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ਜਿਨਸੀ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰ ਸਾਰਿਤ ਲਾਗ (ਐੱਸ ਟੀ ਆਈ) ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ
ਫੈ ਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ (ਬੀ ਬੀ ਵੀ) ਕੀ ਹਨ?
ਜਿਨਸੀ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰ ਸਾਰਿਤ ਲਾਗ (ਐੱਸ ਟੀ ਆਈ) ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਫੈ ਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ (ਬੀ ਬੀ ਵੀ) ਕਿਸੇ
ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ I
ਕੁਝ ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈ ਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ
ਜੀਵਨਭਰ ਲਈ ਹੀ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹਨ I ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ
ਨੂੰ ਲਾਗ ਤੋ ਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ I

STIs

ਅਤੇ

BBVs

ਕਿਵੇ ਂ ਫੈ ਲਦੇ ਹਨ?

ਐਸਟੀਆਈ ਮੁੱਖ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਅਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਸੈ ਕਸ ਕਰਕੇ ਫੈ ਲਦਾ ਹੈ , ਜਿਸਨੂੰ ਐਸਟੀਆਈ ਹੁ ੰ ਦੀ
ਹੈ I ਇਹ ਲਾਗ ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਰਾਹੀਂ ਅੱ ਗੇ ਫੈ ਲਦੀ ਹੈ , ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ:
• ਵੀਰਜ (ਕਮ)
• ਯੋ ਨੀ ਵਿਚਲੇ ਤਰਲ
• ਗੁਦਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ (ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਥੱ ਲੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰੋ ਂ)

ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ
•
•
•
•

STI

(ਐਸਟੀਆਈ) ਹਨ

ਵਾਇਰਸ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਹਰਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਚ ਪੀ ਵੀ)
ਬੈ ਕਟੀਰੀਆ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਕਲੈ ਮੀਡੀਆ, ਗੋ ਨੋਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿਫਿਲਿਸ)
ਪੈ ਰਾਸਾਈਟ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ ਂ: ਟ੍ ਰਾਈਕੌ ਨੋ ਨਾਸ)
ਪਰਜੀਵੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ ਂ: ਟ੍ ਰਾਈਕੋ ਮੋ ਨਸ)

‘ਬਲੱ ਡ ਬੋ ਰਨ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱ ਚ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ I BBVs ਮੁੱਖ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਉਦੋ ਂ ਫੈ ਲਦੇ ਹਨ, ਜਦੋ ਂ ਇੱ ਕ ਲਾਗ ਵਾਲੇ
ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ I
ਕੁਝ ਬੀਬੀਵੀ ਵੀ ਐਸਟੀਆਈ ਹਨ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ ਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਇਮੂਨੋ ਡਫਆਈਸੀਐਸੀਆਈ ਵਾਇਰਸ (ਐੱਚਆਈਵੀ) ਖੂਨ ਦੇ
ਖੂਨ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੈ ਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
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ਜਿਨਸੀ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰ ਸਾਰਿਤ ਲਾਗ (ਐੱਸ ਟੀ ਆਈ) ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ
ਫੈ ਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ (ਬੀ ਬੀ ਵੀ) ਕੀ ਹਨ?
ਮੈ ਂ STIs ਅਤੇ BBVs ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਖਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਂ ਘੱ ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਸੈ ਕਸ ਕਰਕੇ STI ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ I ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਸੈ ਕਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ
ਰੁ ਕਾਵਟਾਂ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੈ ਕਸ (ਯੋ ਨੀ, ਗੁਦਾ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸੈ ਕਸ) ਦੌ ਰਾਨ ਕੰ ਡ�ੋਮ I
ਜੇ ਕਰ ਲਿੰ ਗਕ ਖਿਡੌ ਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਨਵੇ ਂ ਕੰ ਡ�ੋਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੁ ੰ ਕੀ ਹੈ I
ਐੱਸ ਟੀ ਆਈ ਨੂੰ ਰੋ ਕਣ ਲਈ ਕੰ ਡ�ੋਮ 100% ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ I ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ
ਕਰੋ I

ਮੈ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਂ ਪਤਾ ਲੱ ਗੇ ਗਾ ਜੇ ਕਰ ਮੈ ਨੂੰ
ਐਸਟੀਆਈ ਜਾਂ ਬੀਬੀਵੀ ਹੈ ?
ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ
ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋ ਈ STI ਜਾਂ BBV ਹੈ I

ਕੰ ਡ�ੋਮ ਲਗਾ ਕੇ
ਲਿੰ ਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ
ਕਰਨਾ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ STIs ਅਤੇ
ਕੰ ਡ�ੋਮ ਲਗਾਓ

ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੀਆਈ ਜਾਂ ਬੀ.ਬੀ.ਵੀ. ਹੈ , ਕਿਉਂਕ�ਿ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਕੋ ਈ ਲੱ ਛਣ ਨਹੀਂ
ਹੁ ੰ ਦੇ I ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲੱ ਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ:
• ਯੋ ਨੀ, ਲਿੰ ਗ ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਾਰਸ਼
• ਪਿਸ਼ਾਬ (ਮੂਤਨ) ਦੌ ਰਾਨ ਦਰਦ
• ਯੋ ਨੀ, ਲਿੰ ਗ ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਵਿੱ ਚੋਂ ਬਦਬੂਦਾਰ ਜਾਂ ਅਜੀਬ ਰੰ ਗ
ਦਾ (ਤਰਲ) ਰਿਸਾਵ
• ਸੈ ਕਸ ਦੌ ਰਾਨ ਦਰਦ
• ਯੋ ਨੀ ਵਿੱ ਚੋਂ ਅਸੁਭਾਵਿਕ ਖੂਨ ਵਗਣਾ
BBVs ਫੈ ਲਣ ਦੇ

ਤਰੀਕੇ

BBVs ਤੋ ਂ

ਬਚਾਉਣ ਲਈ
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ਜਿਨਸੀ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰ ਸਾਰਿਤ ਲਾਗ (ਐੱਸ ਟੀ ਆਈ) ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ
ਫੈ ਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ (ਬੀ ਬੀ ਵੀ) ਕੀ ਹਨ?
ਮੈ ਂ STIs ਅਤੇ BBVs ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਖਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਂ ਘੱ ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ?
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ BBVs ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਖਮ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ :
•
•
•
•

ਨਿਯਮਤ ਟੈ ਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈ ਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਯੋ ਨੀ, ਗੁਦਾ, ਮੌ ਖਿਕ) ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰ ਡ�ੋਮ ਦਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਨਾ
ਪ੍ਰੈ ਪ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ
ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ, ਰੇ ਜ਼ਰ, ਨਹੁ ੰ ਕੱ ਟਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯੰ ਤ੍ਰਿ ਤ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈ ਟੂ ਖੁਦਵਾ
ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਨ੍ਹਵਾਂ ਕੇ

ਮੈ ਨੂੰ STIs ਜਾਂ BBVs ਲਈ ਕਿੰ ਨੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਹੈ , ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਟੈ ਸਟ ਕਰੋ , ਭਾਵੇ ਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰ ਡ�ੋਮ 100% ਸਮੇ ਂ
ਵਰਤਦੇ ਹੋ
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਮਰਦ ਹੋ ਜੋ ਦੂਜੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸੈ ਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਹਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ , ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਖਮ
ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
• ਜਿੰ ਨੀ ਛੇ ਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਈ ਲੱ ਛਣ ਹੋ ਣ ਤਾਂ
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚਿੰ ਤਤ ਹੋ

ਜੇ ਮੈ ਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇ ਰੇ ਕੋ ਲ ਐਸਟੀਆਈ ਜਾਂ ਬੀ ਬੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈ ਂ ਕੀ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹਾਂ ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਈ STI ਜਾਂ BBV ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈ ਸਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੋ I
ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਾਗਾਂ ਗੰ ਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ I ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,
ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੀਆ ਲਾਗਾਂ ਕਾਰਨ ਬਾਂਝਪਨ (ਬੱ ਚੇ ਹੋ ਣ ਦੀ ਅਯੋ ਗਤਾ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ I ਜੇ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱ ਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁ ਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਸ ਟੀ ਆਈ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ I
ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਸੈ ਕਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱ ਚ
ਲਹੂ ਭੇ ਜ ਸਕਦਾ ਹੈ I
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ਜਿਨਸੀ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰ ਸਾਰਿਤ ਲਾਗ (ਐੱਸ ਟੀ ਆਈ) ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ
ਫੈ ਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ (ਬੀ ਬੀ ਵੀ) ਕੀ ਹਨ?
ਮੈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੇ ਰੀ
ਕਿਸੇ ਜਿਨਸੀ ਸੰ ਪਰਕ (ਜਾਂ ਸਾਥੀ) ਨੂੰ
ਐਸਟੀਆਈ ਜਾਂ ਬੀ ਬੀ ਵੀ ਹੋ ਣ ਦਾ
ਪਤਾ ਲੱ ਗਾ ਹੈ ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੋ ਨ ਕਾਲ, ਟੈ ਕਸਟ ਸੁਨੇ ਹੇ,
ਚਿੱ ਠੀ ਜਾਂ ਈਮੇ ਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਿਨਸੀ ਸੰ ਪਰਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਸਟੀਆਈ ਜਾਂ
ਬੀ ਬੀ ਵੀ ਹੋ ਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱ ਗਾ ਹੈ I ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋ ਈ ਲਾਗ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਚ ਕੋ ਈ ਲੱ ਛਣ ਨਾ ਹੋ ਣ I
ਜੇ ਲੋ ੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਟੈ ਸਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੋ I

ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
• ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
• Family Planning Victoria’s clinic
(ਵਿਕਟੋ ਰੀਆਈ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋ ਜਨਾਬੰ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕ) ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
• ਐਸਟੀਆਈ ਜਾਂ ਬੀ ਬੀ ਵੀ ਟੈ ਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇ ਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ
ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇ ਖਣ ਵਿਚ ਵੀ
ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ :
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 .

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 Family Planning Victoria 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 ਪ੍ ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰ ਸਥਾ ਹੋ , ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ 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

