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ਲਿੰ ਗਕ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰ ਸਾਰਿਤ ਲਾਗ (ਐੱਸ ਟੀ ਆਈ) ਅਤੇ
ਬਲੱ ਡ ਬੋ ਰਨ ਵਾਇਰਸ (ਬੀ ਬੀ ਵੀ) ਜਾਂ ਚ:
ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਲਿੰ ਗਕ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰ ਸਾਰਿਤ ਲਾਗ (ਐੱਸ ਟੀ ਆਈ) ਅਤੇ ਬਲੱ ਡ ਬੋ ਰਨ ਵਾਇਰਸ (ਬੀਬੀਵੀ) ਕਿਸੇ ਵੀ
ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ I
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈ ਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਹੋ , ਜਿਨਸੀ ਸਾਥੀ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਾਓ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਰਦ ਹੋ
ਜੋ ਦੂਜੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸੈ ਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ
ਵਾਰ ਟੈ ਸਟ ਕਰਵਾਓ I
ਇਹ ਦੇ ਖਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਟੈ ਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ
ਕਰੋ I

ਐਸਟੀਆਈ ਅਤੇ ਬੀਬੀਵੀ ਟੈ ਸਟ ਵਿੱ ਚ ਕੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ?
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗਾ I ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਦ
ਜਾਂ ਔਰਤ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ I
ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰ ਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਲਈ ਟੈ ਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਕਸਰ ਕਿੰ ਨੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ I ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•
•
•
•
•

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਸੈ ਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਕਿੰ ਨੇ ਹਨ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰ ਡ�ੋਮ ਵਰਗੀਆਂ ਰੁ ਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ ਗਕ ਸਾਥੀ ਨਰ, ਮਾਦਾ, ਦੋ ਵੇ ਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹਨ?
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈ ਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸੇ ਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟੈ ਸਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੈ I
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ਲਿੰ ਗਕ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰ ਸਾਰਿਤ ਲਾਗ (ਐੱਸ ਟੀ ਆਈ) ਅਤੇ
ਬਲੱ ਡ ਬੋ ਰਨ ਵਾਇਰਸ (ਬੀ ਬੀ ਵੀ) ਜਾਂ ਚ:
ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਇੱ ਕ ਐਸ ਟੀ ਆਈ ਟੈ ਸਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :

ਇੱ ਕ ਪਿਸ਼ਾਬ (ਮੂਤ) ਦਾ ਨਮੂਨਾ

ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ

ਇੱ ਕ ਫ਼ੰ ਬੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ

ਇੱ ਕ ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਚ ਲੱ ਛਣ ਹੋ ਣ I
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇ ਟ ਥਾਂ ਵਿਚ ਕਮਰ ਤੋ ਂ ਸਨੱ ਕੱ ਪੜੇ
ਲਾਹੁ ਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ I ਡਾਕਟਰ ਪੇ ਸ਼ੇਵਰ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ
ਕਰਨਗੇ I

ਬੀਬੀਵੀ ਟੈ ਸਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :

ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਥੋਲੋਜੀ ਟੈ ਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
STIs ਜਾਂ BBVs ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਲੈ ਬ ਨੂੰ
ਭੇ ਜਿਆ ਜਾਵੇ ਗਾ I
ਨਤੀਜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱ ਕ
ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ I

ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ

ਟੈ ਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ
ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈ ਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ I
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ਬਲੱ ਡ ਬੋ ਰਨ ਵਾਇਰਸ (ਬੀ ਬੀ ਵੀ) ਜਾਂ ਚ:
ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਐਸਟੀਆਈ ਅਤੇ ਬੀਬੀਵੀ ਜਾਂ ਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰ ਨੀ ਹੈ ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਮੈ ਡੀਕੇ ਅਰ ਕਾਰਡ ਹੈ , ਤਾਂ ਪੈ ਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਟੈ ਸਟ ਬਲਕ ਬਿੱ ਲਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ I
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈ ਸਟ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ I
ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱ ਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਇਹ ਇਸ ਗੱ ਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱ ਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ :
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਮੈ ਡੀਕੇ ਅਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਹੈ ਲਥ ਕੇ ਅਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਲੀਨਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਬਲਕ
ਬਿੱ ਲਡ ਕਰਨਗੇ
• ਕੁਝ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਗੈ ਪ (ਅੰ ਤਰ) ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ I ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਗਾ
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਮੈ ਡੀਕੇ ਅਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ
ਪਵੇ ਗੀ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਫ਼ੋ ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੈ , ਤਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇ ਸੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ I

ਜੇ ਤੁਸੀਂ Family Planning Victoria (ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋ ਜਨ ਵਿਕਟੋ ਰੀਆ) ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਚ ਜਾਂ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਹੈ :
Family Planning Victoria ਵਿਕਟੋ ਰੀਆਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹਰ, ਗੁਪਤ ਐਸਟੀਆਈ ਅਤੇ ਬੀਬੀਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼

ਕਰਦਾ ਹੈ I ਅਸੀਂ ਪ੍ਰ ਜਨਨ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਦੇ ਖਭਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ I
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ਲਿੰ ਗਕ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰ ਸਾਰਿਤ ਲਾਗ (ਐੱਸ ਟੀ ਆਈ) ਅਤੇ
ਬਲੱ ਡ ਬੋ ਰਨ ਵਾਇਰਸ (ਬੀ ਬੀ ਵੀ) ਜਾਂ ਚ:
ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ :

• ਪੜਾਅ 1: ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਕਸ ਹਿੱ ਲ ਕਲੀਨਿਕ ਲਈ

03 9257 0100 ‘ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈ ਲਬੌ ਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ
ਲਈ 03 9660 4700 ‘ਤੇ ਫ਼ੋ ਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈ ਅ ਕਰ

ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:

• ਪੜਾਅ 3: ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਗੇ, ਜੋ

• ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
• Family Planning Victoria’s clinic
(ਵਿਕਟੋ ਰੀਆਈ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋ ਜਨਾਬੰ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕ)
ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
• ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਖੇ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ
ਪ੍ਰ ਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋ ਜਨ ਵਿਕਟੋ ਰੀਆ ਦੀ
ਵੈ ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਉ I
• ਐਸਟੀਆਈ ਅਤੇ ਬੀਬੀਵੀਜ਼ ਕੀ ਹਨ, ਇੰ ਨ੍ ਹਾਂ ਬਾਰੇ
ਪੜੋ ?

• ਪੜਾਅ 4: ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਟੈ ਸਟਾਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇ ਖਣ ਵਿਚ ਵੀ
ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ :

ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰ ਗ ਅਤੇ ‘ਡਰਾਪ-ਇਨ’ ਪਾਤਰਤਾ ਅਤੇ
ਸਮੇ ਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇ ਖੋ I

• ਪੜਾਅ 2 : ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇ ਰੀ
ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਗਾ
I ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਸੈ ਪਸ਼ਨ
ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਗਾ I
ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਅਤੇ , ਜਿਨਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰ ਜਨਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ
I ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਇੱ ਕ ਨਿੱਜੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਗੁਪਤ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗਾ I

ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ I

• ਪੜਾਅ 5: ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ

ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਟੈ ਸਟ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ
ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ I

ਜਿਨਸੀ ਸਿਹਤ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਨੌ ਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਖਣ ਲਈ
ਇਸ ਲਿੰ ਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱ ਕ ਕਰੋ .

• ਪੜਾਅ 6: ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀ
ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋ ਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ I

ਬਿਆਨ: ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ Multicultural Centre for Women’s Health (ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁ -ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇ ਂ ਦਰ) ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮੰ ਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ I ਬੇ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਤੱ ਥਸ਼ੀਟ ਸਿਰਫ ਆਮ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ I ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ, ਅਜਿਹੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱ ਖਰੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ I ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ I ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਇਸ ਫੈ ਕਟਸ਼ੀਟ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਲਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋ ਜਨਾਬੰ ਦੀ ਵਿਕਟੋ ਰੀਆ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ (ਜਾਂ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱ ਚ, ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੁ ਆਰਾ) ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ 1968 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ I ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਦੁ ਬਾਰਾ ਪੇ ਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰ ਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰ ਸਥਾ ਹੋ , ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇ ਸ਼ ਲਈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ I ਸਾਡੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰ ਨਕਲ ਜਾਂ ਸੰ ਚਾਰ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੂਰਵ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ , ਸਾਡੇ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ ਦੁ ਆਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਜੰ ਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ I

