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ਭੂਮਿਕਾ 
ਇਹ ਓਨਟਾਰਿਓ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ‘ਤੇ ਲੌ ਕਮੀਸ਼ਨ ਆਫ ਓਨਟਾਰਿਓ
(ਐਲਸੀਓ) ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ  ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ
ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਂਤੀਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲਸੀਓ ਦਾ
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਭ ਤਂੋ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨੀਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਡੰੂਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ
ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਦੇਖਭਾਲ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇੰਤਜਾਮਾਂ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਗੁਆ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚਂੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਓਨਟਾਰਿਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤਂੋ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 17,000
ਓਨਟਾਰਿਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੁਕਮ ਹੇਠ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ
ਵਜਂੋ, ਲਂੌਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜਂੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਓਨਟਾਰਿਅਨ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟੌਰਨੀ
ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।    

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤਂੋ ਡੰੂਘੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਜੀ ਸੁਤੰਤਤਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣ
ਦੇ ਹੱਕ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ
ਹਿਫਾਜਤ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਓਤਪੌਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਸਭ ਤਂੋ ਨਿਕਟਵਰਤੀ
ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨਿਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ  ਲਗਭਗ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰਿਓ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤਂੋ ਵਿਆਪਕ
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਓਨਟਾਰਿਓ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਪਾਲਸੀਆਂ, ਬਣਤਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ
ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਅਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਲੋੜ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੀ ਹੈ। ਐਲਸੀਓ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਹਾਰਿਕ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਂੋ ਪ੍ਰਾਂਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਦ ਲੌ ਕਮੀਸ਼ਨ ਆਫ ਓਨਟਾਰਿਓ 
ਐਲਸੀਓ ਓਨਟਾਰਿਓ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆਗੂ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਐਲਸੀਓ ਓਨਟਾਰਿਓ ਦੇ ਸਭ ਤਂੋ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਲਾਹ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਲਸੀਓ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
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ਐਲਸੀਓ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ; ਕਈ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ; ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ; ਸਮਾਜਕ,
ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ; ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਅਸਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਹੈ।

ਐਲਸੀਓ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਵਿਆਪਕ
ਸਮੀਖਿਆ ਪਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ
ਜਾਂਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਵਿਹਾਰਿਕ, “ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ” ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐਲਸੀਓ ਅਧਿਕਾਰਹੀਣ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ
ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਐਲਸੀਓ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ   www.lco-cdo.org ਤੇ ਐਲਸੀਓ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਤੇ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਲਈ ਓਨਟਾਰਿਓ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹਕੂਮਤ 1980ਆਂ ਦੇ
ਆਖਰੀ ਤਂੋ 1990ਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚਲੱਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੋਚਵਾਨ ਸੁਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜਂੋ ਹਂੋਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। 

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਲਈ ਓਨਟਾਰਿਓ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਹਕੂਮਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਲਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ : ਦ ਸਬਸਟੀਟਯੂਟ ਡਿਸਿਸ਼਼ਨ੍ਜ਼ ਐਕਟ, 1992  (ਐਸਡੀਏ), ਦ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕੰਨਸੈਂਟ ਐਕਟ,
1996 ((ਐਚਸੀਸੀਏ), ਅਤੇ ਘੱਟ ਹਦ ਤੱਕ, ਦ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟ (ਐਮ ਐਚਏ)। ਇਸ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਸੇਧਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਿਸਟਰੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ
ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲਾਂ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਵਿਆਪਕ ਰੇਂਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ 
ਇਹ ਐਲਸੀਓ ਇਸ ਪਰ੍ਾਜੈਕਟ ਵਿਚੱ ਕਈ ਸਾਰ ੇਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਅਤੇ ਅਤਿਵਿਆਪੀ ਸਵਾਲਾ ਂਬਾਰ ੇਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ:

ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸਮਕਾਲੀ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਝਲਕਾਉਂਦਾ ਹੈ? 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਓਨਟਾਰਿਓ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਓਨਟਾਰਿਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵੇਂ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ
ਵਿਕਾਸ ਇੰਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚਂੋ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ
ਧਾਰਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਸਮਾਜਕ ਸਮਿਲਨ, ਹੱਕਾਂ
ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ
ਓਨਟਾਰਿਓ ਦੇ ਸਬਸਟੀਟਯੂਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ। ਐਲਸੀਓ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਡੰੂਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸਮਕਾਲੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਝਲਕਾਉਂਦਾ ਹੈ? 

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਓਨਟਾਰਿਅਨਜ਼ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੂਖਮ ਭੇਦ ਯੁਕਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ
ਸਮਝਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।  ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਓਨਟਾਰਿਓ ਵਿਚਲਾ ਸਿਸਟਮ



ਕਾਨੂੰਨੀ  ਸਮਰੱਥਾ ,  ਫ਼ੈ ਸਲੇ  ਲੈਣ ਦੀ  ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ,  ਅਤੇ ਸਰਪਰਸਤੀ
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ਇੰਨਾਂ ਸਮਝਾਂ ਨੂੰ ਝਲਕਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਲਸੀਓ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ
ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਤਂੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਲਸੀਓ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਬਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਰੁਝਾਨਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ
ਦੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰਿਓ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ
ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।கருத்தில்கொள்கிறது.

ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਐਲਸੀਓ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਓਨਟਾਰਿਓ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ
ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਡੰੂਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ
ਓਨਟਾਰਿਓ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ
ਸਜੀਵ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। “ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਸਲੇ” ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਨਾ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ
ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਰੱਖਿਆਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਹਨ?

ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਰਥਪੂਰਣ ਪਹੰੁਚ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
ਦਿੰਦੀ ਹੈ।  ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਢੰਗ
ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹਨ। 

ਐਲਸੀਓ ਪਹੰੁਚ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ 
ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਲਸੀਓ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੁਤੰਤਰ, ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ
ਹਨ।  ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਐਲਸੀਓ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤਂੋ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਜਟਿਲ
ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਐਲਸੀਓ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦ ਫਰੇਮਵਰਕ ਫਾਰ ਦ ਲੌ ਐਜ਼ ਇਟ ਅਫੈਕਟਸ ਓਲਡਰ
ਅਡਲਟਸ , ਦ ਫਰੇਮਵਰਕ ਫਾਰ ਦ ਲੌ ਐਜ਼ ਇਟ ਅਫੈਕਟਸ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸਅਬਿਲੀਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਲਸੀਓ ਦੀ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਪੈਸੇਟੀ ਐਂਡ ਲੀਗਲ ਰਿਪਰੇਜ਼ੇਨਟੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦ ਫੈਡਰਲ ਆਰਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਅਗੇ
ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਐਲਸੀਓ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਗਰੁਪ; ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਦਰਜਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ; ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ; ਅਤੇ ਸਭ ਤਂੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਓਨਟਾਰਿਅਨਜ਼, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ, ਜਾਂ ਫੋਕਸ ਗਰੁਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧੰਨਵਾਦ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਖੋਜਾਂ ் 
ਓਨਟਾਰਿਓ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਪੀੜੀ
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਐਲਸੀਓ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ
ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਈ। ਇਹ
ਖੋਜਾਂ ਐਲਸੀਓ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹਨ। 

ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣ 

ਐਲਸੀਓ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੰੁਚੀ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰਿਓ ਵਿਚਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ
ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ ਗੁਣ ਹਨ।  ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:



4

• ਓਨਟਾਰਿਓ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਵੈ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ
ਨਿਜੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। 

• ਸਿਸਟਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਖਮ ਭੇਦ ਯੁਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਪਹੰੁਚ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

• ਓਨਟਾਰਿਓ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਡਿਊਟੀਆਂ ਹਨ। 

• ਕਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। 

• ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟੌਰਨੀਆਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਹਨ।  

• ਕਾਨੂੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ।  

• ਕੰਨਸੈਂਟ ਐਂਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਫੋਰਮ ਹੈ।  

• ਦ ਪਬਲਿਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰਸਟੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।  

ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ  

ਐਲਸੀਓ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ । ਇਹ
ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਂੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਐਲਸੀਓ ਦੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੱਜ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚਂੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚਂੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ
ਨਾਲ ਅਤਿਵਿਆਪੀ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਸਿਸਟਮ ਉਲਝਣ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। 

• ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।  

• ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਲਾਕਣਾਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।  

• ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਦੂਹਰੇ (ਬਾਈਨਰੀ) ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ
ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ।  

• ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

• ਸਰਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ, ਅਨੁਰੂਪ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਹਨ।  

• ਵਿਕਲਪਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

• ਸਬਸਟੀਟਯੂਟ ਡਿਸਿਸ਼਼ਨ੍ਜ਼ ਐਕਟ, 1992 ਦੇ ਹੇਠ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। 

• ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕੰਨਸੈਂਟ ਐਕਟ, 1996  ਦੇ ਹੇਠ ਬਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। 

• ਸਬਸਟੀਟਯੂਟ ਡਿਸਿਸ਼਼ਨ੍ਜ਼ ਐਕਟ, 1992 ਦੇ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਢੰਗ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਓਨਟਾਰਿਅਨਜ਼ ਲਈ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।  

• ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

• ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟਾਂ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ
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ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ: ਸਾਰ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ  
ਐਲਸੀਓ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪੁਹੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰਿਓ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦੇਸ਼, ਪਾਲਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣਾਂ, ਬਣਤਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨ ਅਤੇ
ਵਿਧੀਆਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤਂੋ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜਂੋ, ਐਲਸੀਓ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਹਾਰਿਕ ਹਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧਾਰ
ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਗੇ ਕੰਮ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਲਸੀਓ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਹਾਰਿਕ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਂੋ
ਪ੍ਰਾਂਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ
ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। 

ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੀਆਂ ਬਿਓਰੇਵਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਭਾਗ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ
ਹਰ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚਲੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰ  ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ ਦਾ ਅਨੁਬੰਧ ਏ
ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪ ਹੀ ਐਲਸੀਓ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਅਧਿਆਇ 1-3

ਅਧਿਆਇ 1 ਤਂੋ 3 ਅਤੰਿਮ ਰਿਪਰੋਟ  ਲਈ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂ ੰਸਥਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਉਦਹਾਰਣ ਲਈ, ਅਧਿਆਇ III,
ਐਲਸੀਓ ਦ ੇਦ ੋਫਰਮੇਵਰਕ ਪਰ੍ਾਜੈਕਟਾ ਂਦ ਫਰਮੇਵਰਕ ਫਾਰ ਦ ਲੌ ਐਜ਼ ਇਟ ਅਫਕੈਟਸ ਓਲਡਰ ਅਡਲਟਸ  ਅਤੇ
ਦ ਫਰਮੇਵਰਕ ਫਾਰ ਦ ਲੌ ਐਜ਼ ਇਟ ਅਫਕੈਟਸ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸਅਬਿਲੀਟੀਜ਼  ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਕਾਨੂਨੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂ ੰਲਾਗ ੂਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਧਾਤਂਾ ਅਤੇ ਉਦਸ਼ੇਾ ਂਦ ੇਸੈਟੱ ਨੂ ੰਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਇੰਨਾਂ ਅਧਿਆਇਆਂ ਵਿੱਚ, ਐਲਸੀਓ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 1-2 ) ਕਿ:

1. ਓਨਟਾਰਿਓ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰੱਥਾ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਐਲਸੀਓ ਫਰੇਮਵਰਕਾਂ;  ਦੇ
ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ  ਅਤੇ 

2.ਓਨਟਾਰਿਓ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ,
ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।

ਅਧਿਆਇ 4: ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹੰੁਚਾਂ 

ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਲ ਫੰਕਸ਼ਨਲ
ਅਤੇ ਬੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹੰੁਚ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।  ਇਹ ਪਹੰੁਚ ਦੂਸਰੇ ਕਾਮਾਨ ਲਾਅ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੈ।
ਅਪੰਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਤ ਉਭਰਦੀਆਂ ਪੁਹੰਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਨ ਦ
ਰਾਇਟਸ ਆਫ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸਅਬਿਲੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ,
”ਸਮਰਥਿਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ” ਵਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਹੰਚ ਦਾ ਟੀਚਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ
ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ “ਸਮਰਥਕਾਂ” ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਰਥਿਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।  

ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ  ਇੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਧਦੇ ਹੋਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ
ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਜੋ਼ਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ  ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ
ਵਿਵਿਧਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ
ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਥਿਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹੰਚਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਨਾਂ
ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਲਸੀਓ ਦੇ
ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ
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ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਜਾਂ ਪਹੰੁਚਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਲਸੀਓ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ
ਓਨਟਾਰਿਓ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। 

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ, ਐਲਸੀਓ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 3-9 ) ਕਿ 

1. ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਲ ਪਹੰੁਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ;

2. ਓਨਟਾਰਿਓ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਚਾਲਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ
ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਅਮਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇ;

3. ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ;

4. ਓਨਟਾਰਿਓ ਸਰਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਰੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ
ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ; ਅਤੇ

5. ਓਨਟਾਰਿਓ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਕੰਮ ਕਰਨ। 

ਅਧਿਆਇ 5: ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ : ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ 

ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟਦਾ ਅਧਿਆਇ 5 ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ,
ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ  ਅੱਜ ਓਨਟਾਰਿਓ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਅਨੇਕ
ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜਤ ਬਨਾਮ ਕਮਜੋ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ
ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਲ ਆਪਣੀ ਪਹੰੁਚ ਹੈ। 

ਸਾਡੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਐਲਸੀਓ ਨੇ ਅਨੇਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਸਟਮ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਅਸੰਗਤ ਅਤੇ ਵਿੱਚਂੋ ਲੰਘਣ (ਨੈਵੀਗੇਟ) ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਭ ਤਂੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ,
ਐਲਸੀਓ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਐਲਸੀਓ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀਆਂ
ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦ ਸਬਸਟੀਟਯੂਟ ਡਿਸਿਸ਼਼ਨ੍ਜ਼ ਐਕਟ, 1992 (ਐਸਡੀਏ), ਦੇ ਹੇਠ
ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਦ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕੰਨਸੈਂਟ ਐਕਟ, 1996  (ਐਚਸੀਸੀਏ) ਦੇ ਹੇਠ
ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ। ਲਂੌਗ - ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਤੇ
ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ
ਵਿਧੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। 

ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਓਨਟਾਰਿਓ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ, ਐਲਸੀਓ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, (ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 10-24) ਕਿ:

1. ਓਨਟਾਰਿਓ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਚਏ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ , ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਰਿਆ
ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ;

2. ਓਨਟਾਰਿਓ ਸਰਕਾਰ ਐਸਡੀਏ ਅਤੇ ਐਮਐਚਏ ਦੇ ਹੇਠ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ
ਕਰੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਏ;ਓਨਟਾਰਿਓ ਸਰਕਾਰ ਐਸਡੀਏ ਹੇਠ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਨੂੰ
ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ;

3. ਐਚਸੀਸੀਏ ਅਤੇ ਐਮਐਚਏ ਹੇਠ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਐਚਸੀਸੀਏ ਹੇਠ ਹੱਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਨਿਮਨਤਮ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ;

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ



ਕਾਨੂੰਨੀ  ਸਮਰੱਥਾ ,  ਫ਼ੈ ਸਲੇ  ਲੈਣ ਦੀ  ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ,  ਅਤੇ ਸਰਪਰਸਤੀ

7

4. ਓਨਟਾਰਿਓ ਸਰਕਾਰ ਐਚਸੀਸੀਏ ਦੇ ਹੇਠ ਅਸਮਰਥ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ
ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ;

5. ਓਨਟਾਰਿਓ ਸਰਕਾਰ ਐਚਸੀਸੀਏ ਦੇ ਹੇਠ ਅਸਮਰਥ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ
ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ;

6. ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਥ ਇੰਟੀਗ੍ਰੰਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਹੈਲਥ ਕੁਆਲਿਟੀ ਓਨਟਾਰਿਓ, ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ
ਲਂੌਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਐਚਸੀਸੀਏ ਦੇ ਹੇਠ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਨੂੰ
ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ।  

ਅਧਿਆਇ 6: ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟੌਰਨੀ: ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ 

ਅਤੰਿਮ ਰਿਪਰੋਟ  ਦਾ ਅਧਿਆਇ 6 ਪਾਵਰਜ਼ ਆਫ ਅਟਰੌਨੀ (ਪੀਓਏ) ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਪੀਓਏਜ਼ (POAs)
ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫਸੈਲੇ ਕਰਨ ਦ ੇਬਹੁਤ ਆਮ ਰਪੂ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕ ੇਵੀ
ਸਭ ਤਂੋ “ਪਰ੍ਾਈਵਟੇ” ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਲ ਵਿਚੱ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੀਓਏਜ਼ (POAs) ਦੀ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ
ਲੋਕਾ ਂਦਆੁਰਾ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।  

ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਨੰਿਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਓਏਜ਼ (POAs) ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾ,ਂ ਸਿਹਤ ਸਭੰਾਲ
ਪਸ਼ੇਵੇਰਾ,ਂ ਸਸੰਥਾਵਾ ਂਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਹੋਰਨਾ ਂਲਈ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਕਾਨੂਨੰੀ ਸਦੰ ਹਨ। ਪਰ, ਇਸ ਪਰ੍ਾਜੈਕਟ ਦ ੇਅਰਭੰ
ਤਂੋ, ਪੀਓਏਜ਼ (POAs) ਦ ੇਦਰੁਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਧੱੀ ਦਰੁਵਰਤਂੋ ਬਾਰ ੇਵਿਆਪਕ ਚਿਤੰਾਵਾ ਂਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਓਏਜ਼
(POAs) ਰਾਹੀ ਂਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦ ੇਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਦਰੁਵਿਹਾਰ ਬਾਰ ੇਖਾਸ ਚਿਤੰਾ ਹੈ।  

ਇੰਨਾ ਂਚਿਤੰਾਵਾ ਂਨੂ ੰਸਬੋੰਧਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾ ਂਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਲੇੇ, ਐਲਸੀਓ ਪੀਓਏਜ਼ (POAs) ਦ ੇਮੁਖੱ
ਲਾਭਾ:ਂ ਉਨਹ੍ਾ ਂਦੀ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ, ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰਿਅਨਜ਼ ਲਈ ਚੋਣ ਵਿਚੱ ਵਾਧ ੇਨੂ ੰਬਰਕਰਾਰ ਰਖੱਣ
ਬਾਰ ੇਸਚੇੁਤ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾ,ਂ ਦਣੇ ਵਾਲਿਆਂ (grantors) ਅਤੇ ਵਕੀਲਾ ਂਲਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ
ਸਮਝ ਨੂ ੰਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਜਵਾਬਦਹੇੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਨ ਵਲ ਧਿਆਨ ਕੇਦਂਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਤੰਿਮ ਰਿਪਰੋਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਪੰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪੀਓਏ (POA) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ
ਦੀ ਸਮ਼ਲੂੀਅਤ ਲਈ ਲੋੜ ਜਾ ਂਵਕੀਲਾ ਂਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਪਰੋਟਿਗੰ ਜਾ ਂਬੇਤਰਤੀਬੇ ਆਡਿਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ
ਪਰ੍ਸਤਾਵਾ ਂਨੂ ੰਗਰ੍ਹਿਣ ਨਹੀ ਂਕਰਦੀ। 

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚੱ, ਐਲਸੀਓ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, (ਸਿਫਾਰਸ਼ਾ ਂ25-28) :

1. ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੇਠ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਮੰ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਹਿਲਾ,ਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਨਿਯੁਕਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਮਿਆਰੀ ਫਾਰਮ ਸਟਟੇਮੈਟਂ ਆਫ ਕਮਿਟਮੈਟਂ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ;

2. ਵਕੀਲ ਦ ੇਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਮੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰੁ ੂਕਰਨ ਵਲੇੇ ਨਟੋਿਸਿਸ ਆਫ ਅਟਰੌਨੀ ਐਕਟਿਗੰ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ: ਇੰਨਾਂ
ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਇੰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂ ੰਦਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਦਣੇ ਵਾਲੇ (grantor), ਪਤੀ ਜਾ ਂਪਤਨੀ, ਕਈੋ ਵੀ ਪਹਿਲੇ
ਵਕੀਲ, ਅਤੇ ਕਈੋ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਨੀਟਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਪੀਓਏ (POA) ਇੰਸਟਰ੍ਮੂੈਟਂ
ਵਿਚੱ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈੋ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ; 

3. ਮਾਨੀਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੱਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ, ਜਿਸ ਕਲੋ ਦਣੇ ਵਾਲੇ (grantor) ਦ ੇਨਾਲ ਮਲੁਾਕਾਤ ਅਤੇ
ਗਲੱਬਾਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦਆੁਰਾ ਰਖੇੱ ਗਏ ਅਕਾਉਂਟਾ ਂਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾ ਂਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਾਨੂਨੰੀ ਤਾਕਤਾ ਂਹੋਣਗੀਆਂ।  

ਅਧਿਆਇ 7: ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ 

ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਆਇ 7 ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ, ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਬਾਰੇ
ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ
ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕੰਨਸੈਂਟ ਐਂਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬੋਰਡ (ਸੀਸੀਬੀ) ਅਤੇ
ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਐਲਸੀਓ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ।  
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ਐਲਸੀਓ ਨੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਐਸਡੀਏ ਦੇ ਹੇਠ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਤੇ
ਅਧਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਵਜਂੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਹੱਕ ਅਕਸਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਆਦਾ ਪਹੰੁਚਯੋਗ, ਲਚਕੀਲਾ,
ਜਵਾਬਦੇਹ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹੰੁਚਾਂ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਵਰਤਂੋ ਲਈ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਚਲ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ
ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ  ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।  ਅੰਤਿਮ
ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ, ਐਲਸੀਓ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, (ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 29-38) ਕਿ: 

1. ਓਨਟਾਰਿਓ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਆਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਲਈ
ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਪਹੰੁਚਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਮਾਹਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ
ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ;

2. ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪਹੰੁਚਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ;

3. ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਓਨਟਾਰਿਓ ਸਹਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ;

4. ਪਬਲਿਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰਸਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਪੱਤਰ ਨੂੰ “ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ” ਵਾਲੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ
ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਪ਼ਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ;

5. ਵਿਆਪਕ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕੰਨਸੈਂਟ ਐਂਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ
ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਐਚਸੈਸੀਏ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਏ।  

ਅਧਿਆਇ 8: ਬਾਹਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ  ਦਾ ਅਧਿਆਇ 8 ਬਾਹਰੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਬਾਰੇ
ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਾਰਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ
ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀਆਂ
ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ, ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਬਲਿਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰਸਟੀ (ਪੀਜੀਟੀ) ਲਈ
ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਗਾਰਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਲਾਈ ਕਰ
ਸਕਣ ਦੇ ਨਾਲ। 

ਬਾਹਰੋਂ ਗਾਰਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ  ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਜਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਤਂੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹਨ।  

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ, ਐਲਸੀਓ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, (ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 39-45) ਕਿ: 

1. ਓਨਟਾਰਿਓ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਣੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਰਾਂ ਕੋਲਂੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਕੇ “ਸਭ ਤਂੋ ਘੱਟ
ਸੀਮਿਤਕਾਰੀ ਵਿਕਲਪ” ਲਈ ਚਿੰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ;

2. ਓਨਟਾਰਿਓ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਲ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰੇ;

3. ਓਨਟਾਰਿਓ ਸਰਕਾਰ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਆਰਡਰ
ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ;

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ



ਕਾਨੂੰਨੀ  ਸਮਰੱਥਾ ,  ਫ਼ੈ ਸਲੇ  ਲੈਣ ਦੀ  ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ,  ਅਤੇ ਸਰਪਰਸਤੀ
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4. ਓਨਟਾਰਿਓ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਿਤ ਨਿਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਸੰਪਤੀ ਸੰਬੰਧੀ
ਸੀਮਿਤ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੇ; ਅਤੇ 

5. ਓਨਟਾਰਿਓ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਣੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ
ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਐਸਡੀਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਕਰੇ। 

ਅਧਿਆਇ 9: ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ 

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਪਬਲਿਕ
ਗਾਰਡੀਅਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣਾ ਜਿਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ। ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ
ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਇਸ ਪਹੰੁਚ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਜੀਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ
ਦਬਾਅ ਹਨ। ਐਲਸੀਓ ਸਟਾਫ ਨੇ “ਨਿਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਫਾਸਲੇ” ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਥੇ
ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਨਿਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ
ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਮੁਨਾਫੇ
ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  

ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਚੋਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਪੀਜੀਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ, ਐਲਸੀਓ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, (ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 39-48) ਕਿ:

1. ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਕ
ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ;

2. ਰੋਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ
ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ;

3. ਓਨਟਾਰਿਓ ਸਰਕਾਰ ਪੀਜੀਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਉਚਿਤ ਵਿਕਲਪਾਂ
ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਈ ਉਸਦੇ ਮਾਹਰ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇ ।  

ਅਧਿਆਇ 10: ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਇਸ
ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ
ਦੁਆਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ
ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਜੋ਼ਰ
ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ, ਐਲਸੀਓ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, (ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 49-58) ਕਿ:

1. ਓਨਟਾਰਿਓ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ
ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼
ਪੱਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਲੀਅਰਿੰਗਹਾਉਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; 

2. ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਿਯੰਤਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਲਂੌਗ ਟਰਮ
ਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ;

3. ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ
ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ;
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4. ਐਸਡੀਏ ਹੇਠ ਨਿਰਣਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ
ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। 

ਅਧਿਆਇ 11: ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਾਇਮਲਾਇਨਾਂ  

ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਆਇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਰਿਪੋਰਟ
ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਛੋਟੀਆਂ, ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਅਵਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ  
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ, ਪਿਛੋਕੜ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਪਰਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ www.lco-cdo.org ਤੇ ਐਲਸੀਓ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਐਲਸੀਓ
ਨਾਲ ਇਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

Law Commssion of Ontario 
2032 Ignat Kaneff Building
Osgoode Hall Law School, York University 
4700 Keele Street, 
Toronto, Ontario, Canada
M3J 1P3 

ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.lco-cdo.org
ਈਮੇਲ: lawcommission@lco-cdo.org
@LCO_CDO ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਵਿਟਰ ਤੇ ਫੌਲੌ ਕਰੋ
ਟੇਲੀਫੋਨ: (416) 650-8406
ਚੰੁਗੀ ਮੁੱਕਤ: 1 (866) 950-8406
TTY: (416) 650-8082
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