ਹਾਂ-ਪੱ ਖੀ ਸਹਹਮਤੀ ਦੀ ਪਹਿਭਾਸ਼ਾ
ਹਾਂ-ਪੱ ਖੀ ਸਹਹਮਤੀ, ਹਿਨਸੀ ਗਤੀਹਿਧੀ ਹਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਿਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੁੰ ਦਾ
ਹੈ। ਸਹਹਮਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਾਂ ਸਰੀਰਕ-ਸੁੰ ਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਹਦੱ ਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਤੱ ਕ ਹਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਾਂ ਸਰੀਰਕ-ਸੁੰ ਕੇਤ ਹਿਨਸੀ
ਗਤੀਹਿਧੀ ਹਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱ ਛਾ ਸਬੁੰ ਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ। ਚੁੱ ਪੀ ਿਾਂ ਹਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ
ਹਿੱ ਚ ਸਹਹਮਤੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਹਹਮਤੀ ਦੀ ਪਹਰਭਾਸ਼ਾ ਸਹਹਭਾਗੀ ਦੇ ਹਲੁੰਗ, ਹਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਹਲੁੰਗੀ ਪਛਾਣ, ਿਾਂ
ਹਲੁੰਗੀ ਪਰਗਟਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦੀ।
ਹਕਸੇ ਹਧਰ ਦਰਹਮਆਨ ਿਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕਸੇ ਿੀ ਹਿਨਸੀ ਗਤੀਹਿਧੀ ਲਈ ਸਹਹਮਤੀ ਿਾਂ ਅਗਾਉਂ ਸਹਹਮਤੀ ਿਾਲੀ ਹਿਨਸੀ
ਗਤੀਹਿਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਕਸੇ ਹੋਰ ਹਿਨਸੀ ਗਤੀਹਿਧੀ ਲਈ ਸਹਹਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸਹਹਮਤੀ ਉਸ ਿੇਲੇ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ ਭਾਿੇਂ ਗਤੀਹਿਧੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਹਿਅਕਤੀ ਡਰੱ ਗਜ਼ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਨਸ਼ੇ
ਹੇਠ ਹੋਿੇ।
ਸਹਹਮਤੀ ਪਹਹਲਾਂ ਹਦੱ ਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਿਾਪਸ ਲਈ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਹਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹਦੱ ਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਿਦੋਂ ਹਿਅਕਤੀ ਅਸਮਰਥ ਹੋਿੇ, ਅਹਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਹਕਸੇ ਹਿਅਕਤੀ ਅੁੰ ਦਰ
ਿਾਣਦੇ ਹੋਏ ਹਿਨਸੀ ਗਤੀਹਿਧੀ ਹਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦੀ। ਅਸਮਰਥਤਾ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਿਾਂ ਨੀਂਦ
ਹਿੱ ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇੱ ਛਾ ਹਿਰੁੱ ਧ ਹਨਯੁੰ ਹਤਰਤ ਕਰਕੇ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਹਿਅਕਤੀ ਹਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਹਮਤੀ ਨਹੀਂ
ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹੱ ਦ 'ਤੇ ਹਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਹਿਅਕਤੀ ਅਲਕੋਹਲ, ਡਰੱ ਗਜ਼, ਿਾਂ ਹਕਸੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਿ
ਹੇਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਹਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਨਹੀ ਹੁੁੰ ਦਾ।
ਸਹਹਮਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿੀ ਨਹੀਂ ਹਦੱ ਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਿਦੋਂ ਇਹ ਹਕਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ, ਦਬਾਅ, ਿਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ
ਧਮਕੀ ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਿਦੋਂ ਸਹਹਮਤੀ ਿਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਅੱ ਗੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਦੱ ਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਹਿਨਸੀ ਗਤੀਹਿਧੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁੰ ਦ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਡਿੱ ਗ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਦੇ ਆਚਿਣ ਸਬੰ ਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ
Rockland Community College ਹਿਖੇ ਹਰੇਕ ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਦੀ ਹਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਹਖਆ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਅਹਹਮੀਅਤ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ।
RCC ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੁੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਹਕ ਹਿਹੜੇ ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਹਹੁੰ ਸਾ, ਹਿਸ ਹਿੱ ਚ ਘਰੇਲੂ ਹਹੁੰ ਸਾ, ਡੇਹਟੁੰ ਗ ਸਬੁੰ ਧੀ ਹਹੁੰ ਸਾ, ਹਪੱ ਛਾ ਕਰਨਾ, ਿਾਂ
ਹਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਿੋ ਇਹਨਾਂ ਤੱ ਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਡਰੱ ਗਜ਼ ਦੀ ਿਰਤੋਂ
ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ (ਭਾਿੇਂ ਅਹਿਹੀ ਿਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੀ ਿਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਰੁੱ ਧ) ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਸੁੰ ਭਾਿੀ
ਨਤੀਹਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਅਹਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਝਿਕ ਮਹਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। RCC ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ

ਪੁਰਿੋਰ ਢੁੰ ਗ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਕ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਹਹੁੰ ਸਾ, ਡੇਹਟੁੰ ਗ ਸਬੁੰ ਧੀ ਹਹੁੰ ਸਾ, ਹਪੱ ਛਾ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਿਾਂ ਹਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ
ਸੁੰ ਸਥਾ ਦੇ ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਚੁੰ ਗੀ ਭਾਿਨਾ ਤਹਹਤ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਕੋਲ ਖੜਹਾ ਹਿਅਕਤੀ, ਿਾਂ ਚੁੰ ਗੀ
ਭਾਿਨਾ ਤਹਹਤ ਹਰਪੋਰਹਟੁੰ ਗ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਹਿਅਕਤੀ ਿੋ ਘਰੇਲੂ ਹਹੁੰ ਸਾ, ਡੇਹਟੁੰ ਗ ਸਬੁੰ ਧੀ ਹਹੁੰ ਸਾ, ਹਪੱ ਛਾ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਿਾਂ ਹਿਨਸੀ ਹਮਲੇ
ਦੀ ਹਕਸੇ ਘਟਨਾ ਦਾ RCC ਦੇ ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਿਾਂ ਕਾਨੂੁੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਾਹਲਆਂ ਕੋਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੁੰ ਘਰੇਲੂ ਹਹੁੰ ਸਾ,
ਡੇਹਟੁੰ ਗ ਸਬੁੰ ਧੀ ਹਹੁੰ ਸਾ, ਹਪੱ ਛਾ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਿਾਂ ਹਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਸਮੇਂ ਿਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਮੇਂ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਡਰੱ ਗ
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੁੰ ਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੁੰਘਣਾਿਾਂ ਲਈ RCC's ਦੇ ਹਿਹਾਰ ਸਬੁੰ ਧੀ ਹਨਯਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹਲਆਂਦਾ
ਿਾਿੇਗਾ।

ਹਵਹਦਆਿਥੀਆਂ ਦੇ ਅਹਧਕਾਿਾਂ ਦਾ ਖਿੜਾ
ਸਾਰੇ ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ ਹੇਠਾਂ ਹਦੱ ਤੇ ਅਹਧਕਾਰ ਹਨ:
ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੁੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਾਹਲਆਂ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਰਾਿ ਦੀ ਪੁਹਲਸ ਕੋਲ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ;
ਘਰੇਲੂ ਹਹੁੰ ਸਾ, ਡੇਹਟੁੰ ਗ ਸਬੁੰ ਧੀ ਹਹੁੰ ਸਾ, ਹਪੱ ਛਾ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਅਤੇ ਹਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖੁਲਾਹਸਆਂ ਨਾਲ ਗੁੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹਿੱ ਹਠਆ ਿਾਣਾ;
ਸੁੰ ਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਹਬਨਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹਕ ਕੀ ਿੁਰਮ ਿਾਂ ਉਲੁੰਘਣਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ
ਹਨਆਇਕ ਿਾਂ ਆਚਰਣ ਪਰਹਕਹਰਆ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਫ਼ੌਿਦਾਰੀ ਹਨਆਇਕ ਪਰਹਕਹਰਆ ਹਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ;
ਅਹਿਹੀ ਪਰਹਕਹਰਆ ਹਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਿੋ ਉਹਚਤ ਅਤੇ ਹਨਰਪੱ ਖ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਸੁਣੇ ਿਾਣ ਦੀ ਢੁਕਿੀਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਮੌਕਾ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ;
ਸਿੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਹਿਹਾਰ ਕੀਤੇ ਿਾਣਾ ਅਤੇ ਸੁੰ ਸਥਾ ਤੋਂ ਹਨਮਰ, ਉਹਚਤ, ਅਤੇ ਸਹਤਕਾਰਪੂਰਨ ਹਸਹਤ ਸੁੰ ਭਾਲ, ਅਤੇ ਹਿੱ ਥੇ ਉਪਲਬਧ
ਹੋਿੇ ਕਾਉਂਸਹਲੁੰਗ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ;
ਅਹਿਹੇ ਹਕਸੇ ਿੀ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਸੁਤੁੰਤਰ ਰਹਹਣਾ ਹਕ ਿਦੋਂ ਇਹ ਿੁਰਮ ਅਤੇ ਉਲੁੰਘਣਾਿਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਨ
ਿਾਲੇ ਹਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਉਸ ਨੂੁੰ ਅਹਿਹੇ ਿੁਰਮਾਂ ਿਾਂ ਉਲੁੰਘਣਾਿਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਿੱ ਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਹਾਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ;
ਘਟਨਾ ਦਾ ਿਰਨਣ ਹਿਹਾਰਕ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਸੁੰ ਸਥਾ ਦੇ ਘੱ ਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਪਰਹਤਹਨਧੀਆਂ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਿਰਨਣ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ
ਦੁਹਰਾਓ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ।
ਸੁੰ ਸਥਾ, ਹਕਸੇ ਹਿਹਦਆਰਥੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਪਰਹਤਿਾਦੀ, ਅਤੇ/ਿਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਹਰਿਾਰ ਅਤੇ ਸੁੰ ਸਥਾ ਦੇ ਅਹਧਕਾਰ-ਖੇਤਰ
ਹਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਕਸੇ ਿਾਣਕਾਰ ਹਿਅਕਤੀ ਿੱ ਲੋਂ ਿਿਾਬੀ ਕਾਰਿਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ;
ਹਨਰਧਾਰਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਪੱ ਧਰ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ;

ਆਪਣੀ ਪਸੁੰ ਦ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੁੰ ਨਾਲ ਰੱ ਖਣਾ ਿੋ ਹਨਆਇਕ ਿਾਂ ਆਚਰਣ ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਪਰਹਕਹਰਆ, ਹਿਸ ਹਿੱ ਚ ਅਹਿਹੀ ਪਰਹਕਹਰਆ
ਨਾਲ ਸਬੁੰ ਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਹਟੁੰ ਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਿਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹਿਅਕਤੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ, ਿਾਂ
ਪਰਹਤਿਾਦੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ;
ਸੁੰ ਸਥਾ ਦੀ ਿਾਂਚਾਤਮਕ, ਫ਼ੌਿਦਾਰੀ ਹਨਆਇਕ, ਿਾਂ ਹਨਆਇਕ ਿਾਂ ਆਚਰਣ ਪਰਹਕਹਰਆ ਦੁਆਰਾ ਦਖਲਅੁੰ ਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਹਬਨਾਂ ਹਦਿਾਨੀ
ਹੱ ਕਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ।

ਅਹਧਕਾਰ ਨਸਲ, ਰੁੰ ਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਧਰਮ, ਪੁੰ ਥ, ਉਮਰ, ਅਸਮਰਥਤਾ, ਹਲੁੰਗ, ਹਲੁੰਗੀ ਪਛਾਣ ਿਾਂ ਪਰਗਟਾਅ, ਹਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ,
ਪਹਰਿਾਰਕ ਰੁਤਬੇ, ਗਰਭਅਿਸਥਾ, ਪਹਹਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਿਦ
ੂ ਅਨੁਿੁੰਸ਼ਕ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ, ਫੌਿੀ ਰੁਤਬੇ, ਘਰੇਲੂ ਹਹੁੰ ਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਰੁਤਬੇ, ਿਾਂ
ਫ਼ੌਿਦਾਰੀ ਦੋਸ਼-ਹਸੱ ਧੀ ਿੱ ਲ ਹਧਆਨ ਹਦੱ ਤੇ ਹਬਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱ ਲ ਿੱ ਲ ਗੌਰ ਕੀਤੇ ਹਬਨਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ ਹਕ ਕੀ ਿੁਰਮ ਿਾਂ ਉਲੁੰਘਣਾ
ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ, ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਿਾਂ ਹਿਦੇਸ਼ ਹਿੱ ਚ ਪੜਹਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ ਪੁਹਲਸ ਿਾਂ ਕੈਂਪਸ ਹਸਕਉਹਰਟੀ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੁੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਰਾਿ ਦੀ
ਪੁਹਲਸ ਕੋਲ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਿਾਂ ਹਰਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ; ਆਪਣੀ ਸੁੰ ਸਥਾ ਨੂੁੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ; ਘਟਨਾ ਦੀ
ਹਰਪੋਰਹਟੁੰ ਗ ਲਈ ਿਿਾਬੀ ਕਾਰਿਾਈ ਲਈ ਸੁੰ ਸਥਾ ਿੱ ਲੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦਾ; ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰ ਸਥਾ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪਰਾਪਤ
ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ।

