
ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਕਾਰਗੋ (ਮਾਲ) 
ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਭਾਿੀ ਜੁਰਮ ਨੰੂ ਆਕਰਸ਼ਤ 

ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ?
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ਟਰੱਕ ਯਾਰਡ ਸੁਰੱਵਿਆ 
ਮੁਲਾਂਕਣ

ਕਾਰਗੋ ਸੰਬੰਧੀ ਜੁਰਮਾਂ ਕਰਕੇ 
ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੰੂ ਹਰ ਸਾਲ $5 
ਵਬਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ!
ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਕਾਰਗੋ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਿਾਸਤੇ ਵਨਸ਼ਾਨੇ ਿਾਲਾ ਿੇਤਰ ਹੈ।

ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਚੋਰੀ ਪੀੜਤ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਿਾਲਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ 
ਵਕਸੇ ਲਈ ਿਰਚਾ ਹੈ; ਤਨਿਾਹਾਂ, ਵਰਟੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਿਾਂ ਲਈ 
ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਿਰਾਂ 
ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਨੰੂ ਜੋਿਮ ਵਿੱਚ 
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵਜਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਟਰੱਵਕੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 
ਵਜਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ 
ਨੁਕਸਾਨ, ਬੀਮੇ ਦਾ ਿਵਧਆ ਹੋਇਆ ਿਰਚਾ, ਅਤੇ ਦੀਿਾਲੀਆਪਨ 
ਤੱਕ।

ਵਸਰਫ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀ 
ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮ 
ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਮਾਰਵਕਟ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ 
ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਿਾਪਸ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 
ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੰੂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਵਦੰਦਾ ਹੈ।

ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਛੋਟ ਿਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 
ਤੇ ਿੇਵਚਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੰੂ ਸੰਗਵਿਤ ਅਪਰਾਧਕ 
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਵਸ਼ਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੰੂ 
ਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕ੍ਾਇਮ ਪ੍ੀਿੇਨਸ਼ਨ ਥਰੂ ਏਨਿਾਏਰਨਮੇਂਟਲ ਵਡਜਾਈਨ 
(ਿਾਤਾਿਰਣਕ ਵਡਜਾਈਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੁਰਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) 
ਕ੍ਾਇਮ ਪ੍ੀਿੇਨਸ਼ਨ ਥਰੂ ਏਨਿਾਏਰਨਮੇਂਟਲ ਵਡਜਾਈਨ 
(ਸੀਪੀਟੀਈਡੀ) ਜੁਰਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ, ਵਡਜਾਈਨ ਤੇ ਅਧਾਰਤ 
ਇੱਕ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸਹੀ ਵਡਜਾਈਨ ਅਤੇ ਭੌਵਤਕ ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੀ 
ਪ੍ਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਿਰਤੋਂ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਅਤੇ ਡਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ 
ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕ੍ਾਇਮ ਪ੍ੀਿੇਨਸ਼ਨ ਸਰਵਿਵਸਜ ਮੁਫਤ ਸੁਰੱਵਿਆ ਆਵਡਟ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਡਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜੋਰ ਿੇਤਰਾਂ 
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਜੋਿਮਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 
ਹਨ।
ਸੀਪੀਟੀਈਡੀ (CPTED) ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਕਿੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਨ ਲਈ ਕ੍ਾਇਮ ਪ੍ੀਿੇਨਸ਼ਨ ਸਰਵਿਵਸਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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ਵਟਪ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ 
ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨੰੂ 
ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰੋ

ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ ਅਵਗਆਤ ਵਟਪਸ ਲਈ ਨਕਦ ਇਨਾਮ। ਇੱਕ 
ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਵਿਆ,  ਕੁਝ 
ਸੁਵਣਆ, ਕੁਝ ਕਹੋ। 1-800-222-TIPS (8477) ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

1-800-222-TIPS



ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮਪਾਉਂਡ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਆ
  ਕੀ ਘੇਰੇ ਿਾਲੀ ਿਾੜ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? 
  ਕੀ ਪਹੁੰ ਚ ਿਾਲੇ ਡਰਾਇਿ ਿੇ ਤੇ ਗੇਟ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ?
  ਕੀ ਪਹੁੰ ਚ ਿਾਲੇ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਅਲਾਰਮ ਲਵਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?
  ਕੀ ਘੇਰੇ ਿਾਲੀ ਿਾੜ ਤੇ ਅਲਾਰਮ ਲਵਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?
  ਕੀ ਗੇਟ ਤੇ ਉੱਚ ਸੁਰੱਵਿਆ ਿਾਲੇ ਕਵਟਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਿਾਲਾ 

(ਐਟਂੀ-ਕੱਟ) ਪੈਡਲੌਕ ਅਤੇ ਚੇਨ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ? (ਉਦਾਹਰਣ 
ਲਈ ਸ਼ਰਾਊਵਡਡ ਸ਼ੈਕਲ ਪੈਡਲੌਕ)।

   ਵਕ ਸਾਰੇ ਦੁਆਰਾਂ ਤੇ ਟ੍ੈਸਪਾਸ ਟੂ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਦੇ ਸਾਇਨ ਲਗੇ 
ਹੋਏ ਹਨ? (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ “ਨੋ ਟ੍ੈਸਪਾਵਸੰਗ, ਪ੍ਾਈਿੇਟ 
ਪ੍ਾਪਰਟੀ”)।

  ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਇਨ ਦੂਰੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਵਧਆਨ 
ਵਿੱਚਣ ਲਈ ਚਮਵਕਲੇ ਰੰਗ ਿਰਤਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਤਸਿੀਰਾਂ 
ਿਾਲੇ ਆਇਕਾਨ (icons) ਿਰਤਦੇ ਹਨ?  

  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਾਇਨਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਰੱਿ ਰਿਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ?

  ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਵਹਮਾਨਾਂ ਿਾਸਤੇ ਟ੍ੇਲਰ ਕੰਪਾਉਂਡ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਿੱਿਰੀ ਪਾਰਵਕੰਗ ਹੈ?

   ਵਨਗਰਾਨੀ (ਸਰਿੇਲੈਂਸ) ਸੁਰੱਵਿਆ
  ਕੀ ਇੱਕ ਿੀਡੀਓ ਸਰਿੇਲੈਂਸ ਵਸਸਟਮ ਹੈ?
  ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਚ ਰੇਜੋਲੂਸ਼ਨ ਿਾਲਾ ਵਸਸਟਮ ਹੈ ਵਜਹੜਾ 

ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
  ਕੀ ਿੀਡੀਓ ਸਰਿੇਲੈਂਸ ਵਸਸਟਮ 24 ਘੰਵਟਆਂ ਦੀ ਵਰਕਾਰਡ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਿੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ?
  ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਇਿ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਕੁਆਵਲਟੀ ਨੰੂ ਘਟਾਏ ਵਬਨਾਂ?(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਲੋ ਕੰਮਪ੍ੈਸ਼ਨ 
ਅਤੇ ਉੱਚ ਰੇਜੋਲੂਸ਼ਨ)।

  ਕੀ ਵਰਕਰਾਡ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਜੰਤਰ ਇੱਕ ਤਾਲੇਬੰਦ ਅਵਨਸ਼ਵਚਤ 
ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਬੀਨੇਟ ਵਿੱਚ ਤਾਲੇਬੰਦ ਹੈ?

  ਕੀ ਉੱਤੇ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਸਟੋਰੇਜ ਿਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇਿਲ 
ਸੀਸੀਟੀਿੀ ਲਈ ਵਸਿਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਅਮਲੇ ਤੱਕ ਸੀਵਮਤ ਹੈ?

  ਕੀ ਕੈਮਰੇ ਪਹੁੰ ਚ ਿਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੰੂ ਕਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ 
ਗਏ ਹਨ?

  ਕੀ ਕੈਮਰੇ ਿਾੜ (fence) ਦੀ ਲਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ?

  ਕੀ ਟ੍ੇਲਰਾਂ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੰੂ ਕਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ 
ਗਏ ਹਨ?

  ਕੀ ਕੈਮਰੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ/ਬਦਮਾਸ਼ ਰੋਧਕ ਹੋਣ ਲਈ 
ਕਾਫੀ ਉੱਚੇ ਹਨ? 

  ਕੀ ਕੈਮਰੇ ਹਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਹਨ?
  ਕੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਾਇਨ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਵਕ ਸੰਪਤੀ ਿੀਡੀਓ 

ਸਰਿੇਲੈਂਸ ਹੇਿ ਹੈ?
  ਕੀ ਹਰ ਿੇਲੇ ਕੋਈ ਅਵਜਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 

ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਰਿੇਲੈਂਸ ਵਸਸਟਮ ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ?

ਹਾਂ ਨਹੀਂ
  ਕੀ ਸਰਿੇਲੈਂਸ ਵਸਸਟਮ ਨੰੂ ਵਨਯਵਮਤ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂਵਚਆ ਜਾਂਦਾ 

ਅਤੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
  ਜਦੋਂ ਸਰਿੇਲੈਂਸ ਵਸਸਟਮ ਿਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੰੂ 

ਤੁਰੰਤ ਿੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
  ਰੌਸ਼ਨੀ (ਲਾਈਵਟੰਗ)
  ਕੀ ਿਾੜ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀਆਂ ਲਾਇਟਾਂ ਰੰਗ ਨੰੂ ਸ੍ੇਸ਼ਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ 

ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਮੈਟਲ ਹਲਾਇਡ (Halide) ਜਾਂ ਐਲਈਡੀ ਹਨ? 
  ਕੀ ਸਰਿੇਲੈਂਸ ਕੈਮਵਰਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਿੇਤਰਾਂ 

ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ? 
  ਕੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਰਵਕੰਗ ਿਾਲੇ ਿੇਤਰਾਂ, ਦਰਿਾਵਜਆਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਦੇ 

ਸਥਾਨਾਂ ਨੰੂ ਕਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? 
  ਕੀ ਲੋੜ ਤੇ ਪੈਣ ਤੇ ਲਾਇਟਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ? 
   ਟ੍ੈਕਟਰ ਯੁਵਨਟ
  ਕੀ ਟ੍ੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕਊਬ ਿੈਨਾਂ ਐਟਂੀ-ਥੈਫਟ ਵਕਲ ਸਵਿਚ 

(anti-theft kill switch) ਜਾਂ ਗਤੀਹੀਨ ਕਰ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਦੂਸਰੇ 
ਵਸਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ?   

  ਕੀ ਟ੍ੇਲਰ ਜੀਪੀਐਸ (ਗਲੋਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਵਨੰਗ ਵਸਸਟਮ) ਦੇ ਨਾਲ 
ਲੈਸ ਹਨ? 

  ਕੀ ਸਾਰੇ ਟ੍ੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨੰੂ ਹਟਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 
  ਕੀ ਟ੍ੈਕਟਰਾਂ ਨੰੂ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
   ਟ੍ੇਲਰ
  ਕੀ ਵਕੰਗ ਵਪਨਜ ਤਾਲੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ? 
  ਕੀ ਟ੍ੇਲਰ ਜੀਪੀਐਸ (ਗਲੋਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਵਨੰਗ ਵਸਸਟਮ) ਦੇ ਨਾਲ 

ਲੈਸ ਹਨ? 
  ਕੀ ਟ੍ੇਲਰਾਂ ਦੇ ਦਰਿਾਜੇ ਉੱਚ ਸੁਰੱਵਿਆ ਿਾਲੇ ਪੈਡਲੌਕ ਦੇ ਨਾਲ 

ਲੈਸ ਹਨ? ਗਲੈਡ ਹੈਂਡ ਲੌਕ?
  ਕੀ ਟ੍ੇਲਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਗਾਰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਉਡ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ?
   ਕੀ ਟ੍ੇਲਰਾਂ ਨੰੂ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਵਕ ਰੱਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ 

ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਵਸਿਾਇ ਲੋਡ ਕਰਨ/ਿਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ? 

   ਲੋਵਡੰਗ ਡੌਕ
  ਕੀ “ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਟਰੱਕ ਿਾਵਲਆ”ਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿੱਿਰੇ ਿੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਵਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 
ਦੁਆਰ ਹੈ?

  ਕੀ “ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਟਰੱਕ ਿਾਵਲਆ”ਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ 
ਿਾਲੇ ਿੇਤਰ ਤੋਂ ਅਗੇ ਵਕਸੇ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਹੇਿ ਵਲਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ? 

  ਕੀ ਲੋਵਡੰਗ ਡੌਕ ਟ੍ੇਲਰ ਐਟਂੀ-ਥੈਫਟ ਲੌਵਕੰਗ ਜੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ 
ਲੈਸ ਹਨ? 

  ਕੀ ਐਟਂੀ-ਥੈਫਟ ਜੰਤਰ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ? 
  ਕੀ ਟ੍ੇਲਰ ਅਤੇ ਡੌਕ ਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੰ ਘੜ ਤੇ ਲੰਘਣਾ ਸੰਭਿ ਹੈ?

ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਡਵਲਿਰੀਆਂ 
  ਕੀ ਡਵਲਿਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿੈਨਾਂ ਜਾਂ ਟ੍ੇਲਰਾਂ ਨੰੂ ਤਾਲਾ 

ਲਗਾਏ ਵਬਨਾਂ ਅਤੇ ਵਨਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਛੱਵਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
   ਅਲਾਰਮ ਵਸਸਟਮ
  ਕੀ ਅਲਾਰਮ ਵਸਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?
  ਕੀ ਅਲਾਰਮ ਵਸਸਟਮ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਵਕਸੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 

ਦਾਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
  ਕੀ ਵਬਜਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫੋਨ ਲਾਇਨ ਕੱਟ ਵਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ 

ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਲਾਰਮ ਦੇ ਲਈ ਸੈਲੂਲਰ ਬੈਕਅੱਪ ਹੈ?
  ਕੀ ਅਲਾਰਮ ਵਟ੍ਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਾਬੀ ਕਾਰਿਾਈ ਨੰੂ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ 
ਿਾਸਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ?

  ਕੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ 
ਲਈ ਜਿਾਬੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ?

  ਕੀ ਤਾਲਾ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਿੜਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ 
ਲਈ ਅਲਾਰਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਿੀਡੀਓ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੈ? 

  ਕੀ, ਲੋਵਡੰਗ ਡੌਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਦਰਿਾਵਜਆਂ 
ਤੇ ਉਵਚਤ ਸੈਂਸਰ ਹਨ?

  ਕੀ ਪ੍ਿੇਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਅਲਾਰਮ 
ਵਿੱਚ ਿੱਿਰੇ ਜੋਨ ਹਨ? 

  ਚੇਨ ਵਲੰਕ/ਨੁਕੀਲੀ-ਤਾਰ ਿਾਲੀ ਿਾੜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟ੍ੇਨ-
ਸੈਂਸਰ ਕੇਬਲ ਅਲਾਰਮ (strain-sensor cable alarm) ਬਾਰੇ 
ਸੋਚੋ। 

  ਕੀ ਅਲਾਰਮ ਨੰੂ ਵਨਯਵਮਤ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂਵਚਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
   ਮੁਲਾਕਾਤੀ – ਆਮ ਨੀਤੀ
  ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਇਨ ਇੰਨ ਕਰਨਾ 

ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
  ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ 

ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ 

ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਲਾਲ, ਪੀਲੇ ਜਾਂ ਨਾਰੰਗੀ ਰੰਗ ਦੇ ਆਈ.ਡੀ. 
ਟੈਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

  ਕੀ ਹਰ ਵਦਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੇ ਟੈਗਾਂ ਦਾ ਵਹਸਾਬ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

  ਿੇਅਰਹਾਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈੱਲਫੋਨਾਂ ਦੀ ਅਵਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
  ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੋਈ ਸਦੱਸ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
  ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਸਾਰੇ ਿੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਰੂਰੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ 

ਚੈੱਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
  ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਸਾਰੇ ਿੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ 

ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਿਾਲੀ ਸ਼ਨਾਿਤ ਹੈ।
   ਚਾਬੀਆਂ ਤੇ ਵਨਯੰਤਰਣ
  ਕੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਿਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ 

ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਲੇਬੰਦ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ 
ਰੱਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

  ਕੀ ਚਾਬੀਆਂ ਰੱਿਣ ਿਾਵਲਆਂ (ਕੀ ਹੋਲਡਰਾਂ) ਦੀ ਸੰਵਿਆ 
ਸੀਵਮਤ ਹੈ?

   ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਵਿਆ
  ਕੀ ਐਚਆਰ (HR) ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਪਛਾਣ, ਪ੍ਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ 

ਅਤੇ ਹਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? 
  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੇਂ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਕ੍ਮੀਨਲ ਚੈੱਕ ਅਤੇ 

ਡਰਾਈਿਰਜ ਪ੍ੋਫਾਇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? 
  ਕੀ ਐਚਆਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਫੇ 

ਵਕਥੇ ਹਨ? 
  ਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਫੋਟੋ ਿਾਲੇ ਆਈ.ਡੀ. ਟੈਗ ਪਾਉਣ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੈ?
  ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਈ.ਡੀ. ਟੈਗ ਗੁਆ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 

ਅਸਥਾਈ ਆਈ.ਡੀ. ਟੈਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
  ਕੀ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਦਿਾਈ ਦੇਣ ਿਾਲੀ 

ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਾਂ ਿੈੱਸਟ ਪਵਹਨਦੇ ਹਨ?

ਸਿੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਦਮ
ਸੰਭਾਿੀ ਜੋਿਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਿੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਿਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ 
ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਪਰੀਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਜੰਨਾਂ ਸੰਭਿ ਹੋਏ ਯਥਾਰਥਕ ਅਤੇ ਵਨਰਪੱਿ ਰਵਹਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

ਹੇਿਾਂ ਵਦੱਤੇ ਪ੍ਸ਼ਨ ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਵਤੰਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਵਧਤ ਕਰਨਗੇ:

 • ਕੁਦਰਤੀ ਵਨਗਰਾਨੀ (ਸਰਿੇਲੈਂਸ) ..........ਘੁਸਪੈਿੀਆਂ ਨੰੂ ਵਨਗਰਾਨੀ ਹੇਿ ਰੱਿੋ।
 • ਪਹੁੰ ਚ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਨਯੰਤ੍ਣ ...............ਜੁਰਮ ਦੇ ਲਈ ਅਿਸਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਜੋਿਮ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਨੰੂ ਿਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਿੇਤਰੀ ਮਜਬੂਤੀ ............................... ਭੌਵਤਕ ਵਡਜਾਈਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਨੰੂ ਿਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।


