ਕਸ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਕਉ ਂਖੁਿ ਨਹੀਂ ਹੋ। 

 ਸਾਨੰੂ ਆਿਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਭੇਜੋ - ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵੱਚ ਇਮੀਗੇ੍ਿਨ 
ਸ਼ਰਮੂਵਲ ਸਂੈਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਿਾਰਮ ਿਾਮਲ ਹਨ। 
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ਮਂੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਕਕੱਥੇ ਭੇਜਾਂ? 

ਆਪਣੀ ਕਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਇਸ ਪਤੇ’ਤੇ ਭੇਜੋ: 

Prisons and Probation Ombudsman 
PO Box 70769 
London 
SE1P 4XY

ਓਮਬਡਸਮਂੈਨ ਨੰੂ ਭੇਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਿੱਤਰ ਮੁਿਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਨੰੂ ਕਕਿਂੇ ਕਿਕਾਇਤ 
ਕਰਨੀ ਹੈ

“ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਂੇ ਅਤੇ ਕੋਕਿਿ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ 
ਧੰਨਿਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ 
ਹੋ, ਇਸ ਦੀ ਬੇਹਦ ਿਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”

ਕੈਦੀ B, 
HMP ਕੈਨੇਟ 


