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ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਾਇਿੰਿਧਾਰ ੀਆਂ ਲਈ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਇਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੋਕਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ("ਲਾਇਿੰਿਧਾਰਕਾਂ") ਦੇ ਸਡਵੀਜ਼ਨ 27 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਲਾਇਿੰਿ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਇੰਿਕ੍ਰਕਕਰਾਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਿਕੂਲਾਂ 
ਅਤੇ ਇੰਿਕ੍ਰਕਕਰ ਸਿਖਲਾਈ ਿਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਿਹੀ ਿਥਾਪਤਾ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਦੇ ਸਹੱਿੇ ਵਜੋਂ, ਸਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਿੰਿਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਕ ਦੀ ਿਮੀਸਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿ੍ਰਸਕਸ਼ 
ਕੋਲੰਿੀਆ (ਆਈ. ਿੀ. ਿੀ. ਿੀ) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦਿਤਖਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਦਰਿਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਕ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਇਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਕ ਨੰੂ ਪਸ੍੍ਆ ਅਤੇ ਿਮਝ ਸਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। 
ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਿਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਿਕ੍ਰਕਕਰ ਸਿਖਲਾਈ ਿਹੂਲਤਾਂ ਨੰੂ ਆਨ-ਿੋਰਸਡੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਾਲਾਨਾ ਿਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਕ ਦੀ ਿਮੀਸਖਆ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲਾਇਿੰਿਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਿਕੂਲ ਦੇ ਰੋਡ ਕੈਿਕ ਿੁਸਕੰਗ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਸਧਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਕਰ 
ਵਹੀਕਲ ਐਕਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਸਡਵੀਜ਼ਨ 27 ਦੇ ਤਸਹਤ ਆਈ. ਿੀ. ਿੀ. ਿੀ. ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਿੰਿਧਾਰਕ ਦੇ ਸਵਰੁੱਧ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਕਿੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਿੰਦੀਆਂ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਕਰੀ ਜਾਂ ਿੂਿਾਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ)।

ਇਿ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਪੋਿਸਟੰਗ

ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਕ icbc.com/dscodeofconduct 'ਤੇ ਪੋਿਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡ੍ਰ ਾਈਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਿਕੂਲ ਅਤੇ ਇੰਿਕ੍ਰਕਕਰ ਸਿਖਲਾਈ ਿੁਸਵਧਾਵਾਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੋਿਕ ਕਰਨਗੇ 
ਜੋ ਿਪਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪ੍੍ਨਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਿਨੰੂ ਕਾਰੋਿਾਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਵਪਾਰਕ ਵੈਿਿਾਈਕ ਿਮੇਤ, ਉਿ ਥਾਂ ਤੇ ਪੋਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਜੱਥੇ ਇਹ ਆਿਾਨੀ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਧਆਨ ਸਵੱਚ ਆਵੇ।

ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ

1. ਲਾਇਿੰਿਧਾਰੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਸਿਯਮਾਂ ਿਮੇਤ ਹਰ ਿੰਬੰਸਧਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਿੰੂਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਗੇ।  

 1.1  ਲਾਈਿੈਂਿਧਾਰਕ ਜੇਕਰ ਮੋਕਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਸਡਵੀਜ਼ਨ 27 ਜਾਂ 28 ਦੇ ਦੇ ਤਸਹਤ ਿੂਚੀਿੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਈ. ਿੀ. ਿੀ. ਿੀ ਨੰੂ ਿੂਸਚਤ ਕਰਨਗੇ , 
ਮੋਕਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਸਡਵੀਜ਼ਨ 27 ਜਾਂ 28 ਦੇ ਦੇ ਤਸਹਤ ਸਕਿੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਰਾਈਸਵੰਗ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 1.2  ਲਾਇਿੰਿਧਾਰੀ ਡ੍ਰ ਾਈਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਿੰਦਰਭ ਸਵੱਚ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਲਾਇਿੰਿਧਾਰਕ, ਲਾਇਿੰਿਧਾਰਕ ਦੇ ਏਜੰਕ, ਜਾਂ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਕਰੀ ਜਾਂ ਿੂਿਾਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ 
ਿਹਾਇਤਾ, ਿਮਰਥਨ, ਿਲਾਹ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

2. ਲਾਇਿੰਿਧਾਰੀ ਇਮਾਿਦਾਰੀ ਅਤੇ ਿੀਅਤ ਇਹ ਮੰਿਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਿਗੇ ਸਕ ਉਹ ਭਰੋਿੇ ਅਤੇ ਅਸਧਕਾਰ ਦੀ ਿਸਿਤੀ ਸਵੱਚ ਹਿ।

 2.1 ਲਾਇਿੰਿਧਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ:
• ਗਾਹਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
• ਗਾਹਕਾਂ, ਹੋਰ ਲਾਇਿੰਿਧਾਰਕਾਂ, ਜਾਂ ਆਈ. ਿੀ. ਿੀ. ਿੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਿਦੇ ਏਜੰਕਾਂ ਨੰੂ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਿਰੀਰਕ ਜਾਂ ਜ਼ੁਿਾਨੀ ਦੁਰਸਵਵਹਾਰ ਕਰਨਾ
• ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਸ਼ਰਾਿ, ਭੰਗ, ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਮੇਤ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
• ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਸਦਖਾਈ ਸਦੰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ
• ਸਰਸ਼ਵਤ ਿਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਆਈ. ਿੀ. ਿੀ. ਿੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਏਜੰਕਾਂ ਦੀ ਸਰਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ
• ਸਨੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਲਾਇਿੰਿਧਾਰਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਿਸਥਤੀ ਜਾਂ ਸਗਆਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਦੁਰਸਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਿਾਂ

• ਿ੍ਕ ਇਮਸਤਹਾਨ ਅਪਾਇੰਕਮੈਂਕ ਦੀ ਸਵਕਰੀ ਸਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ
• ਡ੍ਰ ਾਈਵਰ ਇਮਸਤਹਾਨ ਜਾਂ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਆਈ. ਿੀ. ਿੀ. ਿੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਏਜੰਕ ਨੰੂ ਤੋਹਫੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਕੈਿਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ
• ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸਕ ਉਹ ਇੱਕ ਿ੍ਕ ਇਮਸਤਹਾਨ ਪਾਿ ਕਰੇਗਾ

3. ਲਾਇਿੰਿਧਾਰੀ ਿਾਰੇ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਿਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਿਿਮਾਿ ਿਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ।

 3.1  ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਸਧਕਾਰ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ, ਉਹ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਆਸਦਵਾਿੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਲੀ ਪਛਾਣ, ਰੰਗ, ਵੰਸ਼, ਮੂਲ ਿਥਾਨ, ਧਰਮ, ਸਵਆਹੁਤਾ ਜਾਂ ਪਸਰਵਾਰਕ ਿਸਥਤੀ, ਿਰੀਰਕ ਜਾਂ 
ਮਾਨਸਿਕ ਅਿਮਰਥਤਾਵਾਂ, ਸਲੰਗ, ਸਜਨਿੀ ਰੁਝਾਨ, ਸਲੰਗ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਕਾਵੇ ਜਾਂ ਉਮਰ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕਿੇ ਸਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਵਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇI

ਦੁਰਸਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਿਾਂ 

• ਸਕਿੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿੇਵਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਕਉਂਸਕ ਉਹ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਹਨ 
• ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਵੱਚ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸਦੰਦੇ ਿਮੇਂ ਗ਼ਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਾ
• ਸਕੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤਿਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸਲਖਤੀ ਿਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਨਿਲੀ ਜਾਂ ਸਜਨਿੀ ਰੂ੍੍ੀਵਾਦਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਿਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦਰਿਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ  
• ਸਕਿੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਰੀਰਕ ਸਦੱਖ, ਨਿਲੀ ਜਾਂ ਨਿਲੀ ਸਪਛੋਕ੍, ਸਲੰਗ, ਸਲੰਗ ਪਛਾਣ, ਜਾਂ ਸਜਨਿੀ ਝੁਕਾਅ ਿਾਰੇ ਿੁਝਾਊ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਕੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ

ਡ੍ਾਈਸਵੰਗ ਿਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਚੰਤਾਵਾਂ? icbc.com/dscodeofconduct 'ਤੇ ਜਾਓ

https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/26_58_08#division_d2e22193
https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/26_58_08#division_d2e22193
http://icbc.com/dscodeofconduct
https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/96318_00
https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/26_58_08#division_d2e22193
https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/26_58_08#division_d2e22193
https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/26_58_08#division_d2e23719
https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/26_58_08#division_d2e23719
https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/00_96210_01
http://icbc.com/dscodeofconduct
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4. ਲਾਇਿੰਿਧਾਰੀ ਸਜਿਿੀ ਪਰੇਸ਼ਾਿੀ ਜਾਂ ਅਣਉਸਚਤ ਛੂਹਣ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ ਅਸਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਪੇਸ਼ ਿਹੀਂ ਕਰਿਗੇ ਸਜਿਿੰੂ ਸਜਿਿੀ ਪਰੇਸ਼ਾਿੀ ਵਜੋਂ ਿਮਸਿਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਦੁਰਸਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਿਾਂ

• ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਿੇਲੋ੍ੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਕਿੇ ਿੁਰੱਸਖਆ ਚਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਜਾਣਿੁੱਝ ਕੇ ਛੂਹਣਾ (ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਹਾਦਿੇ ਤੋਂ ਿਚਣਾ)
• ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਚੁਕਕਲੇ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਕੱਪਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
• ਤਿਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਸਲਖਤੀ ਿਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਜਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਿਮਸਝਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ
• ਸਜਨਿੀ ਿੁਭਾਅ ਦਾ ਿੰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਨੱਜੀ ਿਿੰਧਾਂ ਿਾਰੇ ਿਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ

5. ਲਾਇਿੰਿਧਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਿਾਲ ਚਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਉਦਯੋਗ ਸਵੱਚ ਜਿਤਾ ਦੇ ਸਵਸ਼ਵਾਿ ਿੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਿ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਿਗੇ।

 5.1 ਇਿਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ ਸਕ ਉਹ:
• ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿ੍ਕ ਵਰਤਣ ਵਾਸਲਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਿੁਰੱਸਖਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਦੀ ਰੱਸਖਆ ਕਰਨਗੇ
• ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਖਆ ਨਾਲ ਿਿੰਧਤ ਿਾਰੇ ਿਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ
• ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛਸਗੱਛਾਂ ਜਾਂ ਸਚੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਿ ਦੇਣਗੇ
• ਪਸਹਰਾਵੇ ਅਤੇ ਸਨੱਜੀ ਿਫਾਈ ਦੇ ਿਹੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਿਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ
• ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣਗੇ ਸਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਹਨ ਿੁਰੱਸਖਅਤ, ਿਾਫ, ਿੁਥਰੇ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ

5.2 ਇਿਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ:
• ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਸਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਉਦਯੋਗ, ਹੋਰ ਲਾਇਿੰਿਧਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਈ. ਿੀ. ਿੀ. ਿੀ ਜਾਂ ਇਿਦੇ ਏਜੰਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜਤ ਨੰੂ ਘਕਾ ਿਕਦਾ ਹੈ
• ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਸ਼ਸਤਹਾਰ ਦੇਣਗੇ ਸਜਿ ਲਈ ਉਹ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਲਾਇਿੈਂਿ ਵਾਲੇ ਹਨ
• ਸਨੱਜੀ ਸਹੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਚਰਣ ਨੰੂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ  
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• ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਜਾਂ ਅਿੁਰੱਸਖਅਤ ਡਰਾਈਸਵੰਗ ਅਸਭਆਿ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ
• ਗਾਹਕ ਦਾ ਕਾਰੋਿਾਰ ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਲਾਇਿੰਿਧਾਰਕ ਿਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨਾ
• ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਆਈ. ਿੀ. ਿੀ. ਿੀ ਜਾਂ ਇਿਦੇ ਏਜੰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੰੂ ਨੁਕਿਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਿਕਦੇ ਹਨ
• ਗਾਹਕਾਂ, ਹੋਰ ਲਾਇਿੰਿਧਾਰਕਾਂ, ਜਾਂ ਆਈ. ਿੀ. ਿੀ. ਿੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਏਜੰਕਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕਕਰਾਅ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ
• ਅਣਉਸਚਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਤਿਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪ੍ੇ ਪਾਉਣੇ
• ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਸਵੱਚ ਆਪ ਸਿਗਰਕ ਪੀਣਾ, ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਈ-ਸਿਗਰੇਕ ਜਾਂ ਵੈਸਪੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਾਂ  ਦੂਸਜਆਂ ਨੰੂ ਸਿਗਰਕ ਪੀਣ ਦੀ ਆਸਗਆ ਦੇਣਾ
• ਗਾਹਕਾ ਂਨੂ ੰਉਿ ਕਫੌੀ ਸ਼ਾਪ ਜਾ ਂਰਿੈਕਰੋੈਂਕ 'ਤੇ ਰਕੋਣਾ ਸਜਿ ਸਵਚੱ ਲਾਇਿੰਿਧਾਰਕ ਜਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਦ ੇਦਿੋਤਾ ਂਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰ ਦੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਦਲਚਿਪੀ ਹੈ, ਜਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਤੋਂ ਮਫੁਤ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ
• ਗੱਡੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਿਮੇਂ ਸਨੱਜੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਾਰੋਿਾਰ ਕਰਨੇ

6. ਲਾਇਿੰਿਧਾਰੀ ਸਬ੍ਸਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਿੀਆਂ ਿੰੂ ਿੜਕ ਿੁਰੱਸਖਆ ਅਤੇ ਡ੍ਾਈਵਰ ਲਾਇਿੈਂਿ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧ ਦਾ ਿਮਰਿਿ ਕਰਿਗੇ।

 6.1 ਲਾਈਿੈਂਿਧਾਰਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਕੈਿਸਕੰਗ ਅਤੇ ਲਾਇਿੈਂਿ ਸਵੱਚ ਸਵਘਨ ਪਾ ਕੇ ਿ੍ਕ ਿੁਰੱਸਖਆ ਨੰੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ
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• ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਇਮਸਤਹਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿਖਾਉਣਾ
• ਦਫਤਰੀ ਿਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡ੍ਰ ਾਈਵਰ ਲਾਇਿੈਂਿ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪਾਰਸਕੰਗ ਲੌਕ ਸਵੱਚ ਪ੍ਰੈਕਕੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ
• ਇਮਸਤਹਾਨ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਇਮਸਤਹਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਲਆਂ, ਇਮਸਤਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਲਆਂ ਜਾਂ ਇਮਸਤਹਾਨ ਸਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਸਵੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ
• ਆਈ.ਿੀ.ਿੀ.ਿੀ. ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਸਵੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਿਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ 
• ਆਈ. ਿੀ. ਿੀ. ਿੀ ਿ੍ਕ ਇਮਸਤਹਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸਖਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਕਿੇ ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਡਵਾਈਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
• ਗੱਡੀ ਸਵਚਲੇ ਕੈਮਸਰਆਂ ਤੋਂ ਡਰਾਈਸਵੰਗ ਇਮਸਤਹਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਕੇਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ, ਪ੍ਰਿਾਸਰਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸਸ਼ਤ ਕਰਨਾ
• ਫੋਕੋਆਂ, ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਰਕਾਰਸਡੰਗਾਂ, ਡਰਾਇੰਗਾਂ, ਨੋਕਿ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਿਤੁਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਆਈ. ਿੀ. ਿੀ. ਿੀ ਕੈਿਸਕੰਗ ਦੀ ਇਕਿਾਰਤਾ ਨੰੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ
• ਸਕਿੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਕਿੇ ਖਾਿ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ
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7. ਲਾਇਿੰਿਧਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈ. ਿੀ. ਬੀ. ਿੀ ਦੀ ਿੜਕ ਇਮਸਤਹਾਿ ਬੁਸਕੰਗ ਪ੍ਸਕਸਰਆ ਜਾਂ ਆਈ. ਿੀ. ਬੀ. ਿੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਵੱਚ ਸਵਘਿ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਦਖਲ ਿਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।

 7.1  ਇਿਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਆਈ. ਿੀ. ਿੀ. ਿੀ ਦੇ ਿ੍ਕ ਇਮਸਤਹਾਨ ਿੁਸਕੰਗ ਸਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਈ. ਿੀ. ਿੀ. ਿੀ ਦੀ ਿ੍ਕ ਇਮਸਤਹਾਨ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ 
ਅਤੇ ਨਤੀਸਜਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਗੇI
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• ਸਕਿੇ ਅਸਜਹੇ ਗਾਹਕ ਲਈ ਿ੍ਕ ਇਮਸਤਹਾਨ ਅਪਾਇੰਕਮੈਂਕ ਲਈ ਿੁਸਕੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਿਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਜਿਨੰੂ ਰੋਡ ਕੈਿਕ ਜਾਂ ਅਪਾਇੰਕਮੈਂਕ ਦੀ ਲੋ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ
• ਰੋਡ ਕੈਿਕ ਅਪਾਇੰਕਮੈਂਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ
• ਰੋਡ ਕੈਿਕ ਅਪਾਇੰਕਮੈਂਕ ਿੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੇ ਕੀਵਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
• ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਲਈ ਿ੍ਕ ਇਮਸਤਹਾਨ ਿੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
• ਰੋਡ ਕੈਿਕ ਅਪਾਇੰਕਮੈਂਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਅਿਫਲ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਸਜਿ ਲਈ ਇਹ ਿੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੀ, ਨੰੂ ਹੁਣ ਿ੍ਕ ਇਮਸਤਹਾਨ ਦੀ ਲੋ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ
• ਆਈ. ਿੀ. ਿੀ. ਿੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਸਹਮਤੀ ਅਤੇ ਰੀਲੀਜ਼ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਿ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸਲਖਤੀ ਿਸਹਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਿਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ. ਿੀ. ਿੀ. ਿੀ 

ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਿੈਂਿ ਨੰਿਰ ਦਾ ਖੁਲਾਿਾ ਕਰਨਾ।
• ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿ੍ਕ ਇਮਸਤਹਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਿੈਂਸਿੰਗ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਰੋਧ ਕਰਨਾ

8. ਲਾਇਿੰਿਧਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਸਖਆ ਕਰਿਗੇ ਅਤੇ ਪਰਿਿਲ ਇਿਫਰਮੇਸ਼ਿ ਪ੍ੋਟੈਕਸ਼ਿ ਐਕਟ (PIPA) ਦੇ ਤਸਹਤ, ਸਕਿੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੰੂਿ ਦੇ ਅਿੁਿਾਰ ਉਹਿਾਂ 
ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਜਾਂ ਸਿਯੰਤਸਰਤ ਸਕਿੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਿੁਰੱਸਖਆ ਕਰਿਗੇ। 

 8.1 ਇਿਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ:
• ਗਾਹਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਸਹਮਤੀ ਤੋਂ ਸਿਨਾਂ ਵਰਤੋ
• ਗਾਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਜਿ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ, ਉਿ ਨਾਲੋਂ  ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ  
• ਗਾਹਕ ਦੀ ਿਸਹਮਤੀ ਤੋਂ ਸਿਨਾਂ ਸਕਿੇ ਤੀਜੀ ਸਧਰ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਂਝੀ ਕਰਨਾ

ਦੁਰਸਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਿਾਂ

• ਗਾਹਕ ਦੀ ਿਸਹਮਤੀ ਤੋਂ ਸਿਨਾਂ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰਡ ਕਰਨਾ
• ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਲਈ ਿ੍ਕ ਇਮਸਤਹਾਨ ਅਪਾਇੰਕਮੈਂਕ ਸਰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
• ਗਾਹਕ ਦੀ ਿਸਹਮਤੀ ਤੋਂ ਸਿਨਾਂ, ਆਈ. ਿੀ. ਿੀ. ਿੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿ੍ਕ ਇਮਸਤਹਾਨ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ

https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/03063_01

