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Orientation to Ontario

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ 
ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਿਵਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ� ਤਸੁ� ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ� ਦੇ 
ਿਟਰ੍ਿਬਉਨਲ ਕੋਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਨੁੱਖੀ 
ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ�ਟਰ ਤ� ਮਦਦ ਲੈਣ 
ਲਈ hrlsc.on.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।
�ਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਕਮੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 
�ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ: 
ohrc.on.ca

ਨੌਜਵਾਨ� ਦੇ ਹੱਕ

ਹਾਲ�ਿਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੰੂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ 
ਬਾਲਗ਼ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 
ਹੋਰ ਕਾਨੰੂਨ ਹਨ। �ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲ ਬਣੇ 
ਉਤਪਾਦ ਪੀਣ ਜ� ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 19 
ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਛਟੋ� ਨਾਲ 
ਿਜਨਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 16 
ਸਾਲ ਹੈ।

justice.gc.ca ਜ� findlink.at/ageconsent 
'ਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵ�
�ਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਪਰ੍ਬੰਧ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵ� ਤੱਕ 
ਿਕਵ� ਪਹੁੰ ਚ ਕਰੋ , ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ:
�ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਵਕੀਲ� ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਦੀ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਲਈ lsuc.on.ca ਜ� findlink.at/
tlsu 'ਤੇ ਅਪਰ ਕਨ� ਡਾ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ (Law 
Society of Upper Canada) 'ਤੇ ਜਾਓ।  

THE CANADIAN CHARTER OF RIGHTS 
AND FREEDOMS - ਹੱਕ� ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ 
ਕਨ� ਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ

ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਮਰਦ� ਅਤੇ ਔਰਤ� ਦਹੋ� ਦੇ ਹਠੇ� ਿਦੱਤੇ 
ਹੱਕ� ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ:

• ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਥਾਵ� ਨੰੂ ਪਰ੍ਗਟਾਉਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ।
• ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੰੂ ਤਸੁ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਜੁੜਣ 

ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ।
• ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ।
• ਕਨ� ਡਾ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਵੀ ਰਿਹਣ ਦਾ ਹੱਕ।
• ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤ� ਬਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ 

ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਬਣਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹੱਕ।
• ਬੰਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ� ਨਸਲੀ ਮੂਲ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, 

ਿਲੰਗ, ਉਮਰ ਜ� ਮਾਨਿਸਕ ਜ� ਸਰੀਰਕ 
ਅਸਮਰਥਤਾ (ਅਪੰਗਤਾ) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਿਬਨਾ 
ਿਕਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਰਾਖੀ 
ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਲਾਭ ਦਾ ਹੱਕ।

• ਅੰਗਰ੍ੇਜ਼ੀ ਜ� ਫ਼ਰ੍�ਚ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਫ਼ੈਡਰਲ 
ਸਰਕਾਰ ਤ� ਸੇਵਾਵ� ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ।

ਕਾਨੰੂਨੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾ

ਿਨਆਂ-ਿਵਭਾਗ 'ਤੇ ਚਾਰਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ: justice.gc.ca 
ਜ� findlink.at/constiacts

THE ONTARIO HUMAN  RIGHTS CODE - 
�ਟਾਰੀਓ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਕੋਡ
ਇਸ ਕੋਡ ਹੇਠ, ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਬੰਸ, ਨਸਲੀ ਮੂਲ, 
ਮੂਲ ਦੀ ਥ�, ਧਰਮ, ਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪੰਗਤਾ), ਿਵਆਹੁਤਾ 
ਸਿਥਤੀ (ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਮਿਲੰਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ), 
ਪਛਾਣ, ਜੁਰਮ� ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ, ਸੈਕਸ ਜ�ਡਰ ਜ� ਿਜਨਸੀ 
ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਜ਼ੋਗਾਰ, ਹਾਊਿਸੰਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� 
ਦੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਪੱਖਪਾਤ ਜ� ਤੰਗ-
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਹੈ।  
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• ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ �ਟਾਰੀਓ (Legal Aid 
Ontario) ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵ� ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 
1-800-668-8258 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ� 
legalaid.on.ca 'ਤੇ ਜ·

• Settlement.org ਕਨ� ਡਾ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਪਰ੍ਬੰਧ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ: settlement.org ਜ� 
findlink.at/Legal-Serv

• ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਸੱਿਖਆ �ਟਾਰੀਓ 
(Community Legal Education 
Ontario) ਲੋਕ� ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 
ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਤੱਥ-ਸ਼ੀਟ� ਿਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ cleo.on.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।

• ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (170 ਤ� ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ 
ਉਪਲਬਧ) ਲਈ 1-866-252-0104 'ਤੇ ਕਾਲ 
ਕਰੋ ਜ� ਜਸਿਟਸ �ਟਾਰੀਓ (Justice 
Ontario): 
attorneygeneral.jus.gov.on.ca ਜ� 
findlink.at/on-justice 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ �ਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਲ ਅਣਉਿਚਤ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਤਸੁ� 
�ਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ (Ombudsman of Ontario) 
ਨੰੂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
ombudsman.on.ca

ਅਿਹਮ ਿਟੱਪਣੀ

�ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਦੋ ਅਿਹਮ ਕਾਨੰੂਨ, ਤੁਹਾਡੇ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਹੱਕ� ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ 
ਹਨ:

• ਹੱਕ� ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਕਨ� ਡੀਅਨ 
ਚਾਰਟਰ

• �ਟਾਰੀਓ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਕੋਡ




