
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OPCAT: ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ (ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ) ਅਤ ੇਕੁਆਰੰਟੀਨ ਜਾਾਂਚਾਾਂ    ਸਫਾ 1 

ਚੀਫ਼ ਓਮਬਡਸਮੈਨ (ਮੁੁੱਖ ਲੋਕਪ੍ਾਲ) ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਾਂਚ 

ਭੂਮਿਕਾ 

ਚੀਫ਼ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਧਡਟੇਨਸ਼ਨ (ਬੰਦੀਘਰ) ਦੀਆਾਂ ਧਸਹਤ ਅਤ ੇਅਪ੍ਾਹਜਤਾ ਥਾਵਾਾਂ ਧਵੁੱਚ ਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ 

ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰੁਮੇਵਾਰ ਹੈ – ਉਹ ਥਾਵਾਾਂ ਧਜੁੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪ੍ਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਥਾਾਂ ਨ ੰ  ਛੁੱੜ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀ ਾਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ 

ਧਵੁੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ (ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ) ਅਤ ੇਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਧਮਲ ਹਨ। 

ਚੀਫ਼ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਇੰਸਪ੍ੈਕਟਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਅਧਿਕਾਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਵਲੋਂ  ਕੇਂਦਰ ਧਵੁੱਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ 

ਇਸ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਇੁੱਕਠੀ ਕਰ ਸਕਣ ਧਕ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਉੁੱਥੇ ਧਬਤਾਏ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਮਨੁੁੱ ਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਾਂ ਦਾ 

ਸਨਮਾਨ ਅਤ ੇਸੁਰੁੱਧਖਆ ਧਕਵੇਂ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ।  

ਜਾਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ  

ਇਹ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਜਾਾਂਚ ਧਵੁੱਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਧਟਆਾਂ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਲਗੇਗਾ, ਅਤ ੇਚੀਫ਼ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦੇ 

ਇੰਸਪ੍ੈਕਟਰਾਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਧਕਸੇ ਰਕੁਾਵਟ ਨ ੰ  ਘੁੱਟ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੇਗੀ। 

ਇੰਸਪ੍ੈਕਟਰ ਕੇਂਦਰ ਧਵਚੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੰਘਣਗੇ ਧਕ ਕੇਂਦਰ ਧਕਵੇਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੁੱਝ ਕਮਧਰਆਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ ੇ

ਖੜਕਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗ ੇਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਣ ਧਕ ਧਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸੁਧਵਿਾਵਾਾਂ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਧਵੁੱਚ 

ਉਪ੍ਲਬਿ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਦੀ ਧਬਹਤਰ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਣ। 

ਇੰਸਪ੍ੈਕਟਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਾਂ ਧਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰੁੱਧਖਆ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਧਜਸ ਧਵੁੱਚ ਧਨੁੱ ਜੀ 

ਸੁਰੁੱਧਖਆਤਮਕ ਉਪ੍ਕਰਨ (Personal Protective Equipment - PPE) ਪ੍ਾਏ ਜਾਣ ੇਸ਼ਾਧਮਲ ਹਨ। 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਜਾਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਮਕਵੇਂ ਦ ੇਸਕਦੇ ਹ ੋ

ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ (ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ) ਅਤ ੇਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰ ਧਵੁੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਲੋਕਾਾਂ ਤੋਂ ਉਨਾ੍ਾਂ ਦਆੁਰਾ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 

ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਅਤ ੇਵਤੀਰੇ ਬਾਰ ੇਜਾਣਨਾ ਚੀਫ਼ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਦਾ ਇੁੱਕ ਮਹਤਵਪ੍ ਰਣ ਭਾਗ ਹੈ। 

ਜਾਾਂਚ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਜਾਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਧਵੁੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰ ੇਇੁੱਕ ਆਨਲਾਇਨ ਸਰਵੇਖਣ 

ਧਵੁੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁੱਦੇ ਲਈ ਇੁੱਕ ਟੈਕਸਟ ਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਜਾਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਧਵੁੱਚ ਰਧਹ ਰਹੇ ਧਕਸੇ 

ਧਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਸੁੱਦਾ ਨਹੀ ਾਂ ਧਮਧਲਆ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ ਸਰਵੇਖਣ ਧਵੁੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਉਹ 

MIQ@ombudsman.parliament.nz ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਧਲੰਕ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਧਬਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ 

ਸਬਜੈਕਟ ਲਾਇਨ ‘MIQ survey’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।  

ਇੰਸਪ੍ੈਕਟਰ ਜਾਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਧਵੁੱਚ ਰਧਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ ਥੌੜੀਆਾਂ ਇੰਟਰਧਵਊਆਾਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਧਕਸੇ ਤਰੀਕ ਤੇ 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਾਂ Zoom ਰਾਹੀ ਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਧਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਧਵਊ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਾਂ ਧਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ 

MIQ@ombudsman.parliament.nz ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ ਜਾਾਂ 0800 802 602 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਧਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਬਜੈਕਟ 

ਲਾਇਨ ‘MIQ interview’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇੰਸਪ੍ਕੈਟਰ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰ ੇਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਧਵਊ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਦ ਕਰਨ 

ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ। 
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ਜਾਾਂਚ ਦੇ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨ ੰ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਗੁਪ੍ਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇ

ਇਸਨ ੰ  ਸੁਰੁੱਧਖਅਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਸਾਾਂਭ ਕੇ ਰੁੱਧਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦੀ ਧਕਸੇ ਧਰਪ੍ੋਰਟ ਜਾਾਂ ਖੋਜ ਧਵੁੱਚ ਧਕਸੇ 

ਧਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਜਾਾਂਚ ਤੋਂ ਇੁੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੀਫ਼ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦਆੁਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤ ੇਵਤੀਰੇ ਧਵੁੱਚ ਸੁਿਾਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਧਦੁੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਕਸੇ ਸੁਝਾਅ ਨ ੰ  ਦੁੱਸਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਜਾਾਂਚ ਸੰਬੰਿੀ ਇੁੱਕ ਧਰਪ੍ੋਟਰ 

ਧਤਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਧਜਸਨ ੰ  ਪ੍ਰਕਾਧਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਮਿਕਾਇਤਾਾਂ 
ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਮਨੁੁੱ ਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ (ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ) ਅਤ ੇ

ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਜਾਾਂਚਾਾਂ ਲਈ ਉਨਾ੍ਾਂ ਦੀ ਭ ਧਮਕਾ ਧਵੁੱਚ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਧਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। 

ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ (ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ) ਅਤ ੇਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਧਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ Facility 
Manager ਜਾਾਂ Wellbeing Coordinator ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਨਲਾਇਨ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਭਰਕ ੇਜਾਾਂ 0800 

476 647  ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ (ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਮੁਫਤ ਹੈ) ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ (ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ) ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 

Resolutions Team ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਕਾਰਜਧਵਿੀ, ਅਤ ੇਧਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਬਾਰ ੇਵਿੇਰੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ https://www.miq.govt.nz/about/contact-us/complaints-procedure/ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਪ੍ਧਹਲਾਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਚੁੁੱਕੇ ਹੋ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨ ੰ  ਲਗਦਾ ਹੈ ਧਕ ਧਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ (ਧਜਵੇਂ ਧਕ ਵਪ੍ਾਰ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤ ੇ

ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਾਂ ਧਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ) ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਧਵਹਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਚੀਫ਼ 

ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਮਦਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। 

ਚੀਫ਼ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਧਵੁੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ (ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ) ਤੋਂ 

ਛੋਟ ਲਈ ਧਬਨੈ ਕੀਤਾ ਹਵੋੇ, ਅਤ ੇਤੁਹਾਨ ੰ  ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ ਧਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨ ੰ  ਪ੍ਰੋਸੇਸ ਕਰਨ ਧਵੁੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ 

ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦੇ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਕਾਰਜ ਬਾਰ ੇਵਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ https://www.ombudsman.parliament.nz/what-
we-can-help/complaints-about-government-agencies/how-make-complaint ‘ਤੇ ਪ੍ਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।        

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਚੀਫ਼ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦੇ ਜਾਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਾਮਾਾਂ ਬਾਰ ੇਵਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਵੈੁੱਬਸਾਈਟ 

(https://www.ombudsman.parliament.nz/what-we-can-help/monitoring-covid-19-managed-
isolation-and-quarantine-facilities) ‘ਤ ੇਉਪ੍ਲਬਿ ਹੈ।  

ਜੇ ਚੀਫ਼ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ (ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ) ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰ ਜਾਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਧਵਕਾਸ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡੇ 

ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਧਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨ ੰ  ਈਮੇਲ ਕਰੋ (MIQ@ombudsman.parliament.nz). ਤੁਸੀ ਾਂ ਸਾਨ ੰ  Facebook 
(@ombudsmannz) ‘ਤ ੇਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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