ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਬਾਰੇ UN (ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ
ਿਜ�ਦੇ ਰਿਹਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ, ਚੰ ਗੇ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਵੱ ਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
ਿਵਕਾਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਹਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, (ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ) ਆਪਣੀ
ਗੱ ਲ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਏ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
ਸੁਰੱਿਖਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੱ ਲ� ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਪਹੁੰ ਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ

ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ

1) 18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਬੱ ਚੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਹਨ
2) ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਹਨ
3) ਬਾਲਗ� ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਬਹਤਰੀਨ ਹੈ
4) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
5) ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਿਵੱ ਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
6) ਿਜ�ਦੇ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
7) ਮੈਨੰ ੂ ਨ� ਰੱ ਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
8) ਮੈਨੰ ੂ ਪਿਹਚਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
9) ਮੈਨੰ ੂ ਇੱ ਕ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
10) ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
11) ਮੈਨੰ ੂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤ� ਬਾਹਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
12) ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱ ਲ ਸੁਣੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ

13) ਮੈਨੰ ੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ�ਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
14) ਮੈਨੰ ੂ ਖੁਦ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵ� ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਸੇਧ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ

ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
15) ਮੈਨੰ ੂ ਦੋਸਤ� ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹ� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
16) ਮੈਨੰ ੂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼� ਗੁਪਤ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
17) ਮੈਨੰ ੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
18) ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਵ� ਮਾਿਪਆਂ ਵੱ ਲ� ਵੱ ਡਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
19) ਮੈਨੰ ੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਏ ਜਾਣ ਜ� ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
20) ਜੇ ਮ� ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹ� ਰਿਹ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਤ� ਮੈਨੰ ੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਮਦਦ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
21) ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਗੋਦ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਮੈਨੰ ੂ ਿਬਹਤਰੀਨ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
22) ਜੇ ਮ� ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਹ�, ਤ� ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱ ਿਚਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
23) ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੈ, ਤ� ਮੈਨੰ ੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
24) ਮੈਨੰ ੂ ਚੰ ਗੇ ਿਮਆਰ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚੰ ਗੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
25) ਜੇ ਮ� ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹ� ਰਿਹ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹ�, ਤ� ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ�ਦੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ

ਕੀ ਮ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹ�
26) ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਮੇਰੀ ਪਰਵਿਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ
27) ਮੈਨੰ ੂ ਇੱ ਕ ਉਿਚਤ ਘਰ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕਪਿੜਆਂ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ

28) ਮੈਨੰ ੂ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
29) ਮੈਨੰ ੂ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰਨ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਅਤੇ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ
30) ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
31) ਮੈਨੰ ੂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ

32) ਮੇਰੇ ਤ� ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰ ਮ ਨਹ� ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
33) ਮੇਰੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਡਰੱ ਗਜ਼ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
34) ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਤਰ�� ਨਾਲ ਨਹ� ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਮੈਨੰ ੂ ਤਕਲੀਫਦੇਹ, ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜ� ਉਦਾਸ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਵਾ�ਦਾ ਹੈ।
35) ਮੈਨੰ ੂ ਅਗਵਾ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਵੇਚ ਜ� ਤੱ ਸਕਰੀ ਨਹ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ

36) ਮੈਨੰ ੂ ਉਨ�� ਗੱ ਲ� ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
37) ਮੈਨੰ ੂ ਬੇਰਿਹਮ ਜ� ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
38) ਮੈਨੰ ੂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱ ਕ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੈ
39) ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰ ਚਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ� ਮਾੜੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤ� ਮੈਨੰ ੂ

ਮਦਦ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
40) ਜੇ ਮ� ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹ� ਤ� ਮੈਨੰ ੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱ ਖਤਾ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
41) ਿਜੱ ਥੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ UN ਤ� ਿਬਹਤਰ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ �ਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰ ਮ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!
42) ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ UNCRC (ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਬਾਰੇ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ) ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
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1) 18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਬੱ ਚੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਹਨ
UNCRC ਤਿਹਤ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਅਰਥ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ� ਘੱ ਟ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ। ਜਦ� ਤੱ ਕ ਿਕ ਉਸ (ਸਬੰ ਧਤ)

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਹਤ ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਬਾਲਗ-ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ - ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਜੇ 16 ਸਾਲ

ਦੀ ਉਮਰ ’ਤੇ ਮੇਰਾ ਿਵਆਹ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

2) ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਹਨ
UNCRC ਸਾਿਰਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਭਾਵ� ਉਨ�� ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਯੋਗਤਾਵ� ਿਕ� ਨਾ ਹੋਣ, ਭਾਵ� ਉਹ

ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਜ� ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱ ਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹ� ਪ�ਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਹੜੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਹਨ। ਸਰਕਾਰ
ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਿਵਤਕਰੇ ਤ� UNCRC ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ�� ਨੂੰ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3) ਬਾਲਗ� ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਬਹਤਰੀਨ ਹੈ

ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਿਬਹਤਰੀਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ� ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਬਾਲਗ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਉਨ�� ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ �ਤੇ ਿਕਵ� ਅਸਰ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ

4) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ UNCRC ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।

ਿਮਸਾਲ ਲਈ - ਸਰਕਾਰ ਜਦ� ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ� ਲੈ (ਖੋਹ) ਸਕਦੀ, ਉਨ�� ਨੂੰ UNCRC ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਮੇਰੇ

ਅਿਧਕਾਰ� ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

5) ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਿਵੱ ਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਤਕਾਰ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱ ਡੇ ਹੋਣ ’ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਮ� ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਸੱ ਖ ਸਕ�।

6) ਿਜ�ਦੇ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਮੈਨੰ ੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ� ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮ� ਿਜ�ਦਾ/ਿਜ�ਦੀ ਰਹ� ਅਤੇ

ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਿਵਕਾਸ ਹੋਵੇ।

7) ਮੈਨੰ ੂ ਨ� ਰੱ ਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਦੋਵ�
ਮਾਿਪਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਦੋਵ� ਮਾਿਪਆਂ ਵੱ ਲ� ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
8) ਮੈਨੰ ੂ ਪਿਹਚਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
ਮੇਰੇ ਨਾਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਬੰ ਧ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਮਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ, ਨਾਮ ਜ� ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਪਛੋਕੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, UNCRC ਇਹ

ਮਾਨਤਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ�� ਕੋਲ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
9) ਮੈਨੰ ੂ ਇੱ ਕ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਤ� ਵੱ ਖ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰ ਗਾ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ - ਿਮਸਾਲ ਲਈ

ਜੇ ਮਾਿਪਆਂ ਿਵੱ ਚ� ਕੋਈ ਇੱ ਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ� ਮੇਰੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਵੱ ਖ ਹੋ
ਗਏ ਹਨ, ਤ� ਮੈਨੰ ੂ ਉਦ� ਤੱ ਕ ਉਨ�� ਦੋਵ� ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੰ ੂ

ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ� ਪਹੁੰ ਚਦਾ। ਵੱ ਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਿਰਆਂ ਲਈ, ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਦੱ ਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

10) ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ� ਨੂੰ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੂੰ ਦੇਸ਼� ਦਰਿਮਆਨ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਸੰ ਪਰਕ ਬਣਾਈ

ਰੱ ਖਣ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਦੇਸ਼� ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਮੈਨੰ ੂ ਉਨ�� ਦੋਵ� ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।

11) ਮੈਨੰ ੂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤ� ਬਾਹਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ� ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ� ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ। ਸਰਕਾਰ� ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨ� ਦੇਸ਼� ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ� ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

12) ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱ ਲ ਸੁਣੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
ਜਦ� ਬਾਲਗ ਅਿਜਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਮ� ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ/ਸੋਚਦੀ ਹ� ਉਸ ਨੂੰ

ਕਿਹਣ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱ ਲ ਸੁਣੇ ਦਾ ਮੈਨੰ ੂ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਘਰ ਿਵੱ ਚ, ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ

ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਿਵਚਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਬਾਲਗ� ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਮ� ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਇਸ ਤਰ�� ਨਾਲ ਦੇ ਸਕ� ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱ ਲ� ਅਿਜਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

13) ਮੈਨੰ ੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ�ਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ

ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਹਰ ਤਰ�� ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ�ਝਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮ�

ਬੋਲ ਕੇ, ਿਲਖ ਕੇ, ਇੱ ਕ ਕਲਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ� ਿਜਸ ਦੀ

ਮ� ਚੋਣ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ�। ਮ� ਉਦ� ਤੱ ਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ� ਜਦ� ਤੱ ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੰ ੂ ਜ� ਹੋਰਨ� ਨੂੰ

ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ� ਪਹੁੰ ਚਾ ਰਹੀ ਹੁੰ ਦੀ।

14) ਮੈਨੰ ੂ ਖੁਦ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵ� ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਸੇਧ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ

ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋ ਮ� ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹ� ਉਸ ਨੂੰ ਮੰ ਨਣਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਦ�

ਤੱ ਕ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਮ� ਹੋਰਨ� ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਉਨ�� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਤ� ਨਹ� ਰੋਕਦਾ/ਰੋਕਦੀ।
15) ਮੈਨੰ ੂ ਦੋਸਤ� ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹ� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
ਮੈਨੰ ੂ ਸਮੂਹ� ਅਤੇ ਸੰ ਗਠਨ� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਇਹ ਹੋਰਨ� ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਉਨ�� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ
ਵਰਤ� ਕਰਨ ਤ� ਨਹ� ਰੋਕਦਾ। ਿਮਸਾਲ ਲਈ - ਮ� ਹੋਰਨ� ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਜਨਤਕ

ਥਾਵ� ’ਤੇ ਇੱ ਧਰ-�ਧਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹ�।

16) ਮੈਨੰ ੂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼� ਗੁਪਤ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
ਮੇਰੀਆਂ ਿਚੱ ਠੀਆਂ, ਡਾਇਰੀ, ਜ� ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ� ਗੁਪਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਜਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਮੇਰੇ
ਵਧੀਆ ਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਿਵਰੁੱ ਧ ਹਮਲੇ ਤ� ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

17) ਮੈਨੰ ੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ

ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ� ਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮ� ਸਮਝ

ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�। ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਾਮੱ ਗਰੀਆਂ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਮੈਨੰ ੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ� ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
18) ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਵ� ਮਾਿਪਆਂ ਵੱ ਲ� ਵੱ ਡਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
ਦੋਵ� ਮਾਪੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਪਰਵਿਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸ�ਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਿਬਹਤਰੀਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ�� ਨੂੰ ਸੇਵਾਵ�
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ ਦੋਵ� ਮਾਪੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

19) ਮੈਨੰ ੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਏ ਜਾਣ ਜ� ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ� ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੰ ੂ ਬਾਲਗ� ਤ�
ਿਹੰ ਸਾ, ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਤ� ਬਚਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।

20) ਜੇ ਮ� ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹ� ਰਿਹ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਤ� ਮੈਨੰ ੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਮਦਦ
ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।

ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵੱ ਲ� ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤ� ਮੇਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ�� ਲੋ ਕ� ਵੱ ਲ� ਸਹੀ

ਤਰ�� ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਧਰਮ, ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਦਲਵ� ਦੇਖਭਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।

21) ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਗੋਦ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਮੈਨੰ ੂ ਿਬਹਤਰੀਨ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਗੋਦ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਪਿਹਲੀ ਿਚੰ ਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਿਬਹਤਰੀਨ ਹੈ।
ਉਹੀ ਿਨਯਮ ਉਸ ਸਮ� ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਭਾਵ� ਮੈਨੰ ੂ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਗੋਦ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਮ�
ਰਿਹੰ ਦਾ/ਰਿਹੰ ਦੀ ਹ� ਜ� ਮ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਜ�ਦਾ/ਜ�ਦੀ ਹ�।

22) ਜੇ ਮ� ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਹ�, ਤ� ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱ ਿਚਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਜੇ ਮ� ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਵੱ ਜ� ਆਇਆ/ਆਈ ਹ�, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇਸ਼

ਿਵੱ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱ ਚੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ� ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

23) ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੈ, ਤ� ਮੈਨੰ ੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
ਮੈਨੰ ੂ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲਗ� ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ

ਸਰਗਰਮ ਸਿਹਭਾਗੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ
ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਮ� ਿਸੱ ਿਖਆ, ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਮਨਪ�ਚਾਵੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕ�।
ਬਾਲਗ� ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਹੋਰਨ� ਨਾਲ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਮੈਨੰ ੂ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ� ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
24) ਮੈਨੰ ੂ ਚੰ ਗੇ ਿਮਆਰ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚੰ ਗੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ

ਮੈਨੰ ੂ ਚੰ ਗੇ ਿਮਆਰ ਵਾਲੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਪੋਸ਼ਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਮ� ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਰਿਹ ਸਕ�। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼� ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
25) ਜੇ ਮ� ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹ� ਰਿਹ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹ�, ਤ� ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ�ਦੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਕੀ ਮ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹ�

ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋ ਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱ ਲ� ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ
ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ

ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।

26) ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਮੇਰੀ ਪਰਵਿਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ
ਮੈਨੰ ੂ ਅਿਜਹੇ ਜੀਵਨ ਪੱ ਧਰ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੇ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਨਿਸਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਲੋ ੜ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ�� ਪਿਰਵਾਰ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸਿਹਣ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ।
27) ਮੈਨੰ ੂ ਇੱ ਕ ਉਿਚਤ ਘਰ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕਪਿੜਆਂ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਵਧੀਕ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਮਸਾਲ ਲਈ - ਜੇ

ਇੱ ਕ ਪਿਰਵਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹ� ਹੈ ਜ� ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਤ� ਕਿਲਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ
ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

28) ਮੈਨੰ ੂ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
ਮੈਨੰ ੂ ਮੁਢਲੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਉਸ �ਚਤਮ ਪੱ ਧਰ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਮ� ਸਮਰੱ ਥ
ਹ�।

29) ਮੈਨੰ ੂ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰਨ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ�
ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਿਤਕਾਰ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ

ਪ�ਿਤਭਾਵ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਿਤਕਾਰ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ, ਖੁਦ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨ� ਸਿਭਆਚਾਰ� ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
30) ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਹੈ

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਿਸੱ ਖਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਭਾਵ� ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ� ਵੱ ਲ�

ਸ�ਝਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਿਜੱ ਥੇ ਮ� ਰਿਹੰ ਦਾ/ਰਿਹੰ ਦੀ ਹ�। ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਰਸਮ�-ਿਰਵਾਜ਼� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਭਾਵ� ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ� ਵੱ ਲ� ਸ�ਝਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਿਜੱ ਥੇ ਮ� ਰਿਹੰ ਦਾ/ਰਿਹੰ ਦੀ ਹ�।
31) ਮੈਨੰ ੂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
ਮੈਨੰ ੂ ਖੇਡਣ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਪ�ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਭਆਚਾਰਕ, ਕਲਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਨਪ�ਚਾਵੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨ�
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਲਗ� ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ

ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਸਹਾਇਕ, ਉਤਸ਼ਾਹ-ਵਰਧਕ ਅਤੇ

ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱ ਚ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨ� ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।
32) ਮੇਰੇ ਤ� ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰ ਮ ਨਹ� ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਮ� ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਇਹ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਮ� ਉਿਚਤ ਉਮਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਵ� ਤ� ਮੈਨੰ ੂ ਿਕੰ ਨ� ਘੰ ਟੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਬਾਲਗ ਇਨ�� ਿਨਯਮ� ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹ� ਰਿਹੰ ਦੇ ਉਨ�� ਨੂੰ
ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

33) ਮੇਰੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਡਰੱ ਗਜ਼ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਡਰੱ ਗਜ਼ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ� ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਿਮਸਾਲ ਲਈ - ਸਰਕਾਰ

ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਡਰੱ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਕੀ (ਅਸਰ)
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਉਨ�� ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਤ� ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

34) ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਤਰ�� ਨਾਲ ਨਹ� ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਮੈਨੰ ੂ ਤਕਲੀਫਦੇਹ, ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜ� ਉਦਾਸ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾ�ਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਯੌਨ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਨਹ�
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਮ� ਨਹ� ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਛੂਹਣਾ ਜ� ਮੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰ�
ਿਖੱ ਚਣੀਆਂ ਜ� ਮੇਰੇ ਤ� ਅਿਜਹੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਕਿਹਲਵਾਉਣੀਆਂ ਜੋ ਮ� ਕਿਹਣਾ ਨਹ� ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਨੁਕਸਾਨ

ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤ� ਮੈਨੰ ੂ ਉਹ ਮਦਦ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਮੈਨੰ ੂ
ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਹੈ।

35) ਮੈਨੰ ੂ ਅਗਵਾ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਵੇਚ ਜ� ਤੱ ਸਕਰੀ ਨਹ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਨਹ� ਿਲਆ ਜ�ਦਾ।

ਮੈਨੰ ੂ ਅਗਵਾ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਵੇਚ ਜ� ਤਸੱ ਕਰੀ ਨਹ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

36) ਮੈਨੰ ੂ ਉਨ�� ਗੱ ਲ� ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ

ਮੇਰੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵਕਾਸ �ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਿਮਸਾਲ ਲਈ - ਮੈਨੰ ੂ ਅਿਜਹਾ ਕੰ ਮ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਮੈਨੰ ੂ

ਕੰ ਮ ’ਤੇ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ ਉਨ�� ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਿਸਰਫ ਉਸ ਸਮ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਮੇਰੀ ਢੁਕਵ� ਉਮਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ�� ਨੂੰ
ਮੈਨੰ ੂ ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਚੀਜ਼� ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ।

37) ਮੈਨੰ ੂ ਬੇਰਿਹਮ ਜ� ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
ਜੇ ਮ� ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦਾ/ਤੋੜਦੀ ਹ�, ਤ� ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੰ ੂ ਬਾਲਗ� ਨਾਲ
ਜੇਲ� ਿਵੱ ਚ ਨਹ� ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।

38) ਮੈਨੰ ੂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱ ਕ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੈ
ਮੈਨੰ ੂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱ ਕ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਜੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤ� ਮੈਨੰ ੂ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

39) ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰ ਚਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ� ਮਾੜੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤ�
ਮੈਨੰ ੂ ਮਦਦ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ

ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਚੋਟ ਪਹੁੰ ਚਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਣਗੌਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� ਮਾੜੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤ� ਮੈਨੰ ੂ ਿਬਹਤਰ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਮਸਾਲ ਲਈ - ਅਣਦੇਖੀ, ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ, ਸਜ਼ਾ ਜ� ਜੰ ਗ

ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਜੇ ਮ� ਿਬਹਤਰ (ਠੀਕ) ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹ� ਤ� ਮੈਨੰ ੂ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ

ਹੈ।

40) ਜੇ ਮ� ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹ� ਤ� ਮੈਨੰ ੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱ ਖਤਾ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ

ਜੇ ਮ� ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦਾ/ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹ�, ਤ� ਮੈਨੰ ੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਜ� ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ

ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਸਭ ਤ� ਗੰ ਭੀਰ ਜੁਰਮ� ਲਈ ਹੀ ਜੇਲ� ਿਵੱ ਚ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

41) ਿਜੱ ਥੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ UN ਤ� ਿਬਹਤਰ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ �ਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰ ਮ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ!

ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ UNCRC ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਅਨੁਛੇਦ� ਤ� ਿਬਹਤਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ� ਉਨ�� ਨੂੰ

ਕਾਇਮ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। UNCRC ਿਵੱ ਚ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਕੀਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਉਹ ਬੁਿਨਆਦ ਹੈ ਿਜਸ �ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰ

ਸਕਦੀ ਹੈ।

42) ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ UNCRC ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰ ਮ ਹੈ ਿਕ ਬਾਲਗ� ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ UNCRC ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ�� ਨੂੰ ਇਹ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�� ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਢੁਕਵ� ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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