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WELCOME AND INTRODUCTION 

 ਸੁਆਗਤ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

Welcome to Calgary Drug Treatment Court, also known as CDTC. You have chosen to enter a program 

that will give you the tools to change your life. If you continue to use these tools your life can be 

changed forever. We are here to help and support you. We know that you can have a different life, a 

better life, a full and meaningful life. Congratulations for taking this big, important step. 

ਕੈਲਗਰੀ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਕੋਰਟ੍, ਜਜਸਨ ੂੰ  CDTC ਵੀ ਜਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਆੁਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲ 

ਹੋਣਾ ਚੁਜਣਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਜ ੂੰ ਦਗੀ ਨ ੂੰ  ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ ੂੰ ਦਗੀ ਹਮਸੇਾ ਲਈ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਕ ਤਸੁੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਜਬਹਤਰ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਸੂੰਪ ਰਨ ਅਤ ੇਅਰਥਪ ਰਨ ਜੀਵਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਇਹ ਵੱਡਾ, ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ। 

This manual is designed to provide you with information on the CDTC program so that you know what to 

expect. It’s a resource you can turn to for questions you may have as you move through the program. 

ਇਹ ਮੈਨ ਅਲ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  CDTC ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਕ ਕੀ 
ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਜਹਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨਾਂ ਲਈ ਜਾ 
ਸਕਦ ੇਹੋ। 

We encourage you to share this handbook with your family, significant other and supportive friends, 

who are an important part of your recovery. They are also welcome to attend scheduled Drug 

Treatment Court sessions with you. We look forward to having family and friends meet our staff and 

learn about the program.  

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਹੈਂਡਬੁੱ ਕ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਪਜਰਵਾਰ, ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੋਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਜਹਤ 

ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਕਵਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਜਹੱਸਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸ ਜਚਤ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਕੋਰਟ੍ 

ਸੈਸਨਾਂ ਜਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਜਰਵਾਰ ਅਤ ੇਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਨ ੂੰ  ਜਮਲਣ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰ ੇਜਾਣਨ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

------“Calgary Drug Treatment Court is what I prayed for all those years in jail - help to change my 

life.” (Program Graduate)------ 

 

------"ਕੈਲਗਰੀ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਕੋਰਟ੍ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲਹ ਜਵੱਚ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ - ਮੇਰੀ ਜ ੂੰਦਗੀ 
ਨ ੂੰ  ਬਦਲਣ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।" (ਪਰਗੋਰਾਮ ਗਰੈਜ ਏਟ੍)------ 
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CALGARY DRUG TREATMENT COURT- AN OVERVIEW 

ਕੈਲਗਰੀ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਕੋਰਟ੍- ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 

CDTC was developed to help individuals end the cycle of active addiction and crime in their 

lives. Drug Treatment Courts do this by providing a combination of treatment services and 

therapeutic court.  

CDTC ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਵੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਸਾਖੋਰੀ ਅਤ ੇਅਪਰਾਧ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਵੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 

ਸੁਮੇਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਜਜਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

THE TREATMENT SERVICES 

ਇਲਾਜ ਸੇਿਾਿਾਂ 

In CDTC, treatment services are provided to assist you with needs related to drug addiction, and 

also a range of other needs that commonly keep people stuck in a cycle of active addiction, 

crime and incarceration. The CDTC Treatment Team will support you to access: 

CDTC ਜਵੱਚ, ਨਸਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਲੋੜਾਂ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਅਤ ੇਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਰਗਰਮ ਨਸਾ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੇ ਚੱਕਰ ਜਵੱਚ 

ਫਸਦੀਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ। CDTC ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਟ੍ੀਮ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ: 

● intensive treatment for drug addiction 

● health and mental health services  

● housing, income, and employment  

● services to address patterns of thinking and behaviour that contribute to keeping people 

stuck in the cycle of active addiction and crime 

● the skills and support needed to develop a recovery-oriented lifestyle and social 

network  

● ਨਸੇ ਦੀ ਲਤ ਲਈ ਤੀਬਰ ਇਲਾਜ 

● ਜਸਹਤ ਅਤ ੇਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 
● ਜਰਹਾਇਸ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁ ਗਾਰ 
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● ਸੋਚ ਅਤ ੇਜਵਵਹਾਰ ਦੇ ਨਮ ਜਨਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਜਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਸਰਗਰਮ ਨਸਾ ਅਤ ੇਅਪਰਾਧ ਦੇ ਚੱਕਰ 

ਜਵੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੱਖਣ ਜਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ 

● ਇੱਕ ਜਰਕਵਰੀ-ਅਧਾਜਰਤ ਜੀਵਨਸੈਲੀ ਅਤ ੇਸੋਸਲ ਨ ੈੱਟ੍ਵਰਕ ਜਵਕਜਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤ ੇ

ਸਹਾਇਤਾ 

 

THE COURT  

ਅਦਾਲਤ 

In CDTC, the Court (Judges), Crown Prosecutors, Duty Counsel, Probation, Calgary Police 

Service, and the Treatment Team work together to deliver the program.  

CDTC ਜਵੱਚ, ਕੋਰਟ੍ (ਜੱਜ), ਕਰਾਊਨ ਪਰੌਸੀਜਕਊਟ੍ਰ, ਜਡਊਟ੍ੀ ਕਾਉਂਸਲ, ਪਰੋਬੇਸਨ, ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਜਲਸ ਸਰਜਵਸ, ਅਤ ੇ

ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਟ੍ੀਮ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨ ੂੰ  ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਲ ਕੇ ਕੂੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

Our court is a therapeutic court. Therapeutic courts aim to have a positive impact on the 

wellbeing of participants. Our Judges and the Court Team work hard to create an atmosphere 

that supports wellness and change for participants.  

ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ 

ਪਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡ ੇਜੱਜ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਟ੍ੀਮ ਇੱਕ ਅਜਜਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜਮਹਨਤ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜੋ 

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

The Court component of CDTC: 

CDTC ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਜਹੱਸਾ: 

● makes it possible for you to avoid a jail or prison sentence, in exchange for your 

engagement in treatment and dedicated efforts to change your life 

● provides the structure and approach needed for participants to practice accountability 

● provides you with the support of a whole team of legal, law enforcement and treatment 

staff 

● allows you to show the Court (and the community) that you are making the changes 

needed to justify delaying sentencing, and being excused from a jail or prison sentence 
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• ਇਲਾਜ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮ ਲੀਅਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ ੂੰਦਗੀ ਨ ੂੰ  ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਮਰਜਪਤ ਯਤਨਾਂ ਦ ੇਬਦਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੇਲਹ ਜਾਂ ਜੇਲਹ 
ਦੀ ਸ ਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੂੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ 

• ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਅਜਭਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪਹੁੂੰਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 

• ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ, ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਟ੍ਾਫ ਦੀ ਪ ਰੀ ਟ੍ੀਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 

• ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਦਾਲਤ (ਅਤੇ ਕਜਮਊਜਨਟ੍ੀ) ਨ ੂੰ  ਇਹ ਜਦਖਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਜਦੂੰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਸ ਾ ਜਵੱਚ ਦੇਰੀ ਨ ੂੰ  ਜਾਇ  ਠਜਹਰਾਉਣ 

ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇਲਹ ਜਾਂ ਜੇਲਹ ਦੀ ਸ ਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। 

 

This program is designed to promote self-sufficiency, reduce crime, and help you sustain a 

satisfying and contributing lifestyle in the community. 

ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਵੈ-ਜਨਰਭਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਉਤਸਾਜਹਤ ਕਰਨ, ਅਪਰਾਧ ਨ ੂੰ  ਘਟ੍ਾਉਣ, ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਸੂੰਤੁਸਟ੍ੀਜਨਕ 

ਅਤ ੇਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸੈਲੀ ਨ ੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। 

YOUR PART 

ਤੁਹਾਡਾ ਵਹੱਸਾ 

Making positive change in your life requires time, active participation, and sincere engagement 

in treatment.  

ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਜਵੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਜਲਆਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ, ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਜਵੱਚ 

ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮ ਲੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 

Time Commitment – The CDTC program takes a minimum of 12 months to complete. Most 

people graduate between 12 and 18 months (14-15 months on average). Following graduation, 

you will be sentenced to a period of Probation.  

ਸਮਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ - CDTC ਪਰੋਗਰਾਮ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟ੍-ੋਘੱਟ੍ 12 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜ ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ 12 ਤੋਂ 18 

ਮਹੀਜਨਆਂ (ਔਸਤਨ 14-15 ਮਹੀਨੇ) ਦੇ ਜਵਚਕਾਰ ਗਰੈਜ ਏਟ੍ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ। ਗਰੈਜ ਏਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਰੋਬੇਸਨ ਦੀ 

ਜਮਆਦ ਲਈ ਸ ਾ ਜਦੱਤੀ ਜਾਵਗੇੀ। 

Active Participation – The CDTC program is voluntary. Participation is your choice, but once 

you’ve chosen to enter the program, your active and sincere participation is necessary for you 

to move through the program stages and successfully graduate. While in CDTC you will be 

required to:  
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ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ - CDTC ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੂੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚੁਣ ਜਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਲੂੰ ਘਣ ਅਤ ੇਸਫਲਤਾਪ ਰਵਕ ਗਰੈਜ ਏਟ੍ ਹੋਣ 

ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਗਰਮ ਅਤ ੇਸੁਜਹਰਦ ਭਾਗੀਦਾਰੀ  ਰ ਰੀ ਹੈ। CDTC ਜਵੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੋਵੇਗੀ: 

● attend a residential addiction treatment program  

● attend for frequent random drug testing 

● abide by all conditions of the CDTC Bail Order 

● attend court regularly following residential treatment 

● meet with the CDTC Probation Officer regularly 

● work closely with CDTC Case Managers to develop a treatment plan and work to achieve 

your treatment goals 

• ਇੱਕ ਜਰਹਾਇਸੀ ਨਸਾ ਮੁਕਤੀ ਦ ੇਇਲਾਜ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣਾ 
• ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਡਰੱਗ ਟ੍ੈਸਜਟ੍ੂੰਗ ਲਈ ਹਾ ਰ ਹੋਣਾ 
• CDTC  ਮਾਨਤ ਆਰਡਰ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ 

• ਜਰਹਾਇਸੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਯਜਮਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਦਾਲਤ ਜਵਚ ਹਾ ਰ ਹੋਣਾ 
• CDTC ਪਰੋਬੇਸਨ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਜਨਯਜਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮਲੋ 

• ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਜਵਕਜਸਤ ਕਰਨ ਲਈ CDTC ਕੇਸ ਪਰਬੂੰ ਧਕਾਂ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ ਕੂੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੇ 
ਟ੍ੀਜਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂੰਮ ਕਰੋ 

 

Honesty and Accountability are key to success in the program – and in life. Without committing 

to these principles, the chances of ending active addiction and criminal involvement are very 

limited. Honesty and accountability are core principles of the CDTC program and will be 

expected of you by all team members. 

ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤ ੇਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ - ਅਤ ੇਜੀਵਨ ਜਵੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੂੰ ਜੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਸਧਾਂਤਾਂ ਪਰਤੀ 
ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤ ੇਜਬਨਾਂ, ਸਰਗਰਮ ਨਸਾਖੋਰੀ ਅਤ ੇਅਪਰਾਜਧਕ ਸਮ ਲੀਅਤ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੂੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ 

ਸੀਮਤ ਹਨ। ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤ ੇਜਵਾਬਦੇਹੀ CDTC ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੱੁਖ ਜਸਧਾਂਤ ਹਨ ਅਤ ੇਟ੍ੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 

ਤੁਹਾਡ ੇਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।`1  

------“Its mind-blowing to see Judges cry in court. It made me realize that there are so many people who 

care… what helped me was that I remained accountable to everybody in the program. Now I’m just 

doing things, I don’t have to {talk about it} everyday. It has become part of who I am.” (Program 

Graduate)------ 
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------"ਅਦਾਲਤ ਜਵੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨ ੂੰ  ਝੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਇਹ ਅਜਹਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਕ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ... ਜਜਸ ਚੀ  ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਜਕ ਮੈਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਤੀ 
ਜਵਾਬਦੇਹ ਜਰਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਸਰਫ਼ ਚੀ ਾਂ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਂ, ਮਨੈ ੂੰ  ਹਰ ਰੋ  {ਇਸ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਜਹੱਸਾ 

ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ।" (ਪਰੋਗਰਾਮ ਗਰੈਜ ਏਟ੍)------ 

Reaching Out - When times are challenging remember that doing time in jail never changed 

anything for the better. People who become involved in the justice system because of a drug 

addiction are commonly unable to stay free of drugs or crime when they are out of custody and 

in the community. 

ਬਾਹਰ ਪਹੁੂੰਚਣਾ - ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਚਣੁੌਤੀਪ ਰਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਕ ਜੇਲਹ ਜਵੱਚ ਸਮਾਂ ਕਰਨਾ ਕਦ ੇਵੀ ਜਬਹਤਰ ਲਈ ਕੁਝ 

ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਜਜਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸੇ ਦੀ ਲਤ ਕਾਰਨ ਜਨਆਂ ਪਰਣਾਲੀ ਜਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 

ਜਹਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਜਵੱਚ ਨਸਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

We’re here to help and we know you can make the changes needed to end the cycle of active 

addiction and crime in your life. When in doubt, make sure you reach out and ask us! 

ਅਸੀਂ ਇੱਥ ੇਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਜਕ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਜਵੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਸਾਖੋਰੀ ਅਤ ੇਅਪਰਾਧ 

ਦੇ ਚੱਕਰ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਸੱਕ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੂੰਚੋ 
ਅਤ ੇਸਾਨ ੂੰ  ਪੱੁਛ!ੋ 

 

HOW WILL YOU BENEFIT? 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਿੇਗਾ? 

Program participants commonly identify the following benefits: 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜਦੱਤ ੇਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦ ੇਹਨ: 

● Avoiding a jail/prison sentence  

● Ending the drug-fueled chaos and unreasonable fears in their life 

● Wellbeing – physical, mental, emotional, and spiritual 

● Self-respect  

● Gainful employment, job success/promotion 

● Reconnection with positive values they had forgotten about 

● Reconnection with family  

● Access/custody of children 
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● Peace of mind 

 

● ਜੇਲ/ਜਲੇ ਦੀ ਸ ਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ 
● ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਵੱਚ ਨਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਲੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤ ੇਬੇਲੋੜ ੇਡਰ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਕਰਨਾ 
● ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ - ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਜਸਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਅਤ ੇਅਜਧਆਤਜਮਕ 

● ਸਵੈ-ਮਾਣ 

● ਲਾਭਦਾਇਕ ਰੁ ਗਾਰ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ/ਤਰੱਕੀ 
● ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕਨ ਕਸਨ ਜਜਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਭੁੱ ਲ ਗਏ ਸਨ 

● ਪਜਰਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੂੰਪਰਕ 

● ਬੱਜਚਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ/ਕਸਟ੍ਡੀ 
● ਮਨ ਦੀ ਸਾਂਤੀ 
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Important Things To Know From The Start 

ਸੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਚੀ ਾਂ 

The CDTC Team wants you to be successful. With that in mind we have written out some 

important things for you to know from the start. These are not meant to intimidate you but 

rather to let you know early on what you are agreeing to.  

 

CDTC ਟ੍ੀਮ ਚਾਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਨ ੂੰ  ਜਧਆਨ ਜਵੱਚ ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਸੁਰ  ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਲਈ 

ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਲਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਦੱਸਣ 

ਲਈ ਹਨ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸ ਨਾਲ ਸਜਹਮਤ ਹੋ। 

1. You must call your Probation Officer within 48 hours of your admission/release from the 

Remand Centre.  

 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜਰਮਾਂਡ ਸੈਂਟ੍ਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲੇ/ਜਰਲੀ  ਦੇ 48 ਘੂੰ ਜਟ੍ਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਰੋਬੇਸਨ ਅਫਸਰ ਨ ੂੰ  ਕਾਲ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

2. You must attend and be on time for all CDTC treatment-required appointments. This 

includes all scheduled individual, group and educational sessions and case management 

appointments.  

 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਾਰੀਆਂ CDTC ਇਲਾਜ-ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਹਾ ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਮੇਂ ਜਸਰ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਵੱਚ ਸਾਰੇ ਅਨੁਸ ਜਚਤ ਜਵਅਕਤੀਗਤ, ਸਮ ਹ ਅਤ ੇਜਵਜਦਅਕ ਸੈਸਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਪਰਬੂੰ ਧਨ 

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਾਮਲ ਹਨ। 

 

3. Certain actions will result in presumptive dismissal from the program:  

a. Involvement in new criminal activity after admission to the program.  

b. Intimidation, threats of harm or acts of significant aggression/violence. Violent 

or serious aggressive behaviour will not be tolerated and will be reported 

immediately to the Court.  

c. Possession of weapons  

d. Tampering with a drug test 
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In these cases, a decision about the participant’s continuation in the program is made at 

a dismissal hearing.  

3. ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸੂੰਭਾਜਵਤ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਹੋਵੇਗੀ: 

a. ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਅਪਰਾਜਧਕ ਗਤੀਜਵਧੀ ਜਵੱਚ ਸਮ ਲੀਅਤ। 

b. ਧਮਕਾਉਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੂੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹਮਲਾ/ਜਹੂੰ ਸਾ ਦੀਆਂ 

ਕਾਰਵਾਈਆਂ। ਜਹੂੰ ਸਕ ਜਾਂ ਗੂੰਭੀਰ ਹਮਲਾਵਰ ਜਵਵਹਾਰ ਨ ੂੰ  ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇ

ਅਦਾਲਤ ਨ ੂੰ  ਤੁਰੂੰ ਤ ਜਰਪੋਰਟ੍ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

c. ਹਜਥਆਰਾਂ ਦਾ ਕਬ ਾ 
d. ਡਰੱਗ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ 

ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਜਲਆਂ ਜਵੱਚ, ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਜਹਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 

ਜਵੱਚ ਜਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

4. New romantic/sexual relationships are shown in research to be one of the most 

common reasons that people struggle and relapse in early recovery.  

 

ਖੋਜ ਜਵੱਚ ਨਵੇਂ ਰੋਮਾਂਜਟ੍ਕ/ਜਜਨਸੀ ਸਬੂੰਧਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ 

ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਜਵੱਚ ਸੂੰਘਰਸ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰ  ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

In CDTC you will need to focus on your recovery first. Entering a new sexual/romantic 

relationship is certain to be a distraction from treatment priorities and for many people 

causes them to avoid needs such as loneliness, sadness or confusion which need to be 

addressed outside of an intimate relationship.  

CDTC ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਜਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਰਕਵਰੀ 'ਤੇ ਜਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਜਨਸੀ/ਰੋਮਾਂਜਟ੍ਕ 

ਜਰਸਤ ੇਜਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਜਨਸਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਟ੍ਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਕੱਲਤਾ, ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  

ਗ ੜਹੇ ਜਰਸਤ ੇਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੂੰਬੋਜਧਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 

Romantic/Sexual relationships with other CDTC participants is strictly prohibited and 

may result in adjustment to your treatment plan, a sanction, or dismissal from the 

program.  
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ਦ ਜੇ CDTC ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਜਟ੍ਕ/ਜਜਨਸੀ ਸਬੂੰਧਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 

ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਜਵੱਚ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਮਨ  ਰੀ, ਜਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

If you enter CDTC in a committed long-term relationship, we strongly suggest that your 

partner attend any of the various family supports offered in the community. Ask your 

Case Manager for suggestions. We would also like to meet the significant people in your 

life – please encourage them to attend Drug Treatment Court and learn more about the 

program. 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧ ਲੂੰ ਬ ੇਸਮੇਂ ਦੇ ਜਰਸਤ ੇਜਵੱਚ CDTC ਦਾਖਲ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ  ੋਰਦਾਰ ਸੁਝਾਅ 

ਜਦੂੰ ਦ ੇਹਾਂ ਜਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਕਜਮਊਜਨਟ੍ੀ ਜਵੱਚ ਪੇਸ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਜਰਵਾਰਕ ਸਜਹਯੋਗਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਜਕਸੇ ਜਵੱਚ 

ਵੀ ਹਾ ਰ ਹੋਵੇ। ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨ ੂੰ  ਪੱੁਛੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਜੀਵਨ ਜਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਵੀ ਜਮਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗ ੇ- ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਕੋਰਟ੍ ਜਵੱਚ ਹਾ ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸਾਜਹਤ ਕਰੋ 

ਅਤ ੇਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

5. Be respectful to yourself and others. If you disagree with something, state your 

position in a calm manner and listen to what is being said. You may also put any 

issue into writing for the Pre-Court Team to consider. Disrespect, excessive arguing 

or outbursts towards Team members is not acceptable and may result in a sanction. 

 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਅਤ ੇਦ ਜਜਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸਜਹਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਜਥਤੀ ਨ ੂੰ  

ਸਾਂਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਜੋ ਜਕਹਾ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਉਸਨ ੂੰ  ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੀ-ਕੋਰਟ੍ ਟ੍ੀਮ ਲਈ ਜਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਜਕਸੇ ਵੀ ਮੱੁਦ ੇਨ ੂੰ  ਜਲਖਤੀ ਰ ਪ ਜਵੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਟ੍ੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪਰਤੀ ਜਨਰਾਦਰ, ਬਹੁਤ ਜ ਆਦਾ ਬਜਹਸ 

ਜਾਂ ਗੁੱ ਸਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਨ  ਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

6. Dress appropriately for Court and be on time. Do not wear clothing to Court that has 

drug or alcohol related themes, bare midriff tops, etc. Court is a time to listen and 

learn from the experiences of others. Items not allowed in the courtroom include: 

sunglasses, hats, food, drinks and gum-chewing. Follow the directions of Team 

members, Court personnel and Sheriffs while in the Courts Centre. 

 

 ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਅਤ ੇਸਮੇਂ ਜਸਰ ਪਹੁੂੰਚੋ। ਅਦਾਲਤ ਜਵੱਚ ਅਜਜਹ ੇਕੱਪੜ ੇਨਾ ਪਾਓ ਜਜਸ ਜਵੱਚ 

ਨਸੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਥੀਮ, ਬੇਅਰ ਜਮਡਜਰਫ ਟ੍ਾਪ, ਆਜਦ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਕੋਰਟ੍ 
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ਦ ਜਜਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਣਨ ਅਤ ੇਜਸੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਚਜਹਰੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਇਜਾ ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਚੀ ਾਂ ਜਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: ਸਨਗਲਾਸ, ਟ੍ੋਪੀਆਂ, ਭੋਜਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤ ੇਗਮ-ਜਚਊਇੂੰਗ। ਕੋਰਟ੍ਸ 

ਸੈਂਟ੍ਰ ਜਵੱਚ ਰਜਹੂੰਦ ੇਹੋਏ ਟ੍ੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤ ੇਸੈਜਰਫਾਂ ਦੇ ਜਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰੋ। 

 

SOME BASICS ABOUT SUBSTANCES AND SUBSTANCE-USE  

ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੁਵਨਆਦੀ ਗੱਲਾਂ 

CDTC is an abstinence-based program. All participants are in CDTC because of a drug addiction 

and drug-related involvement in crime. Dedicated effort and commitment to abstain from 

drugs/alcohol is necessary to be successful in CDTC.  

CDTC ਇੱਕ ਪਰਹੇ -ਆਿਾਵਰਤ ਪਰਗੋਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਇੱਕ ਨਸਾਖੋਰੀ ਅਤ ੇਅਪਰਾਧ ਜਵੱਚ ਨਸਾ-ਸਬੂੰਧਤ 

ਸਮ ਲੀਅਤ ਦੇ ਕਾਰਨ CDTC ਜਵੱਚ ਹਨ। CDTC ਜਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਜਸਆਂ/ਸਰਾਬ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਜਹਣ ਲਈ ਸਮਰਜਪਤ 

ਕੋਜਸਸ ਅਤ ੇਵਚਨਬੱਧਤਾ  ਰ ਰੀ ਹੈ। 

Cross Addiction: The brain responds in some similar ways to mood-altering substances and 

activities. Because of this, individuals with an addiction to one substance are more at risk to 

develop an addiction to other substances or activities. We encourage you to be aware of the 

pull to replace one addiction with another and to get support with this from your Case 

Manager.  

ਕਰਾਸ ਅਵਡਕਸਨ: ਜਦਮਾਗ ਮ ਡ-ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤ ੇਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ 

ਜਵਾਬ ਜਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦ ੇਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਲਤ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਦ ਜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਦੀ ਲਤ 

ਜਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਲਤ ਨ ੂੰ  ਦ ਜੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਅਤ ੇਇਸ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇਕੇਸ 

ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਖੱਚ ਪਰਤੀ ਜਾਗਰ ਕ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸਾਜਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

Alcohol is a drug. Marijuana is a drug: Use of alcohol or marijuana in the program is not 

permitted. Our drug screening includes testing for alcohol, THC as well as many other mood-

altering substances.  
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ਸਰਾਬ ਇੱਕ ਨਸਾ ਹ।ੈ ਮਾਵਰਜੁਆਨਾ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਹੈ: ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਮਾਜਰਜੁਆਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ 

ਇਜਾ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਰੱਗ ਸਕਰੀਜਨੂੰ ਗ ਜਵੱਚ ਅਲਕੋਹਲ, THC ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਮ ਡ-ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਮਲ ਹੈ। 

Steroids and GHB:  Use of steroids and GHB are not permitted. Being in possession of/or using 

these substances can result in a non-compliance, an adjustment in your treatment plan, or 

dismissal.  

ਸਟ੍ੀਰੌਇਡ ਅਤੇ GHB: ਸਟ੍ੀਰੌਇਡ ਅਤ ੇGHB ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਬ ੇ ਜਵੱਚ/ਜਾਂ 

ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਾਜ ਯਜੋਨਾ ਜਵੱਚ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

 

Gambling: Gambling can be a highly addictive activity. Your bail order prohibits you from 

gambling or entering a casino.  

ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ: ਜ ਆ ਖੇਡਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ ਆਦਾ ਨਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਤੀਜਵਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ  ਮਾਨਤ 

ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜ ਆ ਖੇਡਣ ਜਾਂ ਕੈਸੀਨੋ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ। 

Drug Paraphernalia: Being in possession of drug paraphernalia puts you and others at risk and 

can result in a non-compliance or a breach of your bail order (examples include, but are not 

limited to, needles, pipes, bongs etc.).  

ਨਸੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ: ਨਸੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕਬ ੇ ਜਵੱਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਤ ੇਹੋਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ  ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 

(ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਵੱਚ ਸ ਈਆਂ, ਪਾਈਪਾਂ, ਬੋਂਗਸ ਆਜਦ ਸਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਜਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ)। 
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THE LEGAL STUFF  

ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਮੱਗਰੀ 
 

The Waivers you sign and submit to the Court during your admission to the program outline the 

details of your legal agreement to participate in the program. Be sure you read these Waivers 

and your Bail Orders carefully.  

ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇਦਾਖਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤ ੇਅਦਾਲਤ ਜਵੱਚ ਜਮਹਾ ਕੀਤ ੇ

ਗਏ ਛੋਟ੍ਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਜਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵੇਰਜਵਆਂ ਦੀ ਰ ਪਰੇਖਾ ਜਦੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਓ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟ੍ਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ  ਮਾਨਤ ਆਦੇਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜਹਦੇ ਹੋ। 

WITHDRAWAL FROM THE PROGRAM 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ 

You can withdraw from the CDTC program within 30 days of entering your pleas without 

penalty. If you wish to withdraw within 30 days, make sure you advise your lawyer and your 

Case Manager immediately.  

ਤੁਸੀਂ ਜਬਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਟ੍ੀਸਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ CDTC ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 30 ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ 

ਮੈਨੇਜਰ ਨ ੂੰ  ਤੁਰੂੰ ਤ ਸਲਾਹ ਜਦੱਤੀ ਹੈ। 

If you choose to withdraw after the 30-day period, your case will be transferred back to the 

traditional Court docket, and you will be immediately scheduled for sentencing for the charges 

you plead guilty to when you entered CDTC. Your bail may be revoked while you await your 

next court appearance.  

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 30-ਜਦਨਾਂ ਦੀ ਜਮਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਕੇਸ ਨ ੂੰ  ਵਾਪਸ ਰਵਾਇਤੀ 
ਅਦਾਲਤੀ ਡੌਕੇਟ੍ ਜਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਵੱਲੋਂ  CDTC ਜਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ  ਦੋਸੀ 

ਠਜਹਰਾਏ ਗਏ ਦੋਸਾਂ ਲਈ ਤੁਰੂੰ ਤ ਸ ਾ ਲਈ ਤਜਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜਵੱਚ ਪੇਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ 

ਕਰਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ  ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

It is important that you contact your lawyer prior to making this decision final so that you are 

fully informed of the consequences of your decision.  
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ਇਹ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨ ੂੰ  ਅੂੰ ਜਤਮ ਰ ਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜਜਆਂ ਬਾਰੇ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸ ਜਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

DISMISSAL FROM THE PROGRAM 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ 

Participants may be dismissed from the program prior to graduation for:  

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਗਰਜੈ ਏਸਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

▪ Failing to meet the minimum requirements for participation  

▪ Suitable treatment being unavailable 

▪ Consistent lack of engagement in treatment or repeated non-compliance despite 

increasing sanctions  

▪ Being AWOL from the program  

▪ Major program violations i.e. new criminal activity, threats of harm or actual harm to 

others, possession of weapons, tampering with drug tests 

▪ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਘੱਟ੍-ੋਘੱਟ੍ ਲੋੜਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ 
▪ ਉਜਚਤ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ 
▪ ਵਧਦੀ ਪਾਬੂੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਇਲਾਜ ਜਵੱਚ ਸਮ ਲੀਅਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ੍ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰੈ-ਪਾਲਣਾ 
▪ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ AWOL 

▪ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮੱੁਖ ਉਲੂੰ ਘਣਾਵਾਂ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਨਵੀਂ ਅਪਰਾਜਧਕ ਗਤੀਜਵਧੀ, ਦ ਜਜਆਂ ਨ ੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਅਸਲ 

ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਹਜਥਆਰਾਂ ਦਾ ਕਬ ਾ, ਡਰੱਗ ਟ੍ੈਸਟ੍ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ 

 

If you are recommended for dismissal, you will be given a notice of a dismissal hearing. 

Dismissal hearings happen prior to court during the regularly scheduled pre-court meeting. 

Except if you are AWOL from the program for more than 30 days, or if there is no suitable 

treatment program available to you, you will be given the opportunity to submit a “Request to 

Continue” to the pre-court team. Depending on the outcome you will then be given notice of 

dismissal or re-instatement. If re-instated you should anticipate an increase in expectations, 

which may include a return to treatment or sober housing, treatment adjustments or a 

jeopardy contract. If you are dismissed from the program, you will be scheduled for sentencing.  
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ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਲਈ ਜਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੋਜਟ੍ਸ ਜਦੱਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਜਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਯਤ ਪਰੀ-ਕੋਰਟ੍ ਮੀਜਟ੍ੂੰਗ ਦੌਰਾਨ 

ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਵਾਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ 30 ਜਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ AWOL ਹੋ, ਜਾਂ ਜਕੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ 

ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਪਰੋਗਰਾਮ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਰੀ-ਕੋਰਟ੍ ਟ੍ੀਮ ਨ ੂੰ  "ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ" ਜਮਹਾ ਕਰਨ ਦਾ 

ਮੌਕਾ ਜਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜਫਰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਨੋਜਟ੍ਸ ਜਦੱਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੁੜ-ਸਥਾਜਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਮੀਦਾਂ ਜਵੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਜਸ ਜਵੱਚ 

ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਸੂੰਜੀਦਾ ਜਰਹਾਇਸ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸ ਾ ਲਈ ਜਨਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

YOUR RIGHTS 

ਤੁਹਾਡ ੇਅਜਧਕਾਰ 

You have a right to legal representation in all Calgary Drug Treatment Court legal matters and 

proceedings, including admission, pre-court meetings, court appearances and proceedings, 

hearings, and sentencing. CDTC Duty Counsel will act as your representative throughout your 

time in the program.  

ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਕੈਲਗਰੀ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਕੋਰਟ੍ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਮਾਮਜਲਆਂ ਅਤ ੇਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਵੱਚ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਪਰਤੀਜਨਧਤਾ 
ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ ਹੈ, ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪਰੀ-ਕੋਰਟ੍ ਮੀਜਟ੍ੂੰਗਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਜਵੱਚ ਹਾ ਰੀਆਂ ਅਤ ੇਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਸੁਣਵਾਈਆਂ 

ਅਤ ੇਸ ਾਵਾਂ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇਪ ਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ CDTC ਜਡਊਟ੍ੀ ਕਾਉਂਸਲ ਤੁਹਾਡ ੇਪਰਤੀਜਨਧੀ ਵਜੋਂ ਕੂੰਮ 

ਕਰੇਗਾ। 

You have the right to courteous, dignified and reliable delivery of service. You will be informed 

of changes in the program, rules or policies that affect you as early as possible.  

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਨਮਰਤਾਪ ਰਣ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤ ੇਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਡਲੀਵਰੀ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਰੋਗਰਾਮ, 

ਜਨਯਮਾਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ ਜਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਰਭਾਜਵਤ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

Your feedback regarding the program is encouraged.  

ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨ ੂੰ  ਉਤਸਾਜਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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CONFIDENTIALITY AND LIMITS TO CONFIDENTIALITY 

ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ 

CONFIDENTIALITY 

ਗੁਪਤਤਾ 

Calgary Drug Treatment Court complies with the Freedom of Information and Protection of 

Privacy Act (FOIP) to protect your confidential information.  

ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਲਗਰੀ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਕੋਰਟ੍ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸਨ ਐਡਂ 

ਪਰੋਟ੍ੈਕਸਨ ਆਫ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ੍ (FOIP) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

LIMITS TO CONFIDENTIALITY OF YOUR INFORMATION   

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਲਈ ਸੀਮਾਿਾਂ 

There are limits to the confidentiality of your information.  

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। 

● In order to support you to access a variety of services the CDTC Treatment Team will 

share your information with community agencies we refer to you. Eg. Alberta Works, 

detox centres, addiction treatment agencies, health care providers, mental health 

services, and housing agencies. Information exchanged will include information 

regarding your needs, progress, behaviours, and overall functioning, and related 

decisions regarding your treatment plan. 

ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ CDTC ਇਲਾਜ ਟ੍ੀਮ ਤੁਹਾਡੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਜਮਊਜਨਟ੍ੀ ਏਜੂੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗੀ ਜਜਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਵਾਲਾ ਜਦੂੰ ਦ ੇਹਾਂ। ਉਦਾ. 
ਅਲਬਰਟ੍ਾ ਵਰਕਸ, ਡੀਟੌ੍ਕਸ ਸੈਂਟ੍ਰ, ਨਸਾ ਮੁਕਤੀ ਇਲਾਜ ਏਜੂੰਸੀਆਂ, ਜਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ, ਮਾਨਜਸਕ 

ਜਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤ ੇਹਾਊਜਸੂੰਗ ਏਜੂੰਸੀਆਂ। ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, 
ਪਰਗਤੀ, ਜਵਵਹਾਰ, ਅਤੇ ਸਮੱੁਚੇ ਕੂੰਮਕਾਜ, ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਫੈਸਜਲਆਂ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। 



Page | 21 

 

Calgary Drug Treatment Court Participant Manual   Revised April 2021 
 

● Calgary Drug Treatment Court Team Members work together to determine the most 

effective interventions during your time in the program while maintaining public safety. 

Information about your progress and challenges, needs and strengths, and criminal 

history, charges and convictions will be shared among the members of the team to 

support them in making informed decisions.  

ਕੈਲਗਰੀ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਕੋਰਟ੍ ਟ੍ੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਜਖਆ ਨ ੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ 

ਤੁਹਾਡ ੇਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਦਖਲਅੂੰਦਾ ੀ ਨ ੂੰ  ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤ ੇਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਲੋੜਾਂ ਅਤ ੇਸਕਤੀਆਂ, ਅਤ ੇਅਪਰਾਜਧਕ ਇਜਤਹਾਸ, ਦੋਸਾਂ ਅਤੇ ਸ ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਟ੍ੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਜਚਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਜਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

● Information related to your alleged participation in any new offences committed after 

the offences you plead guilty to when you were admitted into the DTC program, may be 

shared with team members including police. 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ DTC ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡ ੇਵੱਲੋਂ  ਦਸੋੀ ਮੂੰ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਕਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ 
ਅਪਰਾਧ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਜਥਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪੁਜਲਸ ਸਮੇਤ ਟ੍ੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

● Information required by law to be reported to authorities, will be reported. For 

example, suspected abuse of a child, or endangering a child through drug-related 

activity.  

ਅਥਾਰਟ੍ੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਜਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਰਪੋਰਟ੍ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ 

ਲਈ, ਜਕਸੇ ਬੱਚ ੇਨਾਲ ਦੁਰਜਵਵਹਾਰ ਦਾ ਸੱਕ, ਜਾਂ ਡਰੱਗ-ਸਬੂੰ ਧਤ ਗਤੀਜਵਧੀ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਖਤਰੇ ਜਵੱਚ 

ਪਾਉਣਾ। 

● All Drug Treatment Courts in Alberta are evaluated by the provincial government 

department of Justice and Solicitor General in order to understand program 

effectiveness and to learn about best practices. As part of this evaluation, information 

will be collected regarding your background, participation, needs and progress and your 

individual information will be shared with the government. All information publicly 

reported will be aggregated so that you will not be individually identified and so that 

your personal information will be kept confidential.  
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ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸੀਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਅਤ ੇਵਧੀਆ ਅਜਭਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਲਬਰਟ੍ਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ ਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਆਂ ਅਤ ੇਸਾਜਲਸਟ੍ਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਜਵਭਾਗ 

ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਜਹੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡ ੇਜਪਛੋਕੜ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪਰਗਤੀ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰਪੋਰਟ੍ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜ ੋਤੁਹਾਡੀ ਜਵਅਕਤੀਗਤ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤ ੇਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨੈੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਗੁਪਤ ਰੱਜਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

● The Calgary Drug Treatment Court conducts program evaluations from time to time, to 

understand effectiveness and identify opportunities for improvement. Again, all 

information publicly reported will be aggregated so that you will not be individually 

identified and your personal information will be kept confidential.  

ਕੈਲਗਰੀ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਕੋਰਟ੍ ਪਰਭਾਵ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਅਤ ੇਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੌਜਕਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 

'ਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਫਰ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰਪੋਰਟ੍ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  
ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜ ੋਤੁਹਾਡੀ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨੈੱਜੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਗੁਪਤ ਰੱਜਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

If you have any questions about the confidentiality of your information, please ask a member of 

the Treatment Team.  

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਟ੍ੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨ ੂੰ  

ਪੱੁਛ।ੋ 
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WHO’S ON THE CDTC TEAM? 

CDTC ਟ੍ੀਮ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? 

THE PRE-COURT TEAM 

ਪਰੀ-ਕੋਰਟ੍ ਟ੍ੀਮ 

The Pre-Court Team meets on a weekly basis prior to regular Thursday Court sessions, to 

discuss your weekly progress. The Team works collaboratively to support your success in the 

program. Relevant information about your week is shared amongst the team and decisions 

about rewards and sanctions are made.  

ਪਰੀ-ਕੋਰਟ੍ ਟ੍ੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਨਯਮਤ ਵੀਰਵਾਰ ਕੋਰਟ੍ ਸੈਸਨਾਂ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ 

ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਮਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਗੋਰਾਮ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ੀਮ ਸਜਹਯੋਗ ਨਾਲ 

ਕੂੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡ ੇਹਫ਼ਤ ੇਬਾਰੇ ਸੂੰਬੂੰ ਜਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟ੍ੀਮ ਜਵਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਨਾਮਾਂ ਅਤ ੇ

ਪਾਬੂੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

The Pre-Court Team consists of: 

ਪਰੀ-ਕੋਰਟ੍ ਟ੍ੀਮ ਜਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: 

▪ 3 Judges 

▪ Federal Crown 

▪ Provincial Crown 

▪ Legal Aid Duty Counsel 

▪ Probation 

▪ Calgary Police Services 

▪ CEO of Drug Treatment Court 

▪ Case Managers 

▪ Clinical Lead 

▪ 3 ਜੱਜ 

▪ ਸੂੰਘੀ ਤਾਜ 

▪ ਸ ਬਾਈ ਤਾਜ 

▪ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਡਊਟ੍ੀ ਸਲਾਹਕਾਰ 

▪ ਪਰੋਬੇਸਨ 
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▪ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਜਲਸ ਸੇਵਾਵਾਂ 
▪ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਕੋਰਟ੍ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ 

▪ ਕੇਸ ਪਰਬੂੰ ਧਕ 

▪ ਕਲੀਜਨਕਲ ਲੀਡ 

ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE TREATMENT TEAM 

ਇਲਾਜ ਟ੍ੀਮ ਦੀਆਂ ਭੂਵਮਕਾਿਾਂ ਅਤੇ ਵ ੰਮੇਿਾਰੀਆਂ 

Case Managers: Most of your regular contact will be with your Case Manager. This person’s 

role is to support you in all stages of the program. They will collaborate with you in developing 

an individualized treatment plan and helping you adhere to your personal goals. These goals 

are meant to focus on addiction/health/mental health needs, addressing patterns of thinking 

and behaviour that can lead people back to criminal involvement, establishing a recovery-

oriented lifestyle in the community, and successful completion of the program. Case Managers 

often run groups including Day Treatment Program, Criminal and Addictive Thinking, and MRT. 

One of the case management team will present in Court on your progress. 

ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ: ਤੁਹਾਡਾ ਜ ਆਦਾਤਰ ਜਨਯਮਤ ਸੂੰਪਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਭ ਜਮਕਾ 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਜਵਕਜਸਤ ਕਰਨ 

ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਜਨੈੱਜੀ ਟ੍ੀਜਚਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਸਜਹਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। 

ਇਹਨਾਂ ਟ੍ੀਜਚਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ ਨਸਾ/ਜਸਹਤ/ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸੋਚ ਅਤ ੇਜਵਵਹਾਰ ਦੇ ਨਮ ਜਨਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਜਧਤ 

ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਪਰਾਜਧਕ ਸਮ ਲੀਅਤ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਜਰਕਵਰੀ-ਅਧਾਜਰਤ 

ਜੀਵਨ ਸੈਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨ ੂੰ  ਸਫਲਤਾਪ ਰਵਕ ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਅਕਸਰ ਡੇਅ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ 

ਪਰੋਗਰਾਮ, ਜਕਰਮੀਨਲ ਅਤ ੇਐਜਡਕਜਟ੍ਵ ਜਥੂੰ ਜਕੂੰਗ, ਅਤ ੇMRT ਸਮੇਤ ਸਮ ਹ ਚਲਾਉਂਦ ੇਹਨ। ਕੇਸ ਪਰਬੂੰ ਧਨ ਟ੍ੀਮ ਜਵੱਚੋਂ ਇੱਕ 

ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜਵੱਚ ਪੇਸ ਕਰੇਗੀ। 

Drug Testers (1 male and 1 female): Drug Testers coordinate and provide twice weekly random 

drug testing. You can expect to hear from them regularly about scheduled drug tests.  

ਡਰੱਗ ਟੈ੍ਸਟ੍ਰ (1 ਮਰਦ ਅਤ ੇ1 ਔਰਤ): ਡਰੱਗ ਟ੍ੈਸਟ੍ਰ ਦੋ ਵਾਰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਡਰੱਗ ਟ੍ੈਸਜਟ੍ੂੰਗ ਦਾ 

ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਪਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਸ ਜਚਤ ਡਰੱਗ ਟ੍ੈਸਟ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਨਯਜਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਨ 

ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
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Clinical Lead: This role is held by a person with advanced education in Social Work or 

Psychology. She/He completes assessments for applicants to the program and works closely 

with Case Managers to monitor treatment goals and progress. This is a person with special 

training in mental health issues as well as addictions. She/He can act as a referral source for 

outside counselling or mental health assessment needs.  

ਕਲੀਵਨਕਲ ਲੀਡ: ਇਹ ਭ ਜਮਕਾ ਸਮਾਜਜਕ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਮਨੋਜਵਜਗਆਨ ਜਵੱਚ ਉੱਨਤ ਜਸੱਜਖਆ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ 

ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜਬਨ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਦੇ ਟ੍ੀਜਚਆਂ ਅਤ ੇਪਰਗਤੀ 

ਦੀ ਜਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਪਰਬੂੰ ਧਕਾਂ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਮੱੁਜਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਨਜਸਆਂ ਦੀ ਜਵਸੇਸ ਜਸਖਲਾਈ ਵਾਲਾ ਜਵਅਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 

ਇੱਕ ਰੈਫਰਲ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੂੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

CEO: The CEO is the bus driver for Drug Court. She/He works on the “big picture” and is 

responsible for directing the program, funding decisions, and liaising with government, and 

other stake holders. The CEO reports to the Board of Directors.  

CEO: CEO ਡਰੱਗ ਕੋਰਟ੍ ਲਈ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਉਹ "ਜਬੱਗ ਜਪਕਚਰ" 'ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਪਰੋਗਰਾਮ ਨ ੂੰ  
ਜਨਰਦੇਸਤ ਕਰਨ, ਫੂੰ ਜਡੂੰਗ ਦੇ ਫੈਸਜਲਆਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤ ੇਹੋਰ ਜਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ ੂੰ ਮੇਵਾਰ 

ਹੈ। ਸੀਈਓ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰ  ਨ ੂੰ  ਜਰਪੋਰਟ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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SUPERVISION - HOW IT WORKS 

ਵਨਗਰਾਨੀ - ਇਹ ਵਕਿੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 

PROBATION 

ਪਰੋਬੇਸਨ 

Our Pre-Court team has a designated Probation Officer that will follow you through your time in 

the CDTC program, and during any Probation sentence you receive at graduation.  

ਸਾਡੀ ਪਰੀ-ਕੋਰਟ੍ ਟ੍ੀਮ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਪਰੋਬੇਸਨ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜੋ CDTC ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਤਹੁਾਡ ੇਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਤ ੇ

ਗਰੈਜ ਏਸਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਕਸੇ ਵੀ ਪਰੋਬੇਸਨ ਸ ਾ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। 

Your Probation Officer attends weekly Pre-Court meetings and will report on any issues or 

concerns regarding compliance with your bail order. If you have any questions about your bail 

order, contact your Probation Officer.  

ਤੁਹਾਡਾ ਪਰੋਬੇਸਨ ਅਫਸਰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪਰੀ-ਕੋਰਟ੍ ਮੀਜਟ੍ੂੰਗਾਂ ਜਵੱਚ ਹਾ ਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇ ਮਾਨਤ ਆਦੇਸ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਜਕਸੇ ਵੀ ਮੱੁਦ ੇਜਾਂ ਜਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਰਪੋਰਟ੍ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇ ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ 

ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰੋਬੇਸਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

BAIL ORDERS 

 ਮਾਨਤ ਦ ੇਹੁਕਮ 

From time-to-time your bail orders may be revised. For example, as you continue in the 

program you might, apply to have a cell phone or you might move to a new residence. These 

changes will necessitate a change in your bail order. Remember, you must carry the most 

recent version of your bail order at all times.  

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇ ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੋਜਧਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਜਵੇਂ ਤਸੁੀਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਜਾਰੀ 

ਰੱਖਦ ੇਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਲ ਫ਼ੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰ ੀ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਰਹਾਇਸ ਜਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ  ਮਾਨਤ ਆਦੇਸ ਜਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ 

 ਮਾਨਤ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾ ਾ ਸੂੰਸਕਰਣ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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When you live in the community, you will be placed on random surveillance. This means you 

must have a land line. You need to be in your residence and have your telephone readily 

available to receive these calls. Unanswered calls are reported to Probation and will result in a 

non-compliance.  

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਜਮਊਜਨਟ੍ੀ ਜਵੱਚ ਰਜਹੂੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬੇਤਰਤੀਬ ਜਨਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਰੱਜਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਕ 

ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਨਵਾਸ ਜਵੱਚ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ੈਲੀਫ਼ੋਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਨਾ ਜਦੱਤ ੇਗਏ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰੋਬੇਸਨ 

ਨ ੂੰ  ਜਰਪੋਰਟ੍ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

COURT APPEARANCES 

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸੀਆਂ 

Participants in CDTC can have very different past experiences – some have been involved in a 

criminal lifestyle for years and have many needs resulting the effects of this lifestyle. Others 

may be facing their first set of criminal charges and may not yet have experienced the same 

devastating impact on their health, relationships, and resources.  

CDTC ਜਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨੁਭਵ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ - ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਜਧਕ ਜੀਵਨ ਸੈਲੀ 

ਜਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ ਅਤ ੇਇਸ ਜੀਵਨ ਸੈਲੀ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ  ਰ ਰਤਾਂ ਹਨ। ਦ ਸਰੇ ਆਪਣੇ 
ਅਪਰਾਜਧਕ ਦੋਸਾਂ ਦੇ ਪਜਹਲੇ ਸੈੈੱਟ੍ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ 

ਦੀ ਜਸਹਤ, ਜਰਸਜਤਆਂ ਅਤ ੇਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਜਵਨਾਸਕਾਰੀ ਪਰਭਾਵ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। 

Providing the right length and types of services to meet participants needs is important in 

helping people to succeed. As a result, CDTC has 2 service streams: the Regular Stream; and the 

Early Intervention Stream. 

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਲੂੰ ਬਾਈ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਕਸਮਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ 

ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, CDTC ਕੋਲ 2 ਸੇਵਾ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹਨ: ਜਨਯਮਤ ਸਟ੍ਰੀਮ; ਅਤ ੇਅਰਲੀ 

ਇੂੰਟ੍ਰਵੈਨਸਨ ਸਟ੍ਰੀਮ। 

Regardless of which stream you are in you will be excused from attending court while you are in 

detox or residential addiction treatment.  
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ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਵੱਚ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਟੌ੍ਕਸ ਜਾਂ ਜਰਹਾਇਸੀ ਨਸਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਵੱਚ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  

ਅਦਾਲਤ ਜਵੱਚ ਹਾ ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

Regular stream 

ਵਨਯਮਤ ਸਟ੍ਰੀਮ 

● Participants in the regular stream appear in Drug Treatment Court on a weekly basis.  

ਜਨਯਮਤ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਕੋਰਟ੍ ਜਵੱਚ ਪੇਸ ਹੁੂੰ ਦ ੇ

ਹਨ। 

● Drug Treatment Court is held on Thursday mornings starting at 11am. You are expected 

to be at Court at 10:30 am. This gives you an opportunity to meet with Duty Counsel or 

your Case Manager prior to Court. 

ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਕੋਰਟ੍ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸੁਰ  ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡ ੇਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਜਵੱਚ ਹੋਣ 

ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਜਡਊਟ੍ੀ ਕਾਉਂਸਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਜਮਲਣ ਦਾ 

ਮੌਕਾ ਜਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

After you have reached stage 3 of the CDTC program you may apply to attend Court on a bi-

weekly basis. 

CDTC ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੜਾਅ 3 'ਤੇ ਪਹੁੂੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੋ-ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜਵਚ ਹਾ ਰ ਹੋਣ ਲਈ 

ਅਰ ੀ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

Early intervention stream. 

 ਸੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲ ਦੀ ਿਾਰਾ 

● Participants in the early intervention stream appear in Drug Treatment Court on a bi-

weekly basis. 

 ਸੁਰ ਆਤੀ ਦਖਲਅੂੰਦਾ ੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਕੋਰਟ੍ 

ਜਵੱਚ ਪੇਸ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ। 

● Drug Treatment Court is held on Thursday afternoons starting at 2pm. You are expected 

to be at Court at 1:30pm. This gives you an opportunity to meet with Duty Counsel or 

your Case Manager prior to Court.  
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ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਕੋਰਟ੍ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਜਹਰ ਨ ੂੰ  2 ਵਜ ੇਸੁਰ  ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡ ੇਤੋਂ ਦੁਪਜਹਰ 1:30 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ 

ਜਵੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਜਡਊਟ੍ੀ ਕਾਉਂਸਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ 

ਜਮਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

● You will be expected to provide an update to the court on your progress during the 

week, including your compliance with bail orders and program requirements. 

ਤੁਹਾਡ ੇਤੋਂ  ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸਾਂ ਅਤ ੇਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਮੇਤ, ਹਫ਼ਤ ੇਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਗਤੀ 

ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ੍ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

● After you have reached stage 3 of the CDTC Program you may apply to attend Court on a 

monthly basis.  

CDTC ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੜਾਅ 3 'ਤੇ ਪਹੁੂੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜਵਚ ਹਾ ਰ ਹੋਣ 

ਲਈ ਅਰ ੀ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

There are some differences in the length and type of services provided to participants in the 

early intervention stream. However, the requirements for graduation and process of moving 

through the 5 program phases are largely the same in both service streams.  

ਸੁਰ ਆਤੀ ਦਖਲਅੂੰਦਾ ੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੂੰ ਬਾਈ ਅਤ ੇਜਕਸਮ ਜਵੱਚ ਕੁਝ ਅੂੰਤਰ 

ਹਨ। ਹਾਲਾਂਜਕ, ਗਰੈਜ ਏਸਨ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਅਤ ੇ5 ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੜਾਵਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਲੂੰ ਘਣ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਦੋਵੇਂ ਸੇਵਾ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਵੱਡ ੇ

ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਜਹੀਆਂ ਹਨ। 

Each time you attend court, you will receive either a reward or a sanction. 

ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਜਵੱਚ ਹਾ ਰ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਨਾਮ ਜਾਂ ਮਨ  ਰੀ ਜਮਲੇਗੀ। 

Rewards. 

 ਇਨਾਮ. 

Rewards are designed to:  

ਇਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਜਤਆਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ: 

● Encourage and recognize your positive efforts, compliance, and engagement in 

treatment during that week. This is acknowledged through comments from the Court 

Team, and the opportunity to select a small gift card from “the bucket”.  
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ਉਸ ਹਫ਼ਤ ੇਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੋਜਸਸਾਂ, ਪਾਲਣਾ, ਅਤ ੇਸਮ ਲੀਅਤ ਨ ੂੰ  ਉਤਸਾਜਹਤ 

ਕਰੋ ਅਤ ੇਪਛਾਣੋ। ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਟ੍ੀਮ ਦੀਆਂ ਜਟੱ੍ਪਣੀਆਂ ਅਤ ੇ"ਦੀ ਬੁਕਟ੍" ਜਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟ੍ਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕਾਰਡ 

ਚੁਣਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। 
 

● Encourage and recognize your progress and efforts over time. Progress over time may 

be acknowledged through changes in bail order conditions and other privileges, such as: 

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤ ੇਯਤਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਤਸਾਜਹਤ ਕਰੋ ਅਤ ੇਪਛਾਣੋ।  ਮਾਨਤ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ 
ਅਤ ੇਹੋਰ ਜਵਸੇਸ ਅਜਧਕਾਰਾਂ ਜਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਗਤੀ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਜਜਵੇਂ ਜਕ: 

▪ promotion to the next stage in the program  

▪ support for bi-weekly/monthly attendance at Court (depending on the program 

stream you are in) 

▪ support for a cell phone 

▪ support for weekend visits to approved setting 

▪ support for a change in curfew 

▪ support to leave Court early 

▪ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਤਰੱਕੀ 
▪ ਅਦਾਲਤ ਜਵੱਚ ਦੋ-ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ/ਮਾਜਸਕ ਹਾ ਰੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ (ਪਰਗੋਰਾਮ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ) 

▪ ਇੱਕ ਸੈੈੱਲ ਫਨੋ ਲਈ ਸਜਹਯੋਗ 

▪ ਮਨ  ਰਸੁਦਾ ਸੈਜਟ੍ੂੰਗ ਲਈ ਵੀਕੈਂਡ ਜਵਜ ਟ੍ਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ 

▪ ਕਰਜਫਊ ਜਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ 

▪ ਅਦਾਲਤ ਨ ੂੰ  ਜਲਦੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ 

 

Sanctions are designed to:  

 

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: 

● Encourage genuine engagement in treatment 

● Discourage non-compliance (with bail order conditions and program requirements) 

● ਇਲਾਜ ਜਵੱਚ ਸੱਚੀ ਸਮ ਲੀਅਤ ਨ ੂੰ  ਉਤਸਾਜਹਤ ਕਰੋ 
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● ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਨ ੂੰ  ਜਨਰਾਸ ਕਰੋ ( ਮਾਨਤ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਅਤ ੇਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ  ਰ ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ) 

Sanctions vary according to the severity of the non-compliance/behaviour, and they become 

stiffer for repeat violations. In later phases, the expectation is you will have minimal, if any, 

sanctions. Therefore, the sanctions imposed may be stiffer than those given during earlier 

phases. Examples of sanctions are: 

ਪਾਬੂੰਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ/ਜਵਵਹਾਰ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤ ੇਉਹ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ 

ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਜਵੱਚ, ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਘੱਟੋ੍-ਘੱਟ੍ ਪਾਬੂੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਇਸ ਲਈ, ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੂੰਦੀਆਂ ਪਜਹਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੂੰਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ  ਸਖਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਪਾਬੂੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ: 

▪ written assignments 

▪ apology letters 

▪ community service hours 

▪ change in curfew 

▪ house arrest 

▪ bail revocation/short-term stay in Calgary Remand Center 

▪ Jeopardy Contract 

▪ ਜਲਖਤੀ ਕਾਰਜ 

▪ ਮੁਆਫੀ ਪੱਤਰ 

▪ ਕਜਮਊਜਨਟ੍ੀ ਸਵੇਾ ਘੂੰਟ੍ ੇ

▪ ਕਰਜਫਊ ਜਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 
▪ ਘਰ ਦੀ ਨ ਰਬੂੰਦੀ 
▪  ਮਾਨਤ ਰੱਦ/ਕਲੈਗਰੀ ਜਰਮਾਂਡ ਸੈਂਟ੍ਰ ਜਵੱਚ ਥੋੜਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠਜਹਰਨਾ 
▪ ਖ਼ਤਰ ੇਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 

 

Sanctions, like rewards, are a result of choices you make. The more you see that you are the 

choice maker in your life, the more you can make choices that help you, rather than harm you.  

ਪਾਬੂੰਦੀਆਂ, ਇਨਾਮਾਂ ਵਾਂਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਜਜੂੰ ਨਾ ਜ ਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦ ੇਹੋ ਜਕ 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ ੂੰ ਦਗੀ ਜਵਚ ਚਣੋ ਜਨਰਮਾਤਾ ਹੋ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ ਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜਜਹ ੇਜਵਕਲਪ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  

ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੂੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
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PROGRESS REPORTS 

ਪਰਗਤੀ ਵਰਪੋਰਟ੍ਾਂ 

Prior to each Court appearance, the Pre-Court Team and the presiding Judge will be given a 

progress report prepared by your Case Manager. This report summarizes your drug test results, 

employment status, adherence to your individual treatment plan, engagement in the program, 

and compliance with supervision requirements (Probation). This includes positive progress 

you’ve made during the week as well as any challenges you’ve had that are relevant to your 

commitments to the program and treatment participation.  

ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਜਵੱਚ ਪੇਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ, ਪਰੀ-ਕੋਰਟ੍ ਟ੍ੀਮ ਅਤ ੇਪਰਧਾਨ ਜੱਜ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡ ੇਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਜਤਆਰ 

ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪਰਗਤੀ ਜਰਪੋਰਟ੍ ਜਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਰਪੋਰਟ੍ ਤੁਹਾਡ ੇਡਰੱਗ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਦੇ ਨਤੀਜਜਆ,ਂ ਰੁ ਗਾਰ ਦੀ ਸਜਥਤੀ, 
ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਸਮ ਲੀਅਤ, ਅਤ ੇਜਨਗਰਾਨੀ ਲੋੜਾਂ (ਪਰੋਬੇਸਨ) ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਸਾਰ ਜਦੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਵੱਚ ਹਫ਼ਤ ੇਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਪੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ 

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਜਧਤ ਹਨ। 

Requests (i.e., for a cell phone or a weekend outing) will be presented to the Pre-Court Team 

for review. If you have a non-compliant week, requests will not be considered, and pre-

approved requests may be cancelled.  

ਬੇਨਤੀਆਂ (ਅਰਥਾਤ, ਸੈਲ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤ ੇਦੇ ਅੂੰਤ ਜਵੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ) ਪਰੀ-ਕੋਰਟ੍ ਟ੍ੀਮ ਨ ੂੰ  ਸਮੀਜਖਆ ਲਈ ਪੇਸ 

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਅਨੁਕ ਲ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 

ਅਤ ੇਪ ਰਵ-ਪਰਵਾਜਨਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS  

ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲ 

 

What do I need to do right away after entering my pleas in Court?  

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟ੍ੀਸਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

Some things to pay attention to right away are: 

 

ਤੁਰੂੰ ਤ ਜਧਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹਨ: 

 

● Carry your Bail Order - You are legally required to carry a copy of your bail order on your 

person at all times. You need to be aware of the conditions outlined in your bail order 

and ensure you are following them. CDTC bail orders are strict but fair. 

 
ਆਪਣਾ  ਮਾਨਤ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ - ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਜਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ 

 ਮਾਨਤ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ  ਮਾਨਤ ਆਰਡਰ ਜਵੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ 

ਸਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹੋ। CDTC  ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਖ਼ਤ ਪਰ ਜਨਰਪੱਖ ਹਨ। 
 

● You need to call your Probation Officer within 48 hours of your release from custody. 

You will be given an appointment with your Probation Officer and he/she will go over 

your bail orders with you. 

 

ਤੁਹਾਡੀ ਜਹਰਾਸਤ ਤੋਂ ਜਰਹਾਈ ਦੇ 48 ਘੂੰ ਜਟ੍ਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਪਰੋਬੇਸਨ ਅਫਸਰ ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਪਰੋਬੇਸਨ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਤੁਹਾਡ ੇ

 ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੂੰ ਨੇਗਾ। 
 

● There is a “no-go zone” condition in your bail order. You are required to stay out of this 

area unless you have permission from Probation. 
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ਤੁਹਾਡ ੇ ਮਾਨਤ ਆਰਡਰ ਜਵੱਚ "ਨੋ-ਗੋ  ੋਨ" ਸਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ 

ਤੱਕ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਪਰੋਬੇਸਨ ਤੋਂ ਇਜਾ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 

● You may not possess or use a cell phone during Stage One. If you are found using a cell 

phone or in possession of a cell phone (whether yours or someone else’s), this is a 

breach of your bail order. 

 

ਪੜਾਅ 1 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਲ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 

ਸੈੈੱਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈੈੱਲ ਫ਼ੋਨ (ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾ) ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ 

ਤੁਹਾਡ ੇ ਮਾਨਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਹੈ। 

 

● Follow the rules at your residential treatment program – This is a condition of your bail. 

If you are asked to leave your treatment program, there are limited options to arrange 

for approved housing.  

 

ਆਪਣੇ ਜਰਹਾਇਸੀ ਇਲਾਜ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ - ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ  ਮਾਨਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਤ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਪਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡਣ ਲਈ ਜਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ  ਰਸੁਦਾ ਜਰਹਾਇਸ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਤ ਜਵਕਲਪ ਹਨ। 
 

● Reach out if you’re struggling or have questions – Early recovery is a challenging time. 

Recognize that things will get easier with a little time and rely on your positive supports 

to help you make good choices. Don’t run. Don’t let irrational or upsetting thoughts take 

you to a bad place. We’re here to help.  

 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂੰਘਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ - ਜਲਦੀ ਜਰਕਵਰੀ ਇੱਕ 

ਚੁਣੌਤੀਪ ਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਛਾਣੋ ਜਕ ਥੋੜਹੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚੀ ਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤ ੇਚੂੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ 

ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਨਾ ਚਲਾਓ। ਤਰਕਹੀਣ ਜਾਂ 

ਪਰੇਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਚਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜਕਸੇ ਬੁਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ ਜਦਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥ ੇਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 

ਹਾਂ। 

 

When is my first court appearance after being released/entering the program? 
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ਵਰਹਾਈ/ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪਵਹਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾ ਰੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? 

 

You will be given an adjournment date at your pleas and bail hearing and your Case Manager 

will also be aware. Some participants return only after they have completed their residential 

treatment program. Other participants will be attending weekly even at this stage. 

 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਟ੍ੀਸਨਾਂ ਅਤੇ  ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਜਮਤੀ ਜਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨ ੂੰ  

ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਭਾਗੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਜਰਹਾਇਸੀ ਇਲਾਜ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦ ੇ

ਹਨ। ਹੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਹਾ ਰ ਹੋਣਗੇ। 

 

What happens while I’m in residential addiction treatment? 

 

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਰਹਾਇਸੀ ਨਸੇ ਦ ੇਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

 

While you are in residential treatment your Case Manager will drop by from time to time, to 

visit and check how things are going for you. You can call your Case Manager anytime to ask 

questions, ask for help, or just to say hello. 

 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਹਾਇਸੀ ਇਲਾਜ ਜਵੱਚ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਕ 

ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਚੀ ਾਂ ਜਕਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਣ, ਮਦਦ ਮੂੰਗਣ, ਜਾਂ ਜਸਰਫ਼ ਹੈਲੋ ਕਜਹਣ ਲਈ ਜਕਸੇ ਵੀ 

ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।  

 

A Case Manager from CDTC will be in regular contact with the treatment program you are 

attending. Your case manager will be sharing your successes and struggles during this stage of 

the program with the CDTC pre-court team.  

 

CDTC ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਯਮਤ ਸੂੰਪਰਕ ਜਵੱਚ 

ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤ ੇਸੂੰਘਰਸਾਂ ਨ ੂੰ  CDTC ਪਰੀ-

ਕੋਰਟ੍ ਟ੍ੀਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ। 

 

What happens if I struggle while in my addiction treatment program?  

 

ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਸੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪਰਗੋਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? 

 



Page | 36 

 

Calgary Drug Treatment Court Participant Manual   Revised April 2021 
 

Remember that while you are in treatment you must follow all the rules of the agency where 

you are residing. If you don’t, you may be asked to leave. If no other suitable housing or 

treatment program can be found, you might be returned to remand until other arrangements 

can be made. 

 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਏਜੂੰਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਜਜੱਥ ੇਤੁਸੀਂ ਰਜਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦ,ੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਛੱਡਣ ਲਈ ਜਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਂ 
ਜਰਹਾਇਸ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਜਭਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਪਰਬੂੰ ਧ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤੱਕ ਜਰਮਾਂਡ 'ਤੇ ਵਾਪਸ 

ਭੇਜਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

If you are experiencing difficulties, we hope you would bring them to your Case Manager 

and/or the staff at the treatment facility so that we can all problem-solve together. The last 

thing we want is for you to lose your housing. 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ 

ਅਤ/ੇਜਾਂ ਇਲਾਜ ਸਹ ਲਤ ਦੇ ਸਟ੍ਾਫ ਕੋਲ ਜਲਆਓਗ ੇਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਮਲ ਕੇ ਸਮੱਜਸਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਖ਼ਰੀ 

ਚੀ  ਜ ੋਅਸੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦ ੇਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਰਹਾਇਸ ਗੁਆ ਜਦਓ। 

How will you know how I am doing in my addiction treatment program?  

ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਸਾ ਮੁਕਤੀ ਦ ੇਇਲਾਜ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਕਿੇਂ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹਾਂ? 

Weekly reports from your addiction treatment program are shared with the Pre-Court Team. 

You should be in regular contact with your case manager so they hear from you about how you 

are feeling in your program. 

ਤੁਹਾਡ ੇਨਸਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਜਰਪੋਰਟ੍ਾਂ ਪਰੀ-ਕੋਰਟ੍ ਟ੍ੀਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆ ਂਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਜਨਯਮਤ ਸੂੰਪਰਕ ਜਵੱਚ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣ 

ਸਕਣ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਜਕਵੇਂ ਮਜਹਸ ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

How often am I drug tested and who or where does it get done?  

ਮੇਰੀ ਦਿਾਈ ਦੀ ਵਕੰਨੀ ਿਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਕਸਨੇ ਜਾਂ ਵਕੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? 

When you are not in residential treatment, you will be drug tested every week on a random 

basis by a CDTC staff member. You will receive a message in the morning that will tell you 
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when/where you are expected to go for your test. If you are in treatment, you will be drug 

tested by your treatment program and the results will be sent to the CDTC office. Twice per 

week is the minimum. There may be times when you will be tested more often.  

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਹਾਇਸੀ ਇਲਾਜ ਜਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤ ੇਇੱਕ CDTC ਸਟ੍ਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਆਧਾਰ 

'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰੱਗ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਮਲੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੱਸੇਗਾ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਲਈ 

ਕਦੋਂ/ਜਕੱਥ ੇਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਇਲਾਜ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ 

ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਨਤੀਜੇ CDTC ਦਫ਼ਤਰ ਨ ੂੰ  ਭੇਜ ੇਜਾਣਗੇ। ਹਫ਼ਤ ੇਜਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਘੱਟ੍-ੋਘੱਟ੍ ਹੈ। 

ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜ ਆਦਾ ਵਾਰ ਟ੍ਸੈਟ੍ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

I had a job when I applied to Drug Court. Can I go to treatment and work?  

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰੱਗ ਕੋਰਟ੍ ਵਿੱਚ ਅਰ ੀ ਵਦੱਤੀ ਤਾਂ ਮਰੇੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ। ਕੀ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਅਤ ੇਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

During Stage One you are expected not to work. Most participants are financially supported by 

Alberta Works. This financial assistance covers your costs in treatment, a bus pass and some 

spending money. You are expected to buy a bus pass from the money Alberta Works gives you. 

Note: If you do not qualify for Alberta Works benefits you will need to arrange to pay the cost 

of treatment.  

 

ਪਜਹਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੂੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ ਆਦਾਤਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਲਬਰਟ੍ਾ 

ਵਰਕਸ ਦੁਆਰਾ ਜਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਹਾਡ ੇਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚ,ੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਪਾਸ ਅਤ ੇ

ਕੁਝ ਖਰਚ ੇਪੈਸੇ ਨ ੂੰ  ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡ ੇਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਅਲਬਰਟ੍ਾ ਵਰਕਸ ਵੱਲੋਂ  ਜਦੱਤ ੇਪੈਸੇ ਤੋਂ 

ਬੱਸ ਪਾਸ ਖਰੀਦੋਗੇ। ਨੋਟ੍: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਬਰਟ੍ਾ ਵਰਕਸ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

 

If you are employed at the time of entry into the program, you may arrange with your employer 

for time off to participate in Stage One of the program. You may return to your place of 

employment following the completion of treatment as long as your employment is conducive 

to recovery and allows you to meet the requirements for participation in the program (i.e. court 

on Thursdays). This will need to be approved by your Probation Officer.  

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਜਹਲੇ ਪੜਾਅ ਜਵੱਚ ਜਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ 

ਆਪਣੇ ਰੁ ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪ ਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 



Page | 38 

 

Calgary Drug Treatment Court Participant Manual   Revised April 2021 
 

ਰੁ ਗਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁ ਗਾਰ ਜਰਕਵਰੀ ਲਈ ਅਨੁਕ ਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  

ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਜਦੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਅਦਾਲਤ)। ਇਹ 

ਤੁਹਾਡ ੇਪਰੋਬੇਸਨ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨ  ਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

I was given a “meeting list” sheet. What is this and why do I need it? 

ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ "ਮੀਵਟੰ੍ਗ ਸੂਚੀ" ਸੀਟ੍ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਹ ੈਅਤ ੇਮੈਨੰੂ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਵਕਉਂ ਹੈ? 

You will be required to attend various recovery meetings in the community (i.e. 12-step, Smart 

recovery, Refuge recovery). While you are not attending an addiction treatment program you 

will attend a minimum of three meetings a week. While attending addiction treatment, you will 

need to follow the program that is set out by the treatment agency regarding meetings.  

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਜਮਊਜਨਟ੍ੀ ਜਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਰਕਵਰੀ ਮੀਜਟ੍ੂੰਗਾਂ ਜਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ (ਜਜਵੇਂ ਜਕ 12-ਪੜਾਅ, 

ਸਮਾਰਟ੍ ਜਰਕਵਰੀ, ਜਰਜਫਊਜ ਜਰਕਵਰੀ)। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 

ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤ ੇਜਵੱਚ ਘੱਟ੍-ੋਘੱਟ੍ ਜਤੂੰਨ ਮੀਜਟ੍ੂੰਗਾਂ ਜਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਵੋਗ।ੇ ਨਸਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  

ਮੀਜਟ੍ੂੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੂੰਧ ਜਵੱਚ ਇਲਾਜ ਏਜੂੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰਧਾਰਤ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

 

 

While you are attending Court you will be given a sheet of paper called your “meeting list”. On 

this sheet you record all your meetings and have the chairperson sign the sheet beside the 

name of the meeting you attended. These sheets are to be handed in weekly at court. If you fail 

to hand them in, you will be considered “non-compliant”.  

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਜਵੱਚ ਹਾ ਰ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਾਗ  ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ੍ ਜਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਜਸ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ "ਮੀਜਟ੍ੂੰਗ 

ਸ ਚੀ" ਜਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਟ੍ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਜਟ੍ੂੰਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਰਕਾਰਡ ਕਰਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਜਜਸ ਮੀਜਟ੍ੂੰਗ ਜਵੱਚ 

ਤੁਸੀਂ ਹਾ ਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟ੍ 'ਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਰਚ ੇਹਰ ਹਫ਼ਤ ੇ

ਅਦਾਲਤ ਜਵੱਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ੇਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੌਂਪਣ ਜਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਜਹੂੰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  "ਗੈਰ-ਅਨੁਕ ਲ" 

ਮੂੰ ਜਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

Why are there so many rules? 

ਇੰਨੇ ਸਾਰ ੇਵਨਯਮ ਵਕਉਂ ਹਨ? 
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Rules are an essential part of success in early recovery. They are important early on in helping 
people to avoid relapse. They are also important in establishing a healthy lifestyle for the long-
term. There are 3 reasons for the rules we have in CDTC.  

ਜਨਯਮ ਛੇਤੀ ਜਰਕਵਰੀ ਜਵੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ  ਰ ਰੀ ਜਹੱਸਾ ਜਕਉਂ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਵੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਸੁਰ ਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ। ਉਹ ਲੂੰ ਬ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਸਹਤਮੂੰਦ ਜੀਵਨ ਸੈਲੀ 
ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹਨ। CDTC ਜਵੱਚ ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਜਨਯਮਾਂ ਦੇ 3 ਕਾਰਨ ਹਨ ਇੂੰ ਨੇ ਜਨਯਮ ਹਨ? 

1. Structure and Routine – Many of our program rules exist to create structure and 
routine. Building structure and routine into your lifestyle can have many benefits: 

ਢਾਂਚਾ ਅਤ ੇਰੁਟ੍ੀਨ - ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਨਯਮ ਬਣਤਰ ਅਤ ੇਰੁਟ੍ੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜ ਦ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸੈਲੀ ਜਵੱਚ ਬਣਤਰ ਅਤ ੇਰੁਟ੍ੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ: 

a. Creating a new ‘normal’ – Ending the lifestyle that comes with active addiction 

and crime takes significant change in most aspects of your life. Structure and 

routine is part of this.  
 

ਇੱਕ ਨਵਾਂ 'ਨੌਰਮਲ' ਬਣਾਉਣਾ - ਸਰਗਰਮ ਨਸਾ ਅਤ ੇਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨਸੈਲੀ ਨ ੂੰ  
ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡ ੇਜੀਵਨ ਦੇ ਜ ਆਦਾਤਰ ਪਜਹਲ ਆਂ ਜਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਜਲਆਉਂਦਾ 

ਹੈ। ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਰੁਟ੍ੀਨ ਇਸ ਦਾ ਜਹੱਸਾ ਹੈ। 
 

b. Self-control – Addiction is a long-term disease. Learning to practice self-discipline 

is important in dealing with challenges and temptations that may occur 

throughout your life.  

ਸਵੈ-ਜਨਯੂੰਤਰਣ - ਨਸਾ ਇੱਕ ਲੂੰ ਬ ੇਸਮੇਂ ਦੀ ਜਬਮਾਰੀ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤ ੇਪਰਤਾਜਵਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਜੀਵਨ 

ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਜੱਠਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਅਨੁਸਾਸਨ ਦਾ ਅਜਭਆਸ ਕਰਨਾ ਜਸੱਖਣਾ 

ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ। 
 

c. Preventing boredom – Structure and routine creates predictability and gives you 

a plan for your day/week.  
 

ਬੋਰੀਅਤ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣਾ - ਢਾਂਚਾ ਅਤ ੇਰੁਟ੍ੀਨ ਪ ਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡ ੇ

ਜਦਨ/ਹਫ਼ਤ ੇਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

d. Focusing on the positive – Having a routine focused on positive activities 

improves your health and your life.  
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ਸਕਾਰਾਤਮਕ 'ਤੇ ਜਧਆਨ ਕੇਂਦਜਰਤ ਕਰਨਾ - ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੁਟ੍ੀਨ ਫੋਕਸ 

ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਸਹਤ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਜ ੂੰ ਦਗੀ ਜਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
 

e. Self-esteem and mental health – completing even simple tasks and small day to 

day accomplishments can improve mood and self-worth. Our 5 program phases 

are designed to help you see your progress toward successfully completing the 

program.  
 

ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ - ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਕ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋ ਾਨਾ ਦੀਆਂ 

ਛੋਟ੍ੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਮ ਡ ਅਤ ੇਸਵੈ-ਮਾਣ ਨ ੂੰ  ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ 5 ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਪੜਾਅ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨ ੂੰ  ਸਫਲਤਾਪ ਰਵਕ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਗਤੀ ਦੇਖਣ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 

ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। 

2. Engagement in Treatment - Simply stopping drug-use and crime during the time you’re 
in the program will not help you to change your life in meaningful ways – ways needed 
to end the cycle of active addiction and crime over time. 

ਇਲਾਜ ਜਵੱਚ ਰੁਝੇਵੇਂ - ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਜਸਰਫ਼ ਨਸੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਅਪਰਾਧ 

ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ ੂੰ ਦਗੀ ਨ ੂੰ  ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ - ਸਮੇਂ ਦੇ 

ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਨਸਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਰੀਕੇ। 

Some of our program rules exist to ensure you are actively participating in treatment.  

ਸਾਡ ੇਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਜਨਯਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜ ਦ ਹਨ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਜਵੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ 

ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। 

3. Accountability – Some of our program rules exist to help you practice accountability. 
Being responsible for your actions and following through on commitments helps you in 
your recovery and long-term success.  

ਜਵਾਬਦੇਹੀ - ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਅਜਭਆਸ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡ ੇਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਜਨਯਮ 

ਮੌਜ ਦ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜ ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਅਤ ੇਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ 
ਜਰਕਵਰੀ ਅਤ ੇਲੂੰ ਬ ੇਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

a. Being accountable in your everyday life helps you connect with positive values 
and builds self-esteem. This is one of the most common goals participants 
identify when they enter our program.  
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ਆਪਣੇ ਰੋ ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਜਵੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ 

ਅਤ ੇਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਜਮਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਟ੍ੀਜਚਆਂ ਜਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜ ੋ

ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਾਡੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। 

b. Being accountable shows the court and the community that you are meeting the 
commitments you made when you entered the program – the commitments that 
allow you to avoid a jail sentence.   

ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੂੰ  ਜਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ - ਉਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  
ਜੇਲਹ ਦੀ ਸ ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਜਦੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

I stopped using drugs. Isn’t that enough? 

ਮੈਂ ਨਸੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦੱਤੀ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? 

Treatment for addiction is not only about abstaining from drug use. It is also about learning to 

stay drug-free and to be productive in family, at work, and in society.  

ਨਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਸਰਫ ਨਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇ  ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਸਾ-ਮੁਕਤ ਰਜਹਣ ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਰ, ਕੂੰਮ 

'ਤੇ, ਅਤ ੇਸਮਾਜ ਜਵੱਚ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣਨਾ ਜਸੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ। 

For those who have become caught in the cycle of active addiction and crime, treatment 

involves several things: modifying attitudes and behaviors related to drug use and crime, 

increasing healthy life skills, stable housing and income, addressing health or mental health 

issues, connecting with positive values, reconnecting with supportive family and friends, and 

establishing a recovery-oriented social network and lifestyle in the community. 

ਜਜਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮ ਨਸਾਖੋਰੀ ਅਤ ੇਅਪਰਾਧ ਦੇ ਚੱਕਰ ਜਵੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਜਵੱਚ ਕਈ ਚੀ ਾਂ 
ਸਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ: ਨਸੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਰਵੱਈਏ ਅਤ ੇਜਵਵਹਾਰ ਨ ੂੰ  ਸੋਧਣਾ, 
ਜਸਹਤਮੂੰਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਣਾ, ਸਜਥਰ ਜਰਹਾਇਸ ਅਤ ੇਆਮਦਨੀ, ਜਸਹਤ ਜਾਂ ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਮੱੁਜਦਆਂ ਨ ੂੰ  

ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਪਜਰਵਾਰ ਅਤ ੇਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨਾ, ਅਤ ੇ

ਸਮਾਜ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਜਰਕਵਰੀ-ਅਧਾਜਰਤ ਸੋਸਲ ਨ ਟ੍ਵਰਕ ਅਤ ੇਜੀਵਨ ਸੈਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ। 
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CDTC TREATMENT OVERVIEW 

CDTC ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 

GENERAL INFORMATION 

ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 
CDTC treatment programming is designed to address the needs that keep people stuck in a 

lifestyle of active addiction and crime. Initially you will attend an addiction treatment program - 

arrangements will be made by the treatment team. We may also make referrals for personal 

counselling for various needs such relationships issues, healing from sexual abuse, and mental 

health assessments.  

CDTC ਇਲਾਜ ਪਰੋਗਰਾਜਮੂੰਗ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਜਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਰਗਰਮ ਨਸਾ 

ਅਤ ੇਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜੀਵਨਸੈਲੀ ਜਵੱਚ ਫਸਦੀਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਰ  ਜਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਸਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਜਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਵੋਗ ੇ- ਇਲਾਜ ਟ੍ੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪਰਬੂੰ ਧ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜਾਂ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਜਰਸਜਤਆਂ ਦੇ ਮੱੁਦ,ੇ 

ਜਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਤੋਂ ਇਲਾਜ, ਅਤ ੇਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਲਈ ਜਨੈੱਜੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। 

While in the CDTC program you will need to:  

CDTC ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ: 

● Attend meetings regularly with your Case Manager 

● Complete the Criminal and Addictive Thinking and Moral Reconation Therapy (MRT) 

group programs led by the Case Managers 

● Complete a money management program  

● Participate in employment support services if required 

● ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਜਨਯਜਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਜਟ੍ੂੰਗਾਂ ਜਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਵੋ 

● ਕੇਸ ਪਰਬੂੰ ਧਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਵੱਚ ਅਪਰਾਜਧਕ ਅਤ ੇਨਸਾਖੋਰੀ ਸੋਚ ਅਤ ੇਨ ਜਤਕ ਪੁਨਰ-ਜਨਰਮਾਣ ਥੈਰੇਪੀ 
(MRT) ਸਮ ਹ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰੋ 

● ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਪਰਬੂੰ ਧਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰੋ 

● ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੁ ਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਜਹੱਸਾ ਲਓ 
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You will meet regularly with your Case Manager. During this time, you will be supported to 

develop and implement a personalized treatment plan. You may be assisted by your Case 

Manager with life skills, relapse prevention planning, developing a positive social network, and 

various other needs.  

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਜਨਯਜਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਜਵਅਕਤੀਗਤ 

ਇਲਾਜ ਯਜੋਨਾ ਜਵਕਜਸਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਲਾਗ  ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡ ੇਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ 

ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੂੰਦੀ, ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਸਲ ਨ ਟ੍ਵਰਕ ਜਵਕਜਸਤ ਕਰਨ, ਅਤ ੇਕਈ 

ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

TREATMENT PROGRAMS  

ਇਲਾਜ ਪਰੋਗਰਾਮ 

You must graduate from an addiction treatment program to be eligible for graduation. Options 

that the treatment team may consider for you include: 

ਗਰੈਜ ਏਸਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਨਸਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਗਰੈਜ ਏਟ੍ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਟ੍ੀਮ 

ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਜਵਕਲਪਾਂ ਜਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: 

● Residential addiction treatment (typically 3 months) 
 

ਜਰਹਾਇਸੀ ਨਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ) 

 

● The CDTC Day Treatment Program (intensive 12-week program) 
 

CDTC ਜਦਵਸ ਇਲਾਜ ਪਰੋਗਰਾਮ (12-ਹਫ਼ਤ ੇਦਾ ਤੀਬਰ ਪਰੋਗਰਾਮ) 

 

● Other Counselling/Programming - Participants may be referred for other counselling or 

services to address their goals and needs, such as: 
 

ਹੋਰ ਕਾਉਂਸਜਲੂੰ ਗ/ਪਰੋਗਰਾਜਮੂੰਗ - ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ੀਜਚਆਂ ਅਤ ੇਲੋੜਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਲਾਹ 

ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੇਜਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ: 

 

o Addiction counselling 

o Anger management 

o Trauma therapy 

o Mental health counselling/assessments 

o Domestic violence 



Page | 44 

 

Calgary Drug Treatment Court Participant Manual   Revised April 2021 
 

o Relationships, or  

o Other specialized therapies. 

o ਨਸਾ ਮੁਕਤੀ ਸਲਾਹ 

o ਕਰੋਧ ਜਨਯੂੰਤਰਣ 

o ਟ੍ਰਾਮਾ ਥੈਰੇਪੀ 
o ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਸਲਾਹ/ਮੁਲਾਂਕਣ 

o ਘਰੇਲ  ਜਹੂੰ ਸਾ 
o ਜਰਸਤ,ੇ ਜਾਂ 

o ਹੋਰ ਜਵਸੇਸ ਇਲਾਜ। 

 

In some cases, attending such services may be a mandatory part of your program. 

ਕੁਝ ਮਾਮਜਲਆਂ ਜਵੱਚ, ਅਜਜਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾ ਮੀ ਜਹੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

RECOVERY SUPPORT MEETINGS 

ਵਰਕਿਰੀ ਸਪੋਰਟ੍ ਮੀਵਟੰ੍ਗਾਂ 

While you are in a residential program you will need to follow their expectations for attendance 

at community support meetings. After you complete Stage One, you will need to attend 3 

meetings per week and document your attendance. We strongly encourage participants to 

attend meetings related to their primary addiction. 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਰਹਾਇਸੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਜਮਊਜਨਟ੍ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੀਜਟ੍ੂੰ ਗਾਂ ਜਵੱਚ ਹਾ ਰੀ ਲਈ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੜਾਅ ਇੱਕ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਰ ਹਫ਼ਤ ੇ3 

ਮੀਜਟ੍ੂੰਗਾਂ ਜਵੱਚ ਹਾ ਰ ਹੋਣ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਹਾ ਰੀ ਨ ੂੰ  ਦਸਤਾਵੇ ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਇਮਰੀ ਨਸਾ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਮੀਜਟ੍ੂੰਗਾਂ ਜਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ  ੋਰਦਾਰ ਉਤਸਾਜਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 
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Meetings can include but are not limited to:  

ਮੀਵਟੰ੍ਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਵਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ: 

Alcoholics Anonymous 

ਅਲਕੋਹਜਲਕ ਅਜਗਆਤ 

Cocaine Anonymous 

ਕੋਕੀਨ ਅਜਗਆਤ 

Narcotics Anonymous 

ਨਾਰਕੋਜਟ੍ਕਸ ਅਨਾਮ 

Refuge Recovery 

ਪਨਾਹ ਜਰਕਵਰੀ 
Smart Recovery  

ਸਮਾਰਟ੍ ਜਰਕਵਰੀ 
Gamblers Anonymous 

ਜ ਏਬਾ  ਅਜਗਆਤ 

Sex Addicts Anonymous 

ਸੈਕਸ ਆਦੀ ਅਜਗਆਤ 

Crystal Meth Anonymous 

ਜਕਰਸਟ੍ਲ ਮੇਥ ਅਜਗਆਤ 

16-Step meetings for women 

ਔਰਤਾਂ ਲਈ 16-ਪੜਾਵੀ ਮੀਜਟ੍ੂੰਗਾਂ 
Overeaters Anonymous 

ਜ ਆਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਗਆਤ 

Al-Anon 

ਅਲ-ਅਨੋਨ 

 

 

In some cases, outside counselling or programming may be used as one of your weekly 

meetings – Ask you Case Manager. Examples of this might include parenting groups, recovery 

church, Relapse Prevention, anger management groups, or individual therapy to name a few.  

 

ਕੁਝ ਮਾਮਜਲਆਂ ਜਵੱਚ, ਬਾਹਰੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਪਰੋਗਰਾਜਮੂੰਗ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮੀਜਟ੍ੂੰਗਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਵਰਜਤਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ - ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨ ੂੰ  ਪੱੁਛ।ੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਵੱਚ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਸਮ ਹ, ਜਰਕਵਰੀ ਚਰਚ, 

ਰੀਲੈਪਸ ਪਰੀਵੈਨਸਨ, ਗੁੱ ਸੇ ਪਰਬੂੰ ਧਨ ਸਮ ਹ, ਜਾਂ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਥੈਰੇਪੀ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

Participants are expected to attend recovery support meetings while in the program for several 

reasons: 

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਜਰਕਵਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੀਜਟ੍ੂੰਗਾਂ ਜਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ: 

● These meetings have proven to be successful in supporting an individual’s chance for 

long-term recovery. 
 

ਇਹ ਮੀਜਟ੍ੂੰਗਾਂ ਲੂੰ ਬ ੇਸਮੇਂ ਦੀ ਜਰਕਵਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਸਫਲ ਸਾਬਤ 

ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

 

● Members of these meetings have struggled with the same issues you are struggling 

with. This is a place to get hope, inspiration, and tools for achieving a high-level 

recovery. 
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ਇਹਨਾਂ ਮੀਜਟ੍ੂੰਗਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੱੁਜਦਆਂ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਸੂੰਘਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਜਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਤਸੁੀਂ ਸੂੰਘਰਸ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਰਕਵਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦ, ਪਰੇਰਨਾ, ਅਤ ੇਸਾਧਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ 

ਹੈ। 

 

● These meetings are held all over the city at various times of the day. You can reach out 

and attend these meetings whenever and wherever you are.  
 

ਇਹ ਮੀਜਟ੍ੂੰਗਾਂ ਜਦਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਪ ਰੇ ਸਜਹਰ ਜਵੱਚ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਤ ੇਜਜੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 

ਇਹਨਾਂ ਮੀਜਟ੍ੂੰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਹਾ ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

● One of the most significant challenges for recovering people is the need to change the 

people, places and things that were involved in their using life. At recovery meetings you 

will meet new people who are also making recovery part of their lives. Recovery 

meetings will keep you informed about recovery events throughout the city. You will see 

that there are sober dances, conventions, weekend “round ups”, camping trips, etc.  

ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਸਥਾਨਾਂ ਅਤ ੇਚੀ ਾਂ ਨ ੂੰ  

ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਵੱਚ ਸਾਮਲ ਸਨ। ਜਰਕਵਰੀ ਮੀਜਟ੍ੂੰਗਾਂ ਜਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ 

ਨ ੂੰ  ਜਮਲੋਗੇ ਜੋ ਜਰਕਵਰੀ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਹੱਸਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਰਕਵਰੀ ਮੀਜਟ੍ੂੰਗਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪ ਰੇ ਸਜਹਰ 

ਜਵੱਚ ਜਰਕਵਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸ ਜਚਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਕ ਇੱਥ ੇਸਾਂਤ ਨਾਚ, ਸੂੰ ਮੇਲਨ, ਵੀਕਐਡਂ 

"ਰਾਉਂਡ ਅੱਪਸ", ਕੈਂਜਪੂੰਗ ਜਟ੍ਰਪ ਆਜਦ ਹਨ। 

Obtaining a Sponsor  

ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ 

You will be asked to obtain a sponsor/mentor. This is someone “who has what you want” and is 

willing to help guide you to “what works”. You will need to let your Case Manager know when 

you have a Sponsor and who your Sponsor is. It is expected that you have regular contact with 

your Sponsor.  

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰ/ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਜਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜਜਸ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 

ਚਾਹੁੂੰ ਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇ"ਕੀ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ" ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ 
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ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਕ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰ ਕਦੋਂ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ 

ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨਾਲ ਜਨਯਮਤ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

Home Group  

ਹੋਮ ਗਰੁੱ ਪ 

You will be expected to find a Home Group among the 12-Step/Recovery programs you attend. 

A Home Group is a meeting that you attend on a weekly basis and that you become involved in. 

Involvement might mean chairing meetings, attending business meetings for your group or 

helping out in some other way on a regular basis. When you make a commitment to a Home 

Group you will find that you get to know some other members on a more personal level as 

there are others who have made this their Home Group. Again, the hope is that you develop 

new contacts and friendships that are supportive of your recovery. Your weekly meeting list 

should indicate that you attend your Home Group meeting once a week.  

ਤੁਹਾਡ ੇਤੋਂ 12-ਪੜਾਅ/ਜਰਕਵਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਮ ਗਰੱੁਪ ਲੱਭਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਮ ਗਰੱੁਪ ਇੱਕ 

ਮੀਜਟ੍ੂੰਗ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇਜਜਸ ਜਵੱਚ ਤਸੁੀਂ ਸਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦ ੇਹੋ। 

ਸਮ ਲੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੀਜਟ੍ੂੰਗਾਂ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡ ੇਸਮ ਹ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਜਟ੍ੂੰਗਾਂ ਜਵੱਚ 

ਸਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਜਨਯਮਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਹੋਮ ਗਰੱੁਪ ਲਈ 

ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਣਾਉਂਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗ ੇਜਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਧੇਰੇ ਜਨੈੱਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਕਉਂਜਕ ਕੁਝ 

ਹੋਰ ਹਨ ਜਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਗਰੱੁਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਫਰ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸੂੰਪਰਕ ਅਤ ੇਦੋਸਤੀ 

ਜਵਕਜਸਤ ਕਰੋਗ ੇਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕਿਰੀ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਫਤਾਿਾਰੀ ਮੀਵਟੰ੍ਗ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 

ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਵਕ ਤਸੁੀਂ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਿਾਰ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਗਰੁੱ ਪ ਮੀਵਟੰ੍ਗ ਵਿੱਚ ਹਾ ਰ ਹੁੰ ਦ ੇਹ।ੋ 
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HOUSING 

 

ਹਾਊਵਸੰਗ 
 

Initially all participants are required to reside in approved sober housing accommodations. At 

some point in the program you may want/need to move into different accommodations. Your 

housing options need to be supported and approved by your Case Manager first. All moves 

must then be approved by Probation and the Pre-Court team.  

ਸੁਰ  ਜਵੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਨ  ਰਸੁਦਾ ਸਾਂਤ ਜਰਹਾਇਸਾਂ ਜਵੱਚ ਰਜਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਕਸੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਰਹਾਇਸਾਂ ਜਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡ ੇਹਾਊਜਸੂੰ ਗ ਜਵਕਲਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਜਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਕੇਸ 

ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤ ੇਮਨ  ਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਫਰ ਪਰੋਬੇਸਨ ਅਤੇ ਪਰੀ-ਕੋਰਟ੍ ਟ੍ੀਮ 

ਦੁਆਰਾ ਮਨ  ਰੀ ਜਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

How to Request a Change in Housing 

ਹਾਊਵਸੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹ ੈ

First, talk to your Case Manager about why you want to move and where you would like to 

move to. Then… 

 

ਪਜਹਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਜਕਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਜਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦ ੇ

ਹੋ। ਜਫਰ… 

 

▪ Prepare a written budget 

▪ Make sure your housing is not in your “no go zone” 

▪ If you are planning to move home with family or with a roommate your Case Manager 

and/or probation will need to meet with these individuals. 

▪ Complete a Request for Residential Housing Change Form.   

▪ Your Case Manager will present your request to the Pre-Court Team including 

Probation.  

▪ Make sure you can have a land line where you are moving to, and make arrangements 

for the land line as soon as you have permission to move. 

 

▪ ਜਲਖਤੀ ਬਜਟ੍ ਜਤਆਰ ਕਰੋ 

▪ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਹਾਇਸ ਤੁਹਾਡ ੇ"ਨੋ ਗੋ  ੋਨ" ਜਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ 
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▪ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਜਰਵਾਰ ਜਾਂ ਰ ਮਮੇਟ੍ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤ/ੇਜਾਂ 

ਪਰੋਬੇਸਨ ਨ ੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਮਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

▪ ਜਰਹਾਇਸੀ ਹਾਊਜਸੂੰਗ ਤਬਦੀਲੀ ਫਾਰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰੋ। 

▪ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਪਰੋਬੇਸਨ ਸਮੇਤ ਪਰੀ-ਕੋਰਟ੍ ਟ੍ੀਮ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪੇਸ ਕਰੇਗਾ। 

▪ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ ਹੋਵ ੇਜਜੱਥੇ ਤਸੁੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤ ੇਜਜਵੇਂ ਹੀ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਜਾਣ ਦੀ 

ਇਜਾ ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ ਲਈ ਪਰਬੂੰ ਧ ਕਰੋ। 

 

REQUESTS 

ਬੇਨਤੀਆਂ 

There are a variety of requests that you can put before the Pre-Court Team. You need to 

present your requests first to your Case Manager. If your Case Manager supports the request, 

he/she will bring it to the Pre-Court Team for review.  

ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰੀ-ਕੋਰਟ੍ ਟ੍ੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਜਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ 

ਮੈਨੇਜਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਰੀ-ਕੋਰਟ੍ ਟ੍ੀਮ ਕੋਲ ਸਮੀਜਖਆ ਲਈ ਜਲਆਵੇਗਾ। 

Your Case Manager has all the forms. They are also available in the main office. Please make 

sure you take the time to fill these forms out with some thought behind them. Your requests 

are sent out to all the Pre-Court Team for final approval prior to Court.  

ਤੁਹਾਡ ੇਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਹਨ। ਉਹ ਮੱੁਖ ਦਫ਼ਤਰ ਜਵੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ 

ਸੁਜਨਸਜਚਤ ਕਰੋ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਭਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਪੱਛ ੇਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਾਂ ਕੱਜਢਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ 

ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਅੂੰਤਮ ਪਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪਰੀ-ਕੋਰਟ੍ ਟ੍ੀਮ ਨ ੂੰ  ਭੇਜੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

▪ Request for a cell phone. You must obtain a cell phone that you can afford and that 

provides a printout or ‘read out’ of your calls so that Probation can monitor your usage. 

You must be in stage 2 of the program.   

▪ Over-night and weekend request. These are considered on an individual basis. You must 

be minimally in stage 2.  

▪ General requests, not covered under another request - i.e. a change in curfew to attend 

a special outing 
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▪ Residential housing – Any changes in address  

▪ Request for bi-weekly Court. You must be in stage 3 to be considered for bi-weekly court 

appearances.  

▪ Request for graduation. Must complete stage 4.  

▪ ਇੱਕ ਸੈੈੱਲ ਫੋਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ. ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਸੈੈੱਲ ਫ਼ੋਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇ

ਹੋ ਅਤ ੇਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਪਰੂੰ ਟ੍ਆਊਟ੍ ਜਾਂ 'ਰੀਡ ਆਊਟ੍' ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰੋਬੇਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ 

ਦੀ ਜਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੜਾਅ 2 ਜਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

▪ ਰਾਤ-ੋਰਾਤ ਅਤ ੇਵੀਕਐਡਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ:  ਇਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਵਚਾਜਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ੍-ੋਘੱਟ੍ 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪੜਾਅ 2 ਜਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

▪ ਆਮ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ - ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਇੱਕ ਜਵਸੇਸ ਆਊਜਟ੍ੂੰਗ ਜਵੱਚ ਸਾਮਲ 

ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਜਫਊ ਜਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 
▪ ਜਰਹਾਇਸੀ ਹਾਊਜਸੂੰਗ - ਪਤ ੇਜਵੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ 

▪ ਦੋ-ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ: ਦੋ-ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਜਵੱਚ ਪੇਸ ਹੋਣ ਲਈ ਜਵਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪੜਾਅ 3 ਜਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

▪ ਗਰੈਜ ਏਸਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ: ਪੜਾਅ 4 ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

Requests will not be approved during a non-compliant week. 

ਇੱਕ ਗੈਰ-ਅਨੁਕ ਲ ਹਫ਼ਤ ੇਦੌਰਾਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਮਨ  ਰੀ ਨਹੀਂ ਜਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

DRUG TESTING  

ਡਰੱਗ ਟੈ੍ਸਵਟੰ੍ਗ 

You will be drug tested a minimum of twice a week. This can increase at any time and there 

may be times when you could be drug tested daily. Our drug test kits detect drug use as well as 

attempts to tamper with your test.  

ਹਫ਼ਤ ੇਜਵੱਚ ਘੱਟ੍-ੋਘੱਟ੍ ਦੋ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਕਈ 

ਵਾਰ ਅਜਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋ ਾਨਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਡਰੱਗ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਜਕੱਟ੍ਾਂ 

ਡਰੱਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਜਸਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
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You must make yourself available for all drug testing. You will be notified in the morning of your 

testing. Missing a drug test will result in a sanction and will be considered a positive test for 

drugs/alcohol. Refusal to submit a urine sample will be reported as refusal to test.  

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਦੀ 

ਸਵੇਰ ਨ ੂੰ  ਸ ਜਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰੱਗ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਨ ੂੰ  ਖੁੂੰ ਝਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਨ  ਰੀ ਜਮਲੇਗੀ ਅਤ ੇਇਸਨ ੂੰ  

ਡਰੱਗ /ਅਲਕੋਹਲ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਮੂੰ ਜਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਪਸਾਬ ਦਾ ਨਮ ਨਾ ਜਮਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ 

ਜਰਪੋਰਟ੍ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

Drug testing can be administered in various ways. To test for drugs, you urinate into a test cup 

or provide a saliva sample. The results will show on the panel for verification. To test for 

alcohol, we use either a breathalyzer or a strip that is dipped into your urine sample.  

ਨਸੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 

ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕੱਪ ਜਵੱਚ ਜਪਸਾਬ ਕਰਦ ੇਹੋ ਜਾਂ ਥੁੱ ਕ ਦਾ ਨਮ ਨਾ ਜਦੂੰ ਦ ੇਹੋ। ਨਤੀਜੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਜਦਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। 

ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਰੀਥਲਾਈ ਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਜਟ੍ਰਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਜਪਸਾਬ ਦੇ 

ਨਮ ਨੇ ਜਵੱਚ ਡੁਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

All drug testers/support workers have been given a drug screening-testing protocol that they 

must follow and have been trained to follow strict testing guidelines. Drug test results are 

submitted to the court each week - it is in your best interest to participate properly and 

consistently in all drug testing. These reports document your drug-free time in the program. 

Not following proper procedures can put your number of drug-free days into question.  

ਸਾਰੇ ਡਰੱਗ ਟ੍ੈਸਟ੍ਰਾਂ/ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਡਰੱਗ ਸਕਰੀਜਨੂੰ ਗ-ਟੈ੍ਸਜਟ੍ੂੰਗ ਪਰੋਟ੍ੋਕੋਲ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਜਜਸਦੀ ਉਹਨਾਂ 

ਨ ੂੰ  ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖਤ ਟ੍ੈਸਜਟ੍ੂੰਗ ਜਦਸਾ-ਜਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਖਲਾਈ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਡਰੱਗ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜਵੱਚ ਜਮਹਾ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ - ਸਾਰੇ ਡਰੱਗ ਟ੍ੈਸਜਟ੍ੂੰ ਗ ਜਵੱਚ ਸਹੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ 

ਅਤ ੇਲਗਾਤਾਰ ਜਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਤਹੁਾਡੇ ਜਹੱਤ ਜਵੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਰਪੋਰਟ੍ਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇਡਰੱਗ-ਮੁਕਤ ਸਮੇਂ ਦਾ 

ਦਸਤਾਵੇ ੀਕਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹੀ ਪਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡ ੇਡਰੱਗ-ਮੁਕਤ ਜਦਨਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਨ ੂੰ  

ਸਵਾਲਾਂ ਜਵੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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Testing Procedure 

ਟੈ੍ਸਵਟੰ੍ਗ ਵਿਿੀ 

1. Before you are drug tested, staff will ask if you have anything to tell them. This is your 

opportunity advise staff if you have used any drugs or alcohol. If your drug test is 

positive and you did not advise the tester of using, it will be noted in his/her report to 

the court. Your honesty will be an important consideration for the Pre-Court team when 

discussing this situation. 

 

ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ, ਸਟ੍ਾਫ ਪੱੁਛੇਗਾ ਜਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਸਟ੍ਾਫ ਨ ੂੰ  ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰੱਗ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨ ੂੰ  ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਜਦੱਤੀ, 

ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਜਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ੍ ਜਵੱਚ ਨੋਟ੍ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਜਥਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਪਰੀ-

ਕੋਰਟ੍ ਟ੍ੀਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਜਵਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। 

 

2. You will be asked to wash your hands before you touch the test cup. The tester will ask 

you to lift your top and slightly lower your trousers or skirt to complete a visual check. 

This helps to confirm that there are no test-tampering devices on your person. 

 

ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕੱਪ ਨ ੂੰ  ਛ ਹਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਜਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਵ  ਅਲ ਜਾਂਚ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਟ੍ੈਸਟ੍ਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਟ੍ਾਪ ਚੁੱ ਕਣ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਟ੍ਰਾਊ ਰ ਜਾਂ ਸਕਰਟ੍ ਨ ੂੰ  ਥੋੜਹਾ ਹੇਠਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਹੇਗਾ। ਇਹ ਪੁਸਟ੍ੀ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਅਕਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟ੍ੈਸਟ੍-ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਯੂੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

 

3. The tester will watch you pee into the cup or sit with you while the mouth test is being 

administered to verify that there is no tampering with the test. 

 

ਟ੍ੈਸਟ੍ਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੱਪ ਜਵੱਚ ਜਪਸਾਬ ਕਰਦ ੇਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਬੈਠਦ ੇਹੋਏ ਦੇਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਸਟ੍ੀ ਕਰਨ ਲਈ 

ਮ ੂੰ ਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਕ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।  
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Many of our participants tell us that being drug tested was extremely helpful in keeping them 

drug/alcohol-free until they reached a time where they felt they better able to make a good 

choice for themselves.  

ਸਾਡ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਦੱਸਦ ੇਹਨ ਜਕ ਨਸੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਸਾ/ਸਰਾਬ-

ਰਜਹਤ ਰੱਖਣ ਜਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੂੰਚ ਜਾਂਦੇ ਜਜੱਥ ੇਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਜਹਸ ਸ ਹੁੂੰ ਦਾ 

ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। 

Incidental Drug and Alcohol Exposure 

 

ਇਤਫਾਕਨ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਐਕਸਪੋਜਰ 

In rare circumstances exposure to non-beverage alcohol sources, food products, and/or 

medications can result in detectible levels of alcohol or drugs or their by-products. Following 

are some products (but not all) that could create a false positive on a drug test:  

ਦੁਰਲੱਭ ਸਜਥਤੀਆਂ ਜਵੱਚ ਗੈਰ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਅਲਕੋਹਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਅਤ/ੇਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਜਵੱਚ 

ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਨਸੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ 
ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ ਹਨ (ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ) ਜੋ ਡਰੱਗ ਟ੍ੈਸਟ੍ 'ਤੇ ਗਲਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਾ ਸਕਦ ੇਹਨ: 

▪ Cough Syrups and liquid Medications   

ਖੂੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਤ ੇਤਰਲ ਦਵਾਈ 

▪ Creams and Topical Products   

ਕਰੀਮ ਅਤ ੇਸਤਹੀ ਉਤਪਾਦ  

▪ Non-Alcoholic Beer and Wine    

ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੀ ਬੀਅਰ ਅਤ ੇਵਾਈਨ 

▪ CBD Oil and/or THC 

CBD ਤੇਲ ਅਤ/ੇਜਾਂ THC 

▪ Food and other Edible Products: There are numerous edible products that contain ethyl 

alcohol or other ingredients that could result in a positive test. Examples include, but 

are not limited to: 

ਭੋਜਨ ਅਤ ੇਹੋਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ: ਇੱਥ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਹਨ ਜਜਨਹ ਾਂ ਜਵੱਚ ਐਥਾਈਲ 

ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜਜਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਵੱਚ 

ਸਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਜਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ: 
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o Flavouring extracts, such as vanilla or almond extract 

o Liquid herbal extracts such as Ginkgo Biloba. 

o Foods that contain wine or other alcohol. Always ask when eating out if the 

meal was prepared with any ingredient containing alcohol. 

o Poppy Seeds: such as an Everything Bagel from Tim Horton’s, poppy seed 

muffins, some crackers or poppy seed loaf cakes etc. 

 

o ਫਲੇਵਜਰੂੰਗ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ੍, ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਵਨੀਲਾ ਜਾਂ ਬਦਾਮ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ੍ 

o ਤਰਲ ਹਰਬਲ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ੍ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਜਗੂੰ ਕਗ ੋਜਬਲੋਬਾ। 

o ਵਾਈਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਭਜੋਨ। ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸਾ ਪੱੁਛ ੋਜਕ ਕੀ ਭੋਜਨ 

ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੀ ਜਕਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। 

o ਖਸਖਸ ਦੇ ਬੀਜ: ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਜਟ੍ਮ ਹੌਰਟ੍ਨ ਦਾ ਹਰ ਚੀ  ਬੈਗਲ, ਪੋਪੀ ਸੀਡ ਮਜਫਨ, ਕੁਝ ਕਰੈਕਰ ਜਾਂ 

ਪੋਪੀ ਸੀਡ ਲੋਫ ਕੇਕ ਆਜਦ। 

▪ Mouthwash and Breath Strips  

▪ Ingesting or excessive use of Hand Sanitizers   

▪ Hygiene Products:  Aftershaves, colognes, hair sprays and other hair care products 

including certain body washes contain alcohol.  

▪ Solvents and Lacquers    

▪ Homeopathic or Herbal Products: Some of these products contain unknown 

ingredients. Talk to your doctor or pharmacist for advice.  

▪ Bug Sprays and Insecticides (e.g. “Off”). Read all labels carefully.  

▪ ਮਾਊਥਵਾਸ ਅਤ ੇਸਾਹ ਦੀਆਂ ਪੱਟ੍ੀਆਂ 

▪ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟ੍ਾਈ ਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ ਆਦਾ ਵਰਤੋਂ 
▪ ਹਾਈਜੀਨ ਉਤਪਾਦ: ਆਫਟ੍ਰ ਸੇਵ, ਕੋਲੋਨ, ਹੇਅਰ ਸਪਰੇਅ ਅਤ ੇਹੋਰ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਵੱਚ 

ਕੁਝ ਖਾਸ ਬਾਡੀ ਵਾਸ ਸਾਮਲ ਹਨ। 

▪ ਘੋਲਨ ਵਾਲੇ ਅਤ ੇਲੈਕਵਰਸ 

▪ ਹੋਜਮਓਪੈਜਥਕ ਜਾਂ ਹਰਬਲ ਉਤਪਾਦ: ਇਹਨਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਵੱਚ ਅਣਜਾਣ ਤੱਤ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ। ਸਲਾਹ ਲਈ 

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਜਸਸਟ੍ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

▪ ਬੱਗ ਸਪਰੇਅ ਅਤ ੇਕੀਟ੍ਨਾਸਕ (ਜਜਵੇਂ ਜਕ "ਬੂੰਦ")। ਸਾਰੇ ਲੇਬਲ ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜਹ।ੋ 
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It is your responsibility to limit exposure to the products that contain ethyl alcohol. It is also 

your responsibility to read product labels to know what is contained in the products you use 

and consume. When in doubt, don’t use, consume or apply these products to your skin, body 

or hair. 

ਇਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਿਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਤਹੁਾਡੀ ਵ ੰਮੇਿਾਰੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ 

ਉਤਪਾਦ ਲੇਬਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੜਹਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਵਰਤ ੇਅਤ ੇਖਪਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 
ਜਵੱਚ ਕੀ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਸੱਕ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਇਨਹ ਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਖਾਊ, ਨਾ ਿਰਤੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ, ਸਰੀਰ ਜਾਂ 
ਿਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ। 

MEDICAL CARE  

ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਦੇਖਭਾਲ 

You will need to obtain a family doctor while in the program. Until you do, you will need to 

attend clinics approved by CDTC (CUPS, the Alex bus, the Sheldon Chumir Centre). Some 

treatment facilities have their own physician/clinics that they will refer you to – you may use 

any clinic the treatment centres utilize.  

ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਪਜਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵਗੇੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਜਜਹਾ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦ,ੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  CDTC (CUPS, the Alex bus, the Sheldon Chumir Centre) ਦਆੁਰਾ ਪਰਵਾਜਨਤ ਕਲੀਜਨਕਾਂ 

ਜਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਸੁਜਵਧਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣ ੇਡਾਕਟ੍ਰ/ਕਲੀਜਨਕ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਰੈਫਰ ਕਰਨਗੇ - 

ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਕਲੀਜਨਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

Before you go to any medical clinic or dental office (other than those listed above) you must 

advise your Case Manager or your treatment centre. You may be given a copy of a letter to give 

your doctor or dentist that advises him/her of your involvement with the program and the need 

to consider the potential implications of mood-altering effects and drug test results when 

prescribing medications. Your doctor/dentist will need to fill in the form advising us of his/her 

information and giving us the name and dosage of any medication prescribed.  

ਜਕਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਜਨਕ ਜਾਂ ਦੂੰਦਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ (ਉੱਪਰ ਸ ਚੀਬੱਧ ਕੀਤ ੇਗਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  

ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਨ ੂੰ  ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਜਾਂ ਦੂੰਦਾਂ ਦੇ 

ਡਾਕਟ੍ਰ ਨ ੂੰ  ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਚੱਠੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨ ੂੰ  ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮ ਲੀਅਤ ਬਾਰੇ 

ਅਤ ੇਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਜਦੂੰ ਦ ੇਸਮੇਂ ਮ ਡ-ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੂੰਭਾਵੀ ਪਰਭਾਵਾਂ ਅਤ ੇਡਰੱਗ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਦੇ ਨਤੀਜਜਆ ਂ'ਤੇ 
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ਜਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਜਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡ ੇਡਾਕਟ੍ਰ/ਦੂੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨ ੂੰ  ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜ ੋ

ਸਾਨ ੂੰ  ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ ਅਤ ੇਸਾਨ ੂੰ  ਦੱਸੇ ਗਏ ਜਕਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤ ੇਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੋਵੇਗੀ। 

If you have an emergency that requires attendance at Emergency or Urgent Care, you will need 

to have the attending physician provide documentation of the medications prescribed during 

your hospital stay/treatment.  

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਜਸ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ  ਰ ਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਵੱਚ ਹਾ ਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  
ਹਾ ਰ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡ ੇਹਸਪਤਾਲ ਜਵੱਚ ਰਜਹਣ/ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇ  ਮੁਹੱਈਆ 

ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

MEDICATIONS  

ਦਿਾਈਆਂ 

Your Case Manager and treatment facility should always be made aware of any medication you 

are taking. Failure to report prescribed medication and/or over the counter medication may 

result in a sanction. You should also make your Case Manager aware of all homeopathic or 

herbal remedies you are taking.  

ਤੁਹਾਡ ੇਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸਾ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਜਵੀ ਸੁਦਾ ਦਵਾਈ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਜਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ੍ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 

ਵਜੋਂ ਮਨ  ਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨ ੂੰ  ਸਾਰੇ ਹੋਜਮਓਪੈਜਥਕ ਜਾਂ ਜੜੀ-ਬ ਟ੍ੀਆਂ ਦੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ 

ਜਾਣ  ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। 

Participants may take medications for a variety of reasons: mental health, physical health, 

substance-use disorder. If your Case Manager and Treatment Facility are aware of your 

medication needs and that you are taking them as prescribed, there is no problem. 

ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ: ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ, ਸਰੀਰਕ ਜਸਹਤ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਜਵਕਾਰ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਸਹ ਲਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਹਨ ਅਤ ੇ

ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਜਵੀ  ਅਨੁਸਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਜਸਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
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Approved Over-the-Counter (OTC) Medications  

ਪਰਿਾਵਨਤ ਓਿਰ-ਦ-ਕਾਊਂਟ੍ਰ (OTC) ਦਿਾਈਆ ਂ

When in residential treatment, be sure to read the rules of the program regarding OTC 

medication. Taking substances that you don’t advise residential staff about can result in 

expulsion from the program. For some treatment programs, this includes protein powder.  

ਜਰਹਾਇਸੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ, OTC ਦਵਾਈ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਜਵੱਚ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਨਯਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੜਹਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਪਦਾਰਥ 

ਲੈਣ ਨਾਲ ਜਜਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਹਾਇਸੀ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਨ ੂੰ  ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਜਦੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ 

ਇਲਾਜ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਜਵੱਚ ਪਰੋਟ੍ੀਨ ਪਾਊਡਰ ਸਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

Use of alcohol-containing cough syrups, such as Nyquil, and other products that use ethyl 

alcohol as a solvent are prohibited. You will need to read product labels carefully to make sure 

they do not contain alcohol. 

ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਖੂੰਘ ਦੇ ਸੀਰਪ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ Nyquil, ਅਤ ੇਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਜੋ ਜਕ ਘੋਲਨ ਵਜੋਂ ਐਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਕਰਦੇ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਲੇਬਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਧਆਨ ਨਾਲ 

ਪੜਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਜਵੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

Below is a list of OTC medication that participants can take without prior permission. These 

medications must be taken at the appropriate dosage listed on the drug’s label or a positive 

urine test could result.  

ਹੇਠਾਂ OTC ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ ਚੀ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਭਾਗੀਦਾਰ ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜਗਆ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ 

ਦਵਾਈਆਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਸ ਚੀਬੱਧ ਉਜਚਤ ਖੁਰਾਕਾਂ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ 

ਜਪਸਾਬ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

PAIN: (None of the following can be in the PM formula)  

ਦਰਦ: (ਹਠੇਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ PM ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹ ੋਸਕਦਾ) 
Acetaminophen (Tylenol) 500mg 

ਐਸੀਟ੍ਾਜਮਨੋਜਫ਼ਨ (ਟ੍ਾਇਲੇਨੋਲ) 500 ਜਮਲੀਗਰਾਮ 

1 or 2 tablets every 4-6 hours 

ਹਰ 4-6 ਘੂੰ ਜਟ੍ਆਂ ਜਵੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ 

Ibuprofen (Advil) 200-800mg 

ਆਈਜਬਊਪਰੋਫ਼ੈਨ (ਐਡਜਵਲ) 200-800 ਜਮਲੀਗਰਾਮ 

Every 4-6 hours 

ਹਰ 4-6 ਘੂੰਟ੍ ੇ

Aspirin 

ਐਸਪਰੀਨ 

 

Motrin 

ਮੋਟ੍ਜਰਨ 
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Cough/Cold/Flu 

ਖੰਘ/ ੁਕਾਮ/ਫਲੂ 
Allergies 

ਐਲਰਜੀ 
Joint Pain 

ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ 

Mucinex(Cannot be D or DM) 

Mucinex (D ਜਾਂ DM ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ) 
Claritin 

ਕਲੈਰੀਜਟ੍ਨ 

Tylenol Arthritis 

ਟ੍ਾਇਲਨੋਲ ਗਠੀਏ 

Buckleys Original(cannot be night time 
formula/no DM formula) 

ਬਕਲੀ  ਮ ਲ (ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਫਾਰਮ ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ/ਡੀਐਮ ਫਾਰਮ ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ) 

Allegra 

ਐਲੇਗਰਾ 
Ben Gay Rub/Patch 

ਬੈਨ ਗੇ ਰਬ/ਪੈਚ 

Buckley’s complete liquid gels 

ਬਕਲੇ ਦੇ ਸੂੰਪ ਰਨ ਤਰਲ ਜੈੈੱਲ 

Benadryl 

ਬੇਨਾਡਜਰਲ 

Icy Hot Rub/Patch 

ਬਰਫੀਲਾ ਗਰਮ ਰਬ/ਪੈਚ 

Advil or Tylenol cold and flu tablets (cannot 
be nighttime) 

ਐਡਜਵਲ ਜਾਂ ਟ੍ਾਇਲੇਨੌਲ  ੁਕਾਮ ਅਤ ੇਫਲ  ਦੀਆਂ 

ਗੋਲੀਆਂ (ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ) 

  

Benylin (no alcohol/or nighttime/or DM 
formula) 

ਬੇਨੀਜਲਨ (ਕੋਈ ਅਲਕੋਹਲ ਨਹੀਂ/ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ/ਜਾਂ 
ਡੀਐਮ ਫਾਰਮ ਲਾ ਨਹੀਂ) 

  

 

Stomach  

ਪੇਟ੍ 

Antacids 

ਐਟਂ੍ੀਸਾਈਡ 

Vitamins 

ਵਿਟ੍ਾਵਮਨ 

Mylanta 

ਮਾਈਲਾਂਟ੍ਾ 
Pepcid 

ਪੇਪਸੀਡ 

Multivitamins 

ਮਲਟ੍ੀਜਵਟ੍ਾਜਮਨ 

Milk of Magnesia 

ਜਮਲਕ ਆਫ ਮੈਗਨੀਸੀਆ  

Tums 

ਤੁਮਸ 

Prenatal vitamins 

ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਦੇ ਜਵਟ੍ਾਜਮਨ 

Pepto Bismol 

ਪੇਪਟ੍ ੋਜਬਸਮੋਲ 

Rolaids 

ਰੋਲੇਡਸ 

 

Alka-Selzter 

ਅਲਕਾ-ਸੇਲਟ੍ ਰ 

  

 

CELL PHONES  

ਮੋਬਾਇਲ 

Once you have completed treatment you may request a cell phone. You will need to fill out the 

appropriate request and you will need to prepare a budget to show that you can afford the 

phone. The Pre-Court Team will support your use of a cell phone as a way of acknowledging 
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your commitment and progress in the program. Once approved you are required to sign up 

with a cell phone provider that provides records of all incoming and outgoing calls/messages. 

You must give your cell phone records to Probation when requested.  

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਪ ਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਫ਼ੋਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਜਚਤ ਬੇਨਤੀ 
ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਜਦਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਜਟ੍ ਜਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ 

ਖਰੀਦ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਪਰੀ-ਕੋਰਟ੍ ਟ੍ੀਮ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤ ੇਪਰਗਤੀ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਢੂੰਗ 

ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸੈੈੱਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨ  ਰੀ ਜਮਲਣ 'ਤੇ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਸੈਲ ਫ਼ੋਨ 

ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ/ਸੁਨੇਜਹਆਂ ਦਾ 

ਜਰਕਾਰਡ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਸੈੈੱਲ ਫ਼ੋਨ ਜਰਕਾਰਡ ਪਰੋਬੇਸਨ ਨ ੂੰ  ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

COURT ATTENDANCE 

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਾ ਰੀ 

Depending on whether you are in the regular stream or the early intervention stream, you will 

attend court on a weekly or bi-weekly basis following completion of residential treatment/stage 

1. You are expected to stay in the courtroom while other CDTC participants are sharing with the 

court. As a reward for your progress in the program, you may request to attend Court less often 

after you’ve been in the program for a minimum of 6 months and have completed all Stage 2 

requirements. Talk to your Case Manager about when and how you can request approval for 

this. If you are approved for less frequent court attendance by the Pre-court Team, the Crown 

will advise you about your next Court date. 

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਜਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗ ਲਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾਂ ਸੁਰ ਆਤੀ ਦਖਲਅੂੰਦਾ ੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਵੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 
ਜਰਹਾਇਸੀ ਇਲਾਜ/ਪੜਾਅ 1 ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਜਾਂ ਦੋ-ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜਵੱਚ 

ਹਾ ਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡ ੇਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਜਵੱਚ ਰਜਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੋਰ CDTC ਭਾਗੀਦਾਰ  ਅਦਾਲਤ ਦੇ 

ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਗਤੀ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ੍-ੋਘੱਟ੍ 6 ਮਹੀਜਨਆਂ ਲਈ ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਜਵੱਚ ਰਜਹਣ ਅਤ ੇਪੜਾਅ 2 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ੍ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਜਵੱਚ ਹਾ ਰ ਹੋਣ ਲਈ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਮਨ  ਰੀ ਲਈ ਕਦੋਂ ਅਤ ੇਜਕਵੇਂ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਰੀ-ਕੋਰਟ੍ ਟ੍ੀਮ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਜਵੱਚ ਘੱਟ੍ ਵਾਰ ਹਾ ਰੀ ਲਈ ਮਨ  ਰੀ ਜਦੱਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਾਊਨ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਮਤੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। 
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EMPLOYMENT  

ਰੁ ਗਾਰ 

Following residential treatment, you will be required and supported to obtain employment, 

unless you are medically unable to work or are approved for full-time parenting. Alberta Works 

provides income support for participants while they search for employment and can also 

provide support for obtaining employment. You will need to report to Alberta Works regularly 

while receiving this support.  

ਜਰਹਾਇਸੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਰੁ ਗਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਜਹਯੋਗ ਜਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 

ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂ ਫੁੱ ਲ-ਟ੍ਾਈਮ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਲਈ ਮਨ  ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦ।ੇ 

ਅਲਬਰਟ੍ਾ ਵਰਕਸ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੁ ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦ ੇਹਨ 

ਅਤ ੇਰੁ ਗਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  

ਜਨਯਜਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਬਰਟ੍ਾ ਵਰਕਸ ਨ ੂੰ  ਜਰਪੋਰਟ੍ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

It is important that any employment you pursue is approved by Probation and your Case 

Manager prior to you accepting employment. Probation may speak to the prospective 

employer prior to giving approval. We want participants to work in safe places with safe people. 

It’s also important that you work reasonable hours so that you can focus on recovery and meet 

the requirements for participation in the program. Participants are required to take Thursdays 

off work to attend court and other treatment requirements. 

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਰੁ ਗਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਰੁ ਗਾਰ ਨ ੂੰ  ਪਰੋਬੇਸਨ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕੇਸ 

ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨ  ਰੀ ਜਦੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰੋਬੇਸਨ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਸੂੰਭਾਵੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦ ੇਹਾਂ ਜਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ ਜਕ 

ਤੁਸੀਂ ਵਾਜਬ ਘੂੰਟ੍ ੇਕੂੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਰਕਵਰੀ 'ਤੇ ਜਧਆਨ ਕੇਂਦਜਰਤ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤ ੇਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀਆਂ 

ਲੋੜਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਦਾਲਤ ਜਵੱਚ ਹਾ ਰ ਹੋਣ ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ  ਰ ਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨ ੂੰ  

ਕੂੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ੍ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 
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CALGARY DRUG TREATMENT COURT STAGES  

ਕੈਲਗਰੀ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਅਦਾਲਤੀ ਪੜਾਅ 

 

The CDTC program has 5 stages which can be completed during a period of 12 months, 

followed by a period of probation after graduation. Your progress through the stages will 

depend on your engagement and participation in treatment, and compliance with your bail 

order and other program requirements.  

CDTC ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 5 ਪੜਾਅ ਹਨ ਜੋ 12 ਮਹੀਜਨਆਂ ਦੀ ਜਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ ਰੇ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਗਰੈਜ ਏਸਨ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਪਰੋਬੇਸਨ ਦੀ ਜਮਆਦ ਤੱਕ। ਪੜਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਗਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮ ਲੀਅਤ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਜਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, 

ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇ ਮਾਨਤ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ  ਰ ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। 

Each person begins the program in Stage 1 and continues through the program at his/her own 

rate. There are 5 stages with Graduation being the last stage. Each stage has different 

requirements - you will need to confirm with your Case Manager that you have completed the 

steps and tasks to move onto each next stage.  

ਹਰੇਕ ਜਵਅਕਤੀ ਪੜਾਅ 1 ਜਵੱਚ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੁਰ ਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਪਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਜਹੂੰਦਾ 

ਹੈ। ਗਰੈਜ ਏਸਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਪੜਾਅ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ - ਤੁਹਾਨ ੂੰ  
ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਪੁਸਟ੍ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਦਮ ਅਤ ੇਕੂੰਮ 

ਪ ਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। 

Each stage of the program is focused on supporting you to achieve specific treatment objectives 

and assist you to be ready for the next stage. The following pages provide checklists describing 

what is involved in each stage.  

ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਰ ਪੜਾਅ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਜਤਆਰ ਰਜਹਣ ਲਈ 

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਜਰਤ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਜਦੱਤ ੇਪੂੰ ਨੇ ਚੈੈੱਕਜਲਸਟ੍ਸ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜੋ ਵਰਣਨ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜਕ 

ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਜਵੱਚ ਕੀ ਸਾਮਲ ਹੈ। 

------“At first…I was pretty apprehensive. I read through the handbook and the requirements…I am going 

to have to do this and this. For the first month after treatment it was a lot to do. But once I got into it, its 

only as hard as the person makes it, as everything in life…I am grateful. It saved by life.” (Program 

Participant)------ 
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------"ਪਜਹਲਾਂ ਤਾਂ...ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਡਜਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਂਡਬੁੱ ਕ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੜਹਦਾ ਹਾਂ...ਮੈਨ ੂੰ  ਇਹ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਜਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹਤੁ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ. ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਜਵੱਚ ਆ ਜਗਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ 
ਔਖਾ ਹੈ ਜਜੂੰ ਨਾ ਜਵਅਕਤੀ ਇਸਨ ੂੰ  ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਜ ੂੰਦਗੀ ਜਵੱਚ ਹਰ ਚੀ …ਮੈਂ ਸੁਕਰਗੁ ਾਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ।" 

(ਪਰੋਗਰਾਮ ਭਾਗੀਦਾਰ)------- 

STAGE ONE: INTENSIVE TREATMENT   

ਪਵਹਲਾ ਪੜਾਅ: ਤੀਬਰ ਇਲਾਜ 

 

12 Weeks Minimum -The focus of Stage One is on completing addiction treatment. You will 

either be attending a residential addiction treatment program or the CDTC Day Program 

depending on your treatment assessment.  

12 ਹਫ਼ਤ ੇਘੱਟ੍-ੋਘੱਟ੍ - ਪਜਹਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਫੋਕਸ ਨਸੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੇ 

ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਜਰਹਾਇਸੀ ਨਸਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ CDTC ਜਦਵਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਸਾਮਲ 

ਹੋਵੋਗੇ। 

 

STAGE 1 COMPLETION REQUIREMENTS 

ਪੜਾਅ 1 ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
 

TREATMENT 

ਇਲਾਜ 

REQUIREMENTS 

ਲੋੜਾਂ 
Completed  

Date  

ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ 

ਤਾਰੀਖ਼ 

Comments 

ਵਟੱ੍ਪਣੀਆਂ 

Successful completion of an addiction treatment program 
approved by CDTC 

CDTC ਦਆੁਰਾ ਪਰਵਾਜਨਤ ਇੱਕ ਨਸਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨ ੂੰ  
ਸਫਲਤਾਪ ਰਵਕ ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ 

  

Orientation to CDTC program with participant manual, signed by 
participant and Case Manager 

ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਤੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦਆੁਰਾ ਹਸਤਾਖਜਰਤ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਮੈਨ ਅਲ ਦੇ ਨਾਲ 

CDTC ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਓਰੀਐਟਂ੍ੇਸਨ 

  

Medication regimen documented on participant information form. 
(if applicable) 

ਭਾਗੀਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇ ੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਵਧੀ।(ਜੇ ਲਾਗ  ਹੋਵੇ) 

  

Contact with Alberta Works as required (eg. Income reporting,   
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change of housing etc.) 

ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਬਰਟ੍ਾ ਵਰਕਸ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ (ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਆਮਦਨ ਦੀ 
ਜਰਪੋਰਜਟ੍ੂੰਗ, ਜਰਹਾਇਸ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਜਦ) 

Consultation with Opioid Dependency Program at Sheldon Chumir 
(as directed by Case Manager) 

ਸੈਲਡਨ ਚੁਮੀਰ ਜਵਖੇ ਓਪੀਔਡ ਜਨਰਭਰਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ (ਕੇਸ 

ਮੈਨੇਜਰ ਦਆੁਰਾ ਜਨਰਦੇਜਸਤ) 

  

SUPERVISION 

ਵਨਗਰਾਨੀ 
Contact Probation as required by bail conditions 

 ਮਾਨਤ ਦੀਆ ਂਸਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰੋਬੇਸਨ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ 
  

Attend all appointments with Probation Officer (In person or 
telephone) 

ਪਰੋਬੇਸਨ ਅਫਸਰ (ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਜਵੱਚ) ਨਾਲ ਸਾਰੀਆ ਂਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 
ਜਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਵ ੋ

  

Approved sober housing acquired  

ਮਨ  ਰਸੁਦਾ ਸੂੰਜੀਦਾ ਜਰਹਾਇਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ 
  

Cell phone request submitted (When approved, new phone 
number is required) 

ਸੈਲ ਫ਼ਨੋ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ (ਜਦੋਂ ਮਨ  ਰੀ ਜਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਫ਼ਨੋ ਨੂੰ ਬਰ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ) 

  

COURT 

ਅਦਾਲਤ 

A minimum of 12 weeks in Stage 1 

ਪੜਾਅ 1 ਜਵੱਚ ਘੱਟ੍ੋ-ਘੱਟ੍ 12 ਹਫ਼ਤੇ 
  

A minimum of 8 weeks compliant behaviour 

ਘੱਟ੍ੋ-ਘੱਟ੍ 8 ਹਫ਼ਜਤਆ ਂਦਾ ਅਨੁਕ ਲ ਜਵਵਹਾਰ 
  

Weekly Court attendance (unless otherwise approved) 

ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਜਵਚ ਹਾ ਰੀ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ  ਰੀ ਨਹੀਂ ਜਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ) 
  

Documented 3 recovery support groups per week (If not in 
residential treatment 

ਪਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ 3 ਜਰਕਵਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮ ਹਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇ ੀਕਰਨ (ਜੇ ਜਰਹਾਇਸੀ 
ਇਲਾਜ ਜਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ 
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STAGE TWO: DEVELOPING YOUR RECOVERY SKILLS 

ਪੜਾਅ ਦ:ੋ ਆਪਣੇ ਵਰਕਿਰੀ ਹੁਨਰਾਂ ਨੰੂ ਵਿਕਵਸਤ ਕਰਨਾ 
 

12 Weeks Minimum - This Stage challenges you to begin to find the balance between work, 

free time, recovery activities, court time, time with your probation officer, and other 

commitments. 

 

12 ਹਫਤੇ ਘੱਟੋ੍-ਘੱਟ੍ - ਇਹ ਪੜਾਅ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੂੰਮ, ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ, ਜਰਕਵਰੀ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਸਮਾਂ, ਤੁਹਾਡ ੇਪਰੋਬੇਸਨ 

ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ, ਅਤ ੇਹੋਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਜਵਚਕਾਰ ਸੂੰਤੁਲਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਚਣੁੌਤੀ ਜਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

 

At this stage you will be putting into action what you learned in treatment and developing your 

recovery skills. It is important that you place your recovery first.  Your Case Manager will work 

with you to establish treatment goals and a plan to achieve those goals. 

 

ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਅਮਲ ਜਵੱਚ ਜਲਆਓਗ ੇਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਜਵੱਚ ਜਸੱਜਖਆ ਹੈ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਜਰਕਵਰੀ ਹੁਨਰਾਂ ਨ ੂੰ  

ਜਵਕਜਸਤ ਕਰੋਗ।ੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਰਕਵਰੀ ਨ ੂੰ  ਪਜਹਲਾਂ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਇਲਾਜ ਦੇ 

ਟ੍ੀਜਚਆਂ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਟ੍ੀਜਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰੇਗਾ। 

 

You are not expected to do this perfectly. Please reach out for help and advice.  

ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਅਤ ੇਸਲਾਹ ਲਈ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰੋ। 

STAGE 2 COMPLETION REQUIREMENTS 

ਪੜਾਅ 2 ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
 

TREATMENT 

ਇਲਾਜ 

REQUIREMENTS 

ਲੋੜਾਂ 
Completed 

Date 

ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ 

ਤਾਰੀਖ਼ 

Comments 

ਵਟੱ੍ਪਣੀਆਂ 

Obtained a family doctor in Calgary or follow up with current 
family doctor 

ਕੈਲਗਰੀ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਪਜਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟ੍ਰ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੌਜ ਦਾ ਫੈਜਮਲੀ 
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ਡਾਕਟ੍ਰ ਨਾਲ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕੀਤਾ 
Medication regimen updated on participant information form (if 
applicable) 

ਭਾਗੀਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਵਧੀ ਨ ੂੰ  ਅਪਡੇਟ੍ ਕੀਤਾ ਜਗਆ (ਜੇ 

ਲਾਗ  ਹੋਵੇ)   

  

Obtained Identification (if applicable) 

ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪਛਾਣ (ਜੇ ਲਾਗ  ਹੋਵੇ) 
  

Engagement in counselling or mental health treatment (as per 
treatment plan) 

ਕਾਉਂਸਜਲੂੰ ਗ ਜਾਂ ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਵੱਚ ਸਮ ਲੀਅਤ (ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ 
ਅਨੁਸਾਰ) 

  

Full-time, approved work obtained (unless an alternate plan is in 
place and by Case Manager) 

ਫੁੱ ਲ-ਟ੍ਾਈਮ, ਪਰਵਾਜਨਤ ਕੂੰਮ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਈੋ ਜਵਕਲਜਪਕ ਯੋਜਨਾ 
ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਅਤ ੇਕੇਸ ਮਨੇੈਜਰ ਦੁਆਰਾ) 

  

Alberta Works informed of current work status (if applicable) 

ਅਲਬਰਟ੍ਾ ਵਰਕਸ ਨ ੂੰ  ਮੌਜ ਦਾ ਕੂੰਮ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਬਾਰ ੇਸ ਜਚਤ ਕੀਤਾ (ਜੇ ਲਾਗ  ਹੋਵੇ) 
  

Full time Sponsor with regular contact 

ਜਨਯਮਤ ਸੂੰਪਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ ਰਾ ਸਮਾਂ ਸਪਾਂਸਰ 
  

Identified a home group  

ਇੱਕ ਘਰਲੇ  ਸਮ ਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ 
  

Attendance at CDTC after court group when directed 

ਜਨਰਦੇਸ ਜਦੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤ ੇਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਮ ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CDTC ਜਵਖੇ ਹਾ ਰੀ 
  

Regular attendance at MRT group as required and Step 3 
completed  

ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ MRT ਸਮ ਹ ਜਵੱਚ ਜਨਯਮਤ ਹਾ ਰੀ ਅਤੇ ਪੜਾਅ 3 ਪ ਰਾ ਹੋਇਆ 

  

Wellness plan written and submitted to Case Manager 

ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ ਯੋਜਨਾ ਜਲਖੀ ਅਤੇ ਕਸੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨ ੂੰ  ਸੌਂਪੀ ਗਈ 
  

Relapse Prevention Plan completed and reviewed by Case 
Manager 

ਰੀਲੈਪਸ ਪਰੀਵਨੈਸਨ ਪਲਾਨ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਮਨੇੈਜਰ ਦੁਆਰਾ 
ਸਮੀਜਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ 

  

Ongoing adherence to individualized Treatment Plan 

ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਨਰੂੰਤਰ ਪਾਲਣਾ 
  

Genuinely and actively engaged in all treatment and programming 

ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਜਮੂੰਗ ਜਵੱਚ ਸੱਚੇ ਅਤ ੇਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਰੱੁਝੇ ਹੋਏ 
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SUPERVISION 
Contact with Probation as directed 

ਜਨਰਦੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰੋਬੇਸਨ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ 
  

Sober, supported, approved housing continued 

ਸੌਬਰ, ਸਮਰਜਥਤ, ਪਰਵਾਜਨਤ ਜਰਹਾਇਸ ਜਾਰੀ ਰਹੀ 
  

Monday check ins with Case Manager (unless otherwise directed) 

ਸੋਮਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਚੈੈੱਕ-ਇਨ ਕਰੋ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਕ ਹੋਰ ਜਨਰਦੇਜਸਤ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ) 

  

COURT 

ਅਦਾਲਤ 

A minimum of 12 weeks in Stage 2 

ਪੜਾਅ 2 ਜਵੱਚ ਘੱਟ੍ੋ-ਘੱਟ੍ 12 ਹਫ਼ਤੇ 
  

A minimum of 8 weeks compliant behaviour 

ਘੱਟ੍ੋ-ਘੱਟ੍ 8 ਹਫ਼ਜਤਆ ਂਦਾ ਅਨੁਕ ਲ ਜਵਵਹਾਰ 
  

Weekly Court attendance (unless otherwise approved) 

ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਜਵਚ ਹਾ ਰੀ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ  ਰੀ ਨਹੀਂ ਜਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ) 
  

Documented 3 recovery support groups per week (If not in 
residential treatment) 

ਪਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ 3 ਜਰਕਵਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮ ਹਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇ ੀਕਰਨ (ਜੇ ਜਰਹਾਇਸੀ 
ਇਲਾਜ ਜਵੱਚ ਨਹੀਂ) 

  

 

 

STAGE THREE: PRACTICAL APPLICATION  

ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ: ਪਰੈਕਟ੍ੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸਨ 

 

12 Weeks Minimum - In this stage you will find yourself increasingly developing a schedule that 

makes recovery your #1 priority.  

12 ਹਫ਼ਤ ੇਘੱਟ੍-ੋਘੱਟ੍ - ਇਸ ਪੜਾਅ ਜਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਅਨੁਸ ਚੀ ਜਵਕਜਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋਗੇ ਜੋ ਜਰਕਵਰੀ 

ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ #1 ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
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STAGE 3 COMPLETION REQUIREMENTS 

ਪੜਾਅ 3 ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
      

TREATMENT 

REQUIREMENTS 

ਲੋੜਾਂ 
Completed  

Date 

ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ 

ਤਾਰੀਖ਼ 

Comments 

ਵਟੱ੍ਪਣੀਆਂ 

Medication regimen updated on participant information form (if 
applicable)   

ਭਾਗੀਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਵਧੀ ਨ ੂੰ  ਅਪਡੇਟ੍ ਕੀਤਾ ਜਗਆ (ਜੇ ਲਾਗ  
ਹੋਵੇ) 

  

Engagement in counselling or mental health treatment (as per 
treatment plan) 

ਕਾਉਂਸਜਲੂੰ ਗ ਜਾਂ ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਵੱਚ ਸਮ ਲੀਅਤ (ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ 
ਅਨੁਸਾਰ) 

  

Full-time, approved work obtained (unless an alternate plan is in place 
and by Case Manager) 

ਫੁੱ ਲ-ਟ੍ਾਈਮ, ਪਰਵਾਜਨਤ ਕੂੰਮ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਈੋ ਜਵਕਲਜਪਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗ  
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦਆੁਰਾ) 

  

 Alberta Works informed of current work status (if applicable 

ਅਲਬਰਟ੍ਾ ਵਰਕਸ ਨ ੂੰ  ਮੌਜ ਦਾ ਕੂੰਮ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਬਾਰ ੇਸ ਜਚਤ ਕੀਤਾ (ਜੇ ਲਾਗ  ਹੋਵੇ)) 
  

Regular contact with Sponsor and attendance at Home Group 

ਸਪਾਂਸਰ ਨਾਲ ਜਨਯਮਤ ਸੂੰਪਰਕ ਅਤੇ ਹੋਮ ਗਰੱੁਪ 'ਤੇ ਹਾ ਰੀ 
  

Attendance at CDTC after court group when directed 

ਜਨਰਦੇਸ ਜਦੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤ ੇਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਮ ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CDTC ਜਵਖੇ ਹਾ ਰੀ 
  

Regular attendance at MRT group as required and Step 6 completed 

ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ MRT ਸਮ ਹ ਜਵੱਚ ਜਨਯਮਤ ਹਾ ਰੀ ਅਤੇ ਪੜਾਅ 6 ਪ ਰਾ ਹੋਇਆ 
  

Enrolled in Money Management course 

ਮਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ੍ ਕੋਰਸ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਜਲਆ 
  

Ongoing adherence to individualized Treatment Plan 

ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਨਰੂੰਤਰ ਪਾਲਣਾ 
  

Genuinely and actively engaged in all treatment and programming 

ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਜਮੂੰਗ ਜਵੱਚ ਸੱਚੇ ਅਤ ੇਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਰੱੁਝੇ ਹੋਏ 
  

SUPERVISION 

Contact with Probation as directed 

ਜਨਰਦੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰੋਬੇਸਨ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ 
  

Sober, supported, approved housing continued 

ਸੌਬਰ, ਸਮਰਜਥਤ, ਪਰਵਾਜਨਤ ਜਰਹਾਇਸ ਜਾਰੀ ਰਹੀ 
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TREATMENT 

REQUIREMENTS 

ਲੋੜਾਂ 
Completed  

Date 

ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ 

ਤਾਰੀਖ਼ 

Comments 

ਵਟੱ੍ਪਣੀਆਂ 

Medication regimen updated on participant information form (if 
applicable)   

ਭਾਗੀਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਵਧੀ ਨ ੂੰ  ਅਪਡੇਟ੍ ਕੀਤਾ ਜਗਆ (ਜੇ ਲਾਗ  
ਹੋਵੇ) 

  

Engagement in counselling or mental health treatment (as per 
treatment plan) 

ਕਾਉਂਸਜਲੂੰ ਗ ਜਾਂ ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਵੱਚ ਸਮ ਲੀਅਤ (ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ 
ਅਨੁਸਾਰ) 

  

Full-time, approved work obtained (unless an alternate plan is in place 
and by Case Manager) 

ਫੁੱ ਲ-ਟ੍ਾਈਮ, ਪਰਵਾਜਨਤ ਕੂੰਮ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਈੋ ਜਵਕਲਜਪਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗ  
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦਆੁਰਾ) 

  

 Alberta Works informed of current work status (if applicable 

ਅਲਬਰਟ੍ਾ ਵਰਕਸ ਨ ੂੰ  ਮੌਜ ਦਾ ਕੂੰਮ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਬਾਰ ੇਸ ਜਚਤ ਕੀਤਾ (ਜੇ ਲਾਗ  ਹੋਵੇ)) 
  

Regular contact with Sponsor and attendance at Home Group 

ਸਪਾਂਸਰ ਨਾਲ ਜਨਯਮਤ ਸੂੰਪਰਕ ਅਤੇ ਹੋਮ ਗਰੱੁਪ 'ਤੇ ਹਾ ਰੀ 
  

Attendance at CDTC after court group when directed 

ਜਨਰਦੇਸ ਜਦੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤ ੇਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਮ ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CDTC ਜਵਖੇ ਹਾ ਰੀ 
  

Regular attendance at MRT group as required and Step 6 completed 

ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ MRT ਸਮ ਹ ਜਵੱਚ ਜਨਯਮਤ ਹਾ ਰੀ ਅਤੇ ਪੜਾਅ 6 ਪ ਰਾ ਹੋਇਆ 
  

Enrolled in Money Management course 

ਮਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ੍ ਕੋਰਸ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਜਲਆ 
  

Ongoing adherence to individualized Treatment Plan 

ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਨਰੂੰਤਰ ਪਾਲਣਾ 
  

Monday check ins with Case Manager (unless otherwise directed)4 

ਸੋਮਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਚੈੈੱਕ-ਇਨ ਕਰੋ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਕ ਹੋਰ ਜਨਰਦੇਜਸਤ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ) 
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COURT 

A minimum of 12 weeks in Stage 3 

ਪੜਾਅ 3 ਜਵੱਚ ਘੱਟ੍ੋ-ਘੱਟ੍ 12 ਹਫ਼ਤੇ 
  

A minimum of 8 weeks compliant behaviour 

ਘੱਟ੍ੋ-ਘੱਟ੍ 8 ਹਫ਼ਜਤਆ ਂਦਾ ਅਨੁਕ ਲ ਜਵਵਹਾਰ 
  

Weekly/Bi-weekly Court attendance (unless otherwise approved) 

ਹਫਤਾਵਾਰੀ/ਦੋ-ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਜਵਚ ਹਾ ਰੀ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ  ਰੀ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ) 

  

Documented 3 recovery support groups per week (If not in 
residential treatment) 

ਪਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ 3 ਜਰਕਵਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮ ਹਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇ ੀਕਰਨ (ਜੇ ਜਰਹਾਇਸੀ 
ਇਲਾਜ ਜਵੱਚ ਨਹੀਂ) 

  

 

STAGE FOUR: COMMUNITY TRANSITION 

ਪੜਾਅ ਚਾਰ: ਕਵਮਊਵਨਟ੍ੀ ਪਵਰਿਰਤਨ 
 

12 Weeks Minimum - You have now been in the program for a minimum of 9 months. This is a 

the time to focus on developing a “safety net”, or support system beyond the CDTC Treatment 

team. Your safety net includes people, places and things that support your recovery.  

12 ਹਫ਼ਤੇ ਘੱਟ੍-ੋਘੱਟ੍ - ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘੱਟ੍-ੋਘੱਟ੍ 9 ਮਹੀਜਨਆਂ ਲਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ "ਸੁਰੱਜਖਆ ਜਾਲ", ਜਾਂ 

CDTC ਇਲਾਜ ਟ੍ੀਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਣਾਲੀ ਜਵਕਜਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਧਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰੱਜਖਆ ਜਾਲ 

ਜਵੱਚ ਉਹ ਲੋਕ, ਸਥਾਨ ਅਤ ੇਚੀ ਾਂ ਸਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਕਵਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

You will need to complete a volunteer hours prior to graduation. Talk to your Case Manager 

about this. Being involved in service/volunteer work is a way to “pay it forward”, become an 

active and engaging community member, broaden your life. You can be as creative as you want 

as long as you are safe. This is an opportunity for you to meet other people, expand your 

horizons, and add to your safety net.  

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਗਰੈਜ ਏਸਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਸਵੈਸੇਵੀ ਘੂੰਟ੍ ੇਪ ਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ 

ਕਰੋ। ਸੇਵਾ/ਵਲੂੰ ਟ੍ੀਅਰ ਕੂੰਮ ਜਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣਾ "ਇਸ ਨ ੂੰ  ਅੱਗੇ ਅਦਾ ਕਰਨ" ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਅਤ ੇ

ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਕਜਮਊਜਨਟ੍ੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਜਵਸਾਲ ਕਰੋ। ਜਜੂੰ ਨਾ ਜਚਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਜੂੰ ਨਾ ਚਾਹੋ 

ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਮਲਣ, ਆਪਣੇ ਦ ਰੀ ਦਾ ਜਵਸਤਾਰ ਕਰਨ, ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇ

ਸੁਰੱਜਖਆ ਜਾਲ ਜਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ।  
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STAGE 4 COMPLETION REQUIREMENTS 

ਪੜਾਅ 4 ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
     

TREATMENT 

REQUIREMENTS 

ਲੋੜਾਂ 
Completed  

Date 

ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ 

ਤਾਰੀਖ਼ 

Comments 

ਵਟੱ੍ਪਣੀਆਂ 

Medication regimen updated on participant information form (if 
applicable) 

ਭਾਗੀਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਵਧੀ ਨ ੂੰ  ਅਪਡੇਟ੍ ਕੀਤਾ ਜਗਆ (ਜੇ ਲਾਗ  
ਹੋਵੇ) 

  

Engagement in counselling or mental health treatment (as per 
treatment plan) 

ਕਾਉਂਸਜਲੂੰ ਗ ਜਾਂ ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਵੱਚ ਸਮ ਲੀਅਤ (ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ 
ਅਨੁਸਾਰ) 

  

Full-time, approved work obtained (unless an alternate plan is in 
place and by Case Manager) 

ਫੁੱ ਲ-ਟ੍ਾਈਮ, ਪਰਵਾਜਨਤ ਕੂੰਮ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਈੋ ਜਵਕਲਜਪਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗ  
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦਆੁਰਾ) 

  

Alberta Works informed of current work status (if applicable) 

ਅਲਬਰਟ੍ਾ ਵਰਕਸ ਨ ੂੰ  ਮੌਜ ਦਾ ਕੂੰਮ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਬਾਰ ੇਸ ਜਚਤ ਕੀਤਾ (ਜੇ ਲਾਗ  ਹੋਵੇ) 
  

Regular contact with Sponsor and attendance at Home Group 

ਸਪਾਂਸਰ ਨਾਲ ਜਨਯਮਤ ਸੂੰਪਰਕ ਅਤੇ ਹੋਮ ਗਰੱੁਪ 'ਤੇ ਹਾ ਰੀ 
  

Attendance at CDTC after court group when directed 

ਜਨਰਦੇਸ ਜਦੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤ ੇਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਮ ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CDTC ਜਵਖੇ ਹਾ ਰੀ 
  

Completion of a Money Management course 

ਮਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ੍ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ 
  

Regular attendance at MRT group is required if you have not 
completed the program (As directed by CM) 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪ ਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ MRT ਸਮ ਹ ਜਵੱਚ ਜਨਯਮਤ ਹਾ ਰੀ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ (ਮੁੱ ਖ ਮੂੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰਦੇਜਸਤ) 

  

Completion of MRT program  

ਐਮਆਰਟ੍ੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ 
  

Completion of the CDTC Criminal & Addictive Thinking 

CDTC ਅਪਰਾਜਧਕ ਅਤੇ ਨਸਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਚੋ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ 
  

Volunteer hours documented-15 hours (As discussed and agreed 
upon with CM) 

ਵਲੂੰ ਟ੍ੀਅਰ ਘੂੰਟ੍ ੇਦਸਤਾਵੇ -15 ਘੂੰਟ੍ੇ (ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਮੁੱ ਖ ਮੂੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 
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ਅਤੇ ਸਜਹਮਤੀ ਜਦੱਤੀ ਗਈ) 

Review Relapse Prevention Plan with CM 

CM ਨਾਲ ਰੀਲੈਪਸ ਪਰੀਵਨੈਸਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਕਰੋ 
  

Ongoing adherence to individualized Treatment Plan 

ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਨਰੂੰਤਰ ਪਾਲਣਾ 
  

Genuinely and actively engaged with all treatment and programming 

ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਜਮੂੰਗ ਨਾਲ ਅਸਲ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਰੱੁਝੇ ਹੋਏ 
  

SUPERVISION 
Contact with Probation as directed 

ਜਨਰਦੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰੋਬੇਸਨ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ 
  

Sober, supported, approved housing continued 

ਸੌਬਰ, ਸਮਰਜਥਤ, ਪਰਵਾਜਨਤ ਜਰਹਾਇਸ ਜਾਰੀ ਰਹੀ 
  

Monday check ins with Case Manager (unless otherwise 
 directed) 

ਸੋਮਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਚੈੈੱਕ-ਇਨ ਕਰੋ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਕ ਹੋਰ ਜਨਰਦੇਜਸਤ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ) 

  

Minimum of 6 consecutive months drug and alcohol free with 
negative tests while in the CDTC program 

CDTC ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਨ ਗੇਜਟ੍ਵ ਟ੍ਸੈਟ੍ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ੍ੋ-ਘੱਟ੍ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਡਰੱਗ 

ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਮੁਕਤ 

  

COURT 
A minimum of 12 weeks in Stage 4 

ਪੜਾਅ 4 ਜਵੱਚ ਘੱਟ੍ੋ-ਘੱਟ੍ 12 ਹਫ਼ਤੇ 
  

A minimum of 9 weeks compliant behaviour 

ਘੱਟ੍ੋ-ਘੱਟ੍ 9 ਹਫ਼ਜਤਆ ਂਦਾ ਅਨੁਕ ਲ ਜਵਵਹਾਰ 
  

Weekly/Bi-weekly Court attendance (unless otherwise approved) 

ਹਫਤਾਵਾਰੀ/ਦੋ-ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਜਵਚ ਹਾ ਰੀ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ  ਰੀ ਨਹੀਂ ਜਦੱਤੀ 
ਜਾਂਦੀ) 

  

Documented 3 recovery support groups per week (If not in 
residential treatment) 

ਹਫਤਾਵਾਰੀ/ਦੋ-ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਜਵਚ ਹਾ ਰੀ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ  ਰੀ ਨਹੀਂ ਜਦੱਤੀ 
ਜਾਂਦੀ) 
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STAGE FIVE: PREPARING FOR GRADUATION 

ਪੜਾਅ ਪੰਜ: ਗਰੈਜੂਏਸਨ ਲਈ ਵਤਆਰੀ 

At this point you have been in the program for a minimum of 1 year. In this stage you will apply 

for graduation and work to maintain the changes you’ve made.  

ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਘੱਟ੍ੋ-ਘੱਟ੍ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਜਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਰੈਜ ਏਸਨ ਲਈ ਅਰ ੀ ਜਦਓਗੇ 

ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੂੰਮ ਕਰੋਗ।ੇ 

STAGE 5 COMPLETION REQUIREMENTS 

ਪੜਾਅ 5 ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
 

TREATMENT 

REQUIREMENTS 

ਲੋੜਾਂ 
Completed  

Date 

ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ 

ਤਾਰੀਖ਼ 

Comments 

ਵਟੱ੍ਪਣੀਆਂ 

Ongoing adherence to individualized Treatment Plan 

ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਨਰੂੰਤਰ ਪਾਲਣਾ 
  

Genuinely and actively engaged with all treatment and 
programming 

ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਜਮੂੰਗ ਨਾਲ ਅਸਲ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਰੱੁਝੇ ਹੋਏ 

  

Completion of detailed relapse prevention plan 

ਜਵਸਜਤਰਤ ਰੀਲੈਪਸ ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਜਨਾ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ 
  

Budget submitted and reviewed with CM 

ਬਜਟ੍ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ ਮੂੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਮੀਜਖਆ ਕੀਤੀ 
  

Social atom submitted and reviewed with CM 

ਸੋਸਲ ਐਟ੍ਮ ਨ ੂੰ  ਸੌਂਜਪਆ ਜਗਆ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਸਮੀਜਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ 
  

Completion of graduation application 

ਗਰੈਜ ਏਸਨ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ 
  

SUPERVISION 
Minimum of 3 consecutive months drug and alcohol free with 
negative tests immediately prior to graduation 

ਗਰੈਜ ਏਸਨ ਤੋਂ ਤੁਰੂੰ ਤ ਪਜਹਲਾਂ ਨ ਗੇਜਟ੍ਵ ਟ੍ੈਸਟ੍ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ੍ੋ-ਘੱਟ੍ 3 ਮਹੀਨੇ 

ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਮੁਕਤ 

  

Contact with Probation as directed 

ਜਨਰਦੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰੋਬੇਸਨ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ 
  

3 months of suitable housing immediately prior to graduation  

ਗਰੈਜ ਏਸਨ ਤੋਂ ਤੁਰੂੰ ਤ ਪਜਹਲਾਂ 3 ਮਹੀਜਨਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜਰਹਾਇਸ 
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Demonstrated wellness living circumstances (employment, 
schooling, parenting, volunteering) 

ਪਰਦਰਜਸਤ ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਰਜਹਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ (ਰੁ ਗਾਰ, ਸਕ ਜਲੂੰ ਗ, ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ, 

ਵਲੂੰ ਟ੍ੀਅਜਰੂੰਗ) 

  

Monday check ins with Case Manager (unless otherwise directed) 

ਸੋਮਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਚੈੈੱਕ-ਇਨ ਕਰੋ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਕ ਹੋਰ ਜਨਰਦੇਜਸਤ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ) 

  

COURT 

A minimum of one year in the CDTC program 

CDTC ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਘੱਟ੍ੋ-ਘੱਟ੍ ਇੱਕ ਸਾਲ 
  

2 consecutive compliant weeks immediately prior to graduation 

ਗਰੈਜ ਏਸਨ ਤੋਂ ਤੁਰੂੰ ਤ ਪਜਹਲਾਂ 2 ਲਗਾਤਾਰ ਅਨੁਕ ਲ ਹਫ਼ਤ ੇ
  

 

The Calgary Drug Treatment Court Team wishes you the best as you 

journey through this program. If you have any questions or concerns, 

please remember to reach out. Together we can do what we cannot do 

alone. 

ਕਲੈਗਰੀ ਡਰਗੱ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਕਰੋਟ੍ ਟ੍ੀਮ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਭੱਕਾਮਨਾਵਾਾਂ 

ਦਦੂੰਦੀ ਹ।ੈ ਜਕੇਰ ਤੁਹਾਡ ੇਕਈੋ ਸਵਾਲ ਜਾਾਂ ਦ ੂੰਤਾਵਾਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰਖੱ।ੋ 

ਇਕਠੇੱ ਦਮਲ ਕ ੇਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਾਂ ਜ ੋਅਸੀਂ ਇਕਲੇੱ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ।ੇ 
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APPENDICES/REQUESTS  

ਅੰਵਤਕਾ/ ਬੇਨਤੀਆਂ 
 

The following pages provide requests forms and other forms that are used in the program. Your 

Case Manager has copies of all the forms - they are also available at the main office. Please 

present all requests to your Case Manager.  

ਹੇਠਾਂ ਜਦੱਤ ੇਪੂੰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜੋ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਵਰਤ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਤੁਹਾਡ ੇਕੇਸ 

ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹਨ - ਉਹ ਮੱੁਖ ਦਫ਼ਤਰ ਜਵੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ 

ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨ ੂੰ  ਪੇਸ ਕਰੋ। 
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                                       Calgary Drug Treatment Court 

                                 ਕੈਲਗਰੀ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਕਰੋਟ੍ 

 

                                              CELL PHONE REQUEST 

                                        ਸੱੈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 

CDTC Fax:  403-476-4701 

CDTC ਫੈਕਸ: 403-476-4701 
 

Note:  All personal information is held securely in accordance with the appropriate legislation, is confidential and treated appropriately. 

ਨੋਟ੍: ਸਾਰੀ ਜਨੈੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਜਚਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਜਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

Participant Information  

ਭਾਗੀਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

Date/ਤਾਰੀਖ਼: 

Name/ਨਾਮ: 

Current Address/ਮਜੌੂਦਾ ਪਤਾ:    

 

Purpose for Phone/ਫੋਨ ਲਈ ਉਦੇਸ:   

 

 

 

Budget Information 

Income/ਬਜਟ੍ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮਦਨ:      Expenses/ਖਰਚੇ: 

___________________________________ ____________________________________ 

___________________________________ ____________________________________ 

___________________________________ ____________________________________ 

___________________________________ ____________________________________ 

___________________________________ ____________________________________ 



Page | 76 

 

Calgary Drug Treatment Court Participant Manual   Revised April 2021 
 

“I understand and agree to have a cellular phone for which I receive monthly statements in my name.  

My monthly statement must include a list of all ingoing and outgoing calls.  I will provide the 

probation officer or designate with my monthly cellular telephone billing statement immediately 

upon demand.” 

“ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਤ ੇਇੱਕ ਸੈਲਲੂਰ ਫੋਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹਾਂ ਵਜਸ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰ ੇਨਾਮ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਸਟ੍ੇਟ੍ਮੈਂਟ੍ਾਂ 

ਵਮਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰ ੇਮਾਵਸਕ ਸਟ੍ੇਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਗੋਇੰਗ ਅਤੇ ਆਊਟ੍ਗੋਇੰਗ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਮਲ ਹੋਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਗ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਮਾਵਸਕ ਸੈਲੂਲਰ ਟ੍ੈਲੀਫਨੋ ਵਬਵਲੰਗ ਸਟ੍ਟੇ੍ਮੈਂਟ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋਬੇਸਨ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮਨੋਨੀਤ 

ਨੰੂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗਾ।" 

I also agree to the following:   

ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ ਨਾਲ ਿੀ ਸਵਹਮਤ ਹਾਂ: 

1. I will secure a new phone number and permanently dissolve my old number. 

ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤ ੇਮੇਰ ੇਪੁਰਾਣੇ ਨੰਬਰ ਨੰੂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੰਗ ਕਰਾਂਗਾ। 
 

2. If re-utilizing an existing cell phone, I will erase the address book and all contact files/retrieval 

paths immediately. 

ਜੇਕਰ ਮਜੌੂਦਾ ਸੈੈੱਲ ਫੋਨ ਦੀ ਮੁੜ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਡਰੈੈੱਸ ਬੁੱ ਕ ਅਤ ੇਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਫਾਈਲਾਂ/ਮੁੜ 

ਪਰਾਪਤੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਵਮਟ੍ਾ ਦੇਿਾਂਗਾ। 

3. I will immediately present my cell phone for periodic content review to my CDTC Case 

Manager upon request to do so. 

ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ CDTC ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੰੂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ 

ਆਪਣਾ ਸੈਲ ਫੋਨ ਪੇਸ ਕਰਾਂਗਾ। 

 

Signature of Participant/ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:   _______________________________________ 

Office to complete 

ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 

Received by: 

ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ: 

 Date Received: 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਮਤੀ: 
Date Reviewed by Pre-Court Team: 

ਪਰੀ-ਕੋਰਟ੍ ਟ੍ੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਮਤੀ: 
  

Approved by Pre-Court Team 

ਪਰੀ-ਕੋਰਟ੍ ਟ੍ੀਮ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ੂਰੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ 

Yes                                  No                

Comments: 

ਵਟੱ੍ਪਣੀਆਂ: 
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Calgary Drug Treatment Court 

ਕੈਲਗਰੀ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਕੋਰਟ੍ 

                                             OVERNIGHT/OUT OF TOWN VISIT/ WEEKEND VISIT REQUEST  

                       ਰਾਤੋ-ਰਾਤ/ ਕਸਬੇ ਦੇ ਦਰੌੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ/ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 
CDTC Fax:  403-476-4701 

CDTC ਫੈਕਸ: 403-476-4701 

Note:  All personal information is held securely in accordance with the appropriate legislation, is confidential and treated appropriately. 

ਨੋਟ੍: ਸਾਰੀ ਜਨੈੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਜਚਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਜਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

Participant Information: 

ਭਾਗੀਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ: 

Date/ਤਾਰੀਖ਼:    

Name/ਨਾਮ:  

Current Address/ਮਜੌੂਦਾ ਪਤਾ:  

Overnight Visit/Out of Town Visit/Week-end Visit Request 

ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਵਿਵ ਟ੍/ਆਉਟ੍ ਆਫ ਟ੍ਾਊਨ ਵਿਵ ਟ੍/ਿੀਕ-ਐਡਂ ਵਿਵ ਟ੍ ਬੇਨਤੀ 
 

Temporary Residence – Contact Information 

ਅਸਥਾਈ ਵਨਿਾਸ – ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 

Address(Unit #, Street, City, Province, Name of hotel etc)/ਪਤਾ (ਯ ਜਨਟ੍ #, ਗਲੀ, ਸਜਹਰ, ਸ ਬਾ, ਹੋਟ੍ਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਜਦ):    

     ____________________________________________________ 

Phone/ਫੋਨ:           ______ 

(Land line phone at address)(ਪਤੇ 'ਤੇ ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ ਫੋਨ) 

 

Full Name/ਪੂਰਾ ਨਾਂਮ:         _____________ 

(Primary resident at above address) 

Relationship to Participant/ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਿ:   ___________________ 
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(Parent, spouse, other {please specify})(ਮਾਤਾ-ਜਪਤਾ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਹੋਰ {ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਪਸਟ੍ ਕਰੋ}) 

Transportation Plans/ਆਿਾਜਾਈ ਯਜੋਨਾਿਾਂ:         

  _________________________________________________________________ 
(Mode, Arrival/Departure Schedule)(ਮੋਡ, ਆਗਮਨ/ਰਵਾਨਗੀ ਅਨੁਸ ਚੀ) 

Emergency Contact/ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ:      ___________________ 

(Name, Phone Number) (ਨਾਮ, ਫੋ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰ) 

Length of Stay /ਠਵਹਰਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤਾਰੀਖ ਸੁਰ:ੂ_______________________________________________   

Return Date/ਿਾਪਸੀ ਦੀ ਵਮਤੀ: 

Number of Nights away in Total/ਟ੍ੋਟ੍ਾ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ:_________________________________ 

Reason for Visit/ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਕਾਰਨ:         

            ______ 

Identify Supports During Visit/ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ:ੋ     

             

             

             

    ___________________________________________________________ 

Meetings during visit/ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਵਟੰ੍ਗਾਂ:         

  ________________________________________________________________________ 

Dates/ਵਮਤੀਆਂ:             

Times/ਸਮਾਂ:             

Location/ਵਟ੍ਕਾਣਾ:            
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Describe your Safety Plan/ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਯਜੋਨਾ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰ:ੋ      

             

             

             

    ____________________________________________________ 

Any additional information/ਕੋਈ ਿਾਿੂ ਜਾਣਕਾਰੀ:         

             

  _________________________________________________________________ 

Signature of Participant/ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ: 

 

Office to complete 

ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 

Received by: 

ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ: 

 Date Received: 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਮਤੀ: 
Date Reviewed by Pre-Court Team: 

ਪਰੀ-ਕੋਰਟ੍ ਟ੍ੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਮਤੀ: 
  

Approved by Pre-Court Team 

ਪਰੀ-ਕੋਰਟ੍ ਟ੍ੀਮ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ੂਰੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ 

Yes/ਹਾਂ                               No/ਨਹੀਂ              
Comments/ਵਟੱ੍ਪਣੀਆਂ: 
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     Calgary Drug Treatment Court 

      ਕੈਲਗਰੀ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਕੋਰਟ੍ 

                  RESIDENTIAL HOUSING REQUEST  

                                                           ਵਰਹਾਇਸੀ ਹਾਊਵਸੰਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 
                                                                                       CDTC Fax:  403-476-4701 

                                                                                       CDTC ਫੈਕਸ: 403-476-4701 

Note:  All personal information is held securely in accordance with the appropriate legislation, is confidential and treated appropriately. 

ਨੋਟ੍: ਸਾਰੀ ਜਨੈੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਜਚਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਜਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

Participant Contact Information/ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ: 
 

Date/ਤਾਰੀਖ਼:    

Name/ਨਾਮ:   

Landline telephone/ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ:   

Cell phone/ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ:  

Current Address/ਮਜੌੂਦਾ ਪਤਾ:   

Residential Housing Request 

ਵਰਹਾਇਸੀ ਹਾਊਵਸੰਗ  ਦੀ ਬਨੇਤੀ 

Agency/Landlord/ਏਜੰਸੀ/ ਮੀਨ ਮਾਲਕ: 

New Address/ਨਿਾਂ ਪਤਾ: 

Describe New Residence (apartment, house, other)/ਨਿੀਂ ਵਰਹਾਇਸ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰ ੋ(ਅਪਾਰਟ੍ਮੈਂਟ੍, ਘਰ, ਹੋਰ): 

Will you be living alone?/ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹੋਿੋਗੇ?      Yes/ਹਾਂ   ☐                No/ਨਹੀਂ   ☐         

If no, identify ALL roommates/ਜ ੇਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਰ ੇਰੂਮਮੇਟ੍ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ:ੋ  
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Expected Move Date/ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੂਿ ਕਰਨ ਦੀ ਵਮਤੀ:  

Describe how this NEW living arrangement will continue to support your recovery/ਿਰਣਨ ਕਰ ੋਵਕ ਇਹ 

ਨਿੀਂ ਰਵਹਣ-ਸਵਹਣ ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕਿਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਕਿੇਂ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ: 

 

 

 

 

                                                               

 

BUDGET/ਬਜਟ੍ 

        Income/ਆਮਦਨ        Expenses/ਖਰਚੇ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identify all your network of supports (be specific)/ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰ ੇਨੈਟ੍ਿਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ੋ(ਖਾਸ 

ਹੋਿੋ): 
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Describe your Relapse Prevention Plans (Be specific)/ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਲੈਪਸ ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰ ੋ

(ਖਾਸ ਰਹੋ):  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Signature of Participant/ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:  _____________________________________________  

 

Office to complete 

ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 

Received by:  

ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ: 

Date received: 

ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਮਤੀ:  
Date Reviewed by Pre-Court team: 

ਪਰੀ-ਕੋਰਟ੍ ਟ੍ੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਮਤੀ: 
 

Date Approved by Pre-Court team:      

ਪਰੀ-ਕੋਰਟ੍ ਟ੍ੀਮ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ੂਰੀ ਦੀ ਵਮਤੀ:  
Yes/ਹਾਂ                                  No /ਨਹੀਂ              

Comments:  

ਵਟੱ੍ਪਣੀਆਂ: 
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Calgary Drug Treatment Court 

ਕੈਲਗਰੀ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਕੋਰਟ੍ 

GENERAL REQUEST 

ਆਮ ਬੇਨਤੀ 
         (A request that doesn’t have its own SPECIFIC form) 

         (ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵਜਸਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ) 

          CDTC Fax:  403-476-4701 

                  CDTC ਫੈਕਸ: 403-476-4701 

Note:  All personal information is held securely in accordance with the appropriate legislation, is confidential and treated appropriately. 

ਨੋਟ੍: ਸਾਰੀ ਜਨੈੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਜਚਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਜਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

Participant Information/ਭਾਗੀਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ: 

Date/ਤਾਰੀਖ਼:  

Name/ਨਾਮ: 

Current Address/ਮਜੌੂਦਾ ਪਤਾ:    

State Specific Request (Eg. Change registered owner condition; Curfew extensions/change; Removal of 

no-go area etc.)/ਰਾਜ ਵਿਸੇਸ ਬੇਨਤੀ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਰਵਜਸਟ੍ਰਡ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਬਦਲੋ; ਕਰਵਫਊ ਐਕਸਟ੍ੈਂਸਨ/ਬਦਲ; 

ਨੋ-ਗੋ ਏਰੀਆ ਨੰੂ ਹਟ੍ਾਉਣਾ ਆਵਦ):          

             

               

Explain Reason for Request/ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ:       

             

             

             

              



Page | 84 

 

Calgary Drug Treatment Court Participant Manual   Revised April 2021 
 

Identify Supports/ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ:ੋ 

Meetings/ਮੀਵਟੰ੍ਗਾਂ: 

Dates/ਵਮਤੀਆਂ: 

Times/ਸਮਾਂ:  

Locations/ਸਥਾਨ:   

Describe your Safety Plan (if applicable)/ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰ ੋ(ਜ ੇਲਾਗੂ ਹੋਿੇ):  

             

             

             

              

Any Additional Information/ਕੋਈ ਿਾਿੂ ਜਾਣਕਾਰੀ:        

             

             

  _________________________________________________________________ 

Signature of Participant/ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:  

Office to complete 

ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 

Received by: 

ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ: 

 Date Received: 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਮਤੀ: 
Date Reviewed by Pre-Court Team: 

ਪਰੀ-ਕੋਰਟ੍ ਟ੍ੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਮਤੀ: 
  

Approved by Pre-Court Team 

ਪਰੀ-ਕੋਰਟ੍ ਟ੍ੀਮ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ੂਰੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ 

Yes/ਹਾਂ                              No/ਨਹੀਂ            
Comments: 
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                                            Calgary Drug Treatment Court 

                                  ਕੈਲਗਰੀ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਕੋਰਟ੍ 

REQUEST TO LEAVE COURT EARLY 

       ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ੋ

         CDTC Fax:  403-476-4701 

           CDTC ਫੈਕਸ: 403-476-4701 

Note:  All personal information is held securely in accordance with the appropriate legislation, is confidential and treated appropriately. 

ਨੋਟ੍: ਸਾਰੀ ਜਨੈੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਜਚਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਜਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

Participant Information/ਭਾਗੀਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ: 

Date/ਤਾਰੀਖ਼:  

Name/ਨਾਮ: 

Current Address/ਮਜੌੂਦਾ ਪਤਾ:    

Background for Request/ਬਨੇਤੀ ਲਈ ਵਪਛੋਕੜ: 

Court Date (Action Date)/ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਮਤੀ (ਕਾਰਿਾਈ ਦੀ ਵਮਤੀ):      

     

What time do you need to leave court?/ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵਕਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?   

      

Why do you need to leave early?/ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਲਦੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਕਉਂ ਹੈ?     

     

Where are you going?/ਤੂੰ  ਵਕੱਥੇ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ?       ______ 

 ________________________________________________________________________________ 

Why was this scheduled for a Thursday CDTC date?/ਇਹ ਿੀਰਿਾਰ ਦੀ CDTC ਵਮਤੀ ਲਈ ਵਕਉਂ ਵਨਯਤ ਕੀਤਾ 

ਵਗਆ ਸੀ?            

        _______________________________________ 
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If required, who can verify your “need” to leave early (name, contact information)?/ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਛੇਤੀ 

ਛੱਡਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ "ਲੋੜ" ਦੀ ਪਸੁਟ੍ੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਨਾਮ, ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ)?     

           _____________ 

Any Additional Information/ਕੋਈ ਿਾਿੂ ਜਾਣਕਾਰੀ:        

              

              

               

               

Signature of Participant/ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ: ______________________________________________ 

 
 

Office to complete 

ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 

Received by: 

ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ: 

 Date Received: 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਮਤੀ: 
Date Reviewed by Pre-Court Team: 

ਪਰੀ-ਕੋਰਟ੍ ਟ੍ੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਮਤੀ: 
  

Approved by Pre-Court Team/ਪਰੀ-ਕੋਰਟ੍ ਟ੍ੀਮ ਦੁਆਰਾ 
ਮਨ ੂਰੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ 

Yes/ਹਾਂ                                 No/ਨਹੀਂ              
Comments/ਵਟੱ੍ਪਣੀਆਂ: 
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               MEETING SHEET  

           ਮੀਵਟੰ੍ਗ ਸੀਟ੍        

 

Meeting name/location: _________________________________ 

Date: ___________________ Time: ______________ Chairperson Signature: ______________________ 

Topics: 1. _______________________ 2. ________________________ 3. _________________________  

What I learned: 

_____________________________________________________________________________________ 

ਮੀਜਟ੍ੂੰਗ ਦਾ ਨਾਮ/ਸਥਾਨ: _________________________________ 

ਜਮਤੀ: __________________ ਸਮਾਂ: ______________ ਚਅੇਰਪਰਸਨ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ: ________________________ 

ਜਵਸ:ੇ 1. __________________________ 2. __________________________ 3. ____________________  

ਮੈਂ ਕੀ ਜਸੱਜਖਆ: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Meeting name/location: _________________________________ 

Date: ___________________ Time: ______________ Chairperson Signature: ______________________ 

Topics: 1. _______________________ 2. ________________________ 3. _________________________  

What I learned: 

_____________________________________________________________________________________ 

ਮੀਜਟ੍ੂੰਗ ਦਾ ਨਾਮ/ਸਥਾਨ: _________________________________ 

ਜਮਤੀ: __________________ ਸਮਾਂ: ______________ ਚਅੇਰਪਰਸਨ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ: ________________________ 

ਜਵਸ:ੇ 1. __________________________ 2. __________________________ 3. ____________________ 

___________ 

ਮੈਂ ਕੀ ਜਸੱਜਖਆ: 

_____________________________________________________________________________________ 
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Meeting name/location: _________________________________ 

Date: ___________________ Time: ______________ Chairperson Signature: ______________________ 

Topics: 1. _______________________ 2. _______________________ 3. __________________________  

What I learned: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ਮੀਜਟ੍ੂੰਗ ਦਾ ਨਾਮ/ਸਥਾਨ: _________________________________ 

ਜਮਤੀ: __________________ ਸਮਾਂ: ________________ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ: ______________________ 

ਜਵਸ:ੇ 1. ________________________ 2. __________________________ 3. ________________________  

ਮੈਂ ਕੀ ਜਸੱਜਖਆ: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Meeting name/location: _________________________________ 

Date: ___________________ Time: ________________ Chairperson Signature: ____________________ 

Topics: 1. ______________________ 2. __________________________ 3. ________________________  

What I learned: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ਮੀਜਟ੍ੂੰਗ ਦਾ ਨਾਮ/ਸਥਾਨ: _________________________________ 

ਜਮਤੀ: __________________ ਸਮਾਂ: ________________ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ: ______________________ 

ਜਵਸ:ੇ 1. ______________________ 2. _______________________ 3. _____________________________ 

ਮੈਂ ਕੀ ਜਸੱਜਖਆ: 

_____________________________________________________________________________________ 
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EMPLOYMENT CONFIRMATION  
ਰੁ ਗਾਰ ਦੀ ਪੁਸਟ੍ੀ 

 

 

EMPLOYEE NAME 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 

 

DATE/ਤਾਰੀਖ਼  

 

COMPANY INFORMATION 

ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

Name 

ਨਾਮ 

 

Address 

ਪਤਾ 

 

Phone number 

ਫੋਨ ਨੰਬਰ 

 

Name of Personal Representative 

ਵਨੈੱਜੀ ਪਰਤੀਵਨਿੀ ਦਾ ਨਾਮ 

 

Signature of Personal Representative 

ਵਨੈੱਜੀ ਪਰਤੀਵਨਿੀ ਦ ੇਦਸਤਖਤ 

 

 

EMPLOYMENT TERMS & CONDITIONS 

ਰੁ ਗਾਰ ਦ ੇਵਨਯਮ ਅਤ ੇਸਰਤਾਂ 

Start Date 

ਤਾਰੀਖ ਸੁਰੂ 

 

Hours per week  
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ਘੰਟ੍ੇ ਪਰਤੀ ਹਫਤੇ 

Expected Schedule 
(Start time – End time) 

ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ (ਸੁਰ  ਕਰਨ 

ਦਾ ਸਮਾਂ - ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ) 

Monday 

ਸੋਮਿਾਰ 

Tuesday 

ਮੰਗਲਿਾਰ 

Wednesday 

ਬੁੱ ਿਿਾਰ 

Thursday 

ਿੀਰਿਾਰ 

Friday 

ਸੁੱ ਕਰਿਾਰ 

Saturday 

ਸਨੀਿਾਰ 

Sunday 

ਐਤਿਾਰ 

   COURT 

ਅਦਾਲਤ 

   

Expected Duration of 

Employment 

ਰੁ ਗਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ 

ਵਮਆਦ 

 

 

PAY INFORMATION 

ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ 

Rate of Pay 

ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਦਰ 

 

Date of first pay 

ਪਵਹਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵਮਤੀ 

 

Pay Schedule 

ਭੁਗਤਾਨ ਅਨੁਸੂਚੀ 

 

FOR THE FOLLOWING QUESTIONS, PLACE A CHECK-MARK ( ✓) UNDER YES or NO 

ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ ਸਿਾਲਾਂ ਲਈ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਚੈਕ-ਮਾਰਕ ( ✓) ਲਗਾਓ 

YES/ਹਾਂ NO/ਨਹੀਂ 

Will the employee receive a Pay Stub after each pay period? 

ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦ ੇਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੇਅ ਸਟ੍ਬ ਵਮਲੇਗਾ? 

  

Will the employee be contributing to provincial/federal taxes, Employment Insurance 

(EI), and the Canada Pension Plan (CPP) for each pay period? 

ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰੇਕ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵਮਆਦ ਲਈ ਸੂਬਾਈ/ਸੰਘੀ ਟ੍ੈਕਸਾਂ, ਰੁ ਗਾਰ ਬੀਮਾ (EI), ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 
ਪੈਨਸਨ ਪਲਾਨ (CPP) ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਵਰਹਾ ਹੈ? 
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Please affix your firm’s 

rubber stamp or 

business card in the 

space provided 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ 
ਜਗਹਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਦਾ 
ਰਬੜ ਸਟ੍ੈਂਪ ਜਾਂ ਵਬ ਨਸ 

ਕਾਰਡ ਲਗਾਓ 
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ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT OF PARTICIPANT’S MANUAL 

ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਰਸੀਦ 

 

My signature below indicates that I have received a copy of the Calgary Drug Treatment Court 

Participant Manual.  

ਹੇਠਾਂ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਕ ਮੈਨ ੂੰ  ਕੈਲਗਰੀ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਕੋਰਟ੍ ਭਾਗੀਦਾਰ ਮੈਨ ਅਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ 

ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। 

I understand that this manual contains information regarding: 

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜਕ ਇਸ ਮੈਨ ਅਲ ਜਵੱਚ ਇਸ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਹੈ: 

● Services I am eligible to receive 

● Services and activities that I am required to participate in 

● A description of the phases of the program that I will need to move through in order to 

graduate 

● Limits to the confidentiality of my personal information during my participation in the 

Calgary Drug Treatment Court.  

● ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ ੋਮੈਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ 

● ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤ ੇਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਜਜਨਹ ਾਂ ਜਵੱਚ ਮੈਨ ੂੰ  ਜਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 

● ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜੋ ਮੈਨ ੂੰ  ਗਰੈਜ ਏਟ੍ ਹੋਣ ਲਈ ਲੂੰ ਘਣ ਦੀ  ਰ ਰਤ ਹੋਏਗੀ 

● ਕੈਲਗਰੀ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਕੋਰਟ੍ ਜਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਨੈੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀਆਂ 

ਸੀਮਾਵਾਂ। 

I acknowledge that I have read and understood the Participant Manual.  

ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਕ ਮੈਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਮੈਨ ਅਲ ਨ ੂੰ  ਪਜੜਹਆ ਅਤ ੇਸਮਝ ਜਲਆ ਹੈ। 

I also understand that the Calgary Drug Treatment Court may revise, add or remove certain 

services documented in the manual, with or without notice. I understand that where changes 

substantially affect me, I will be notified of these changes in a timely manner.  
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ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜਕ ਕੈਲਗਰੀ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਕੋਰਟ੍ ਮੈਨ ਅਲ ਜਵੱਚ ਦਰਜ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ , ਜਬਨਾਂ 

ਨੋਜਟ੍ਸ ਦੇ ਜਾਂ ਜਬਨਾਂ ਸੋਧ, ਜੋੜ ਜਾਂ ਹਟ੍ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜਕ ਜਜੱਥ ੇਬਦਲਾਅ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਰਭਾਵ 

ਪਾਉਂਦ ੇਹਨ, ਮੈਨ ੂੰ  ਸਮੇਂ ਜਸਰ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ ਜਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

Print name _____________________________________ 

Signature ______________________________________ 

Date __________________________________________ 

 

ਜਪਰੂੰ ਟ੍ ਨਾਮ _______________________________________ 

ਦਸਤਖਤ _______________________________________ 

ਤਾਰੀਖ਼ _________________________________________ 

 

 


