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Washington State Office of the Attorney General
ਫਰੋਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਾਡਿ ਵਰਤੋੋਂ 
ਉਦੇਸ਼:  ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਹਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ 
ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂਆਂ ਡੀ-ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹਰਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਨੰੂ ਪਹਹਲ ਹਦੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਸਰਫ਼ ਲੋੜੀ ਪੈਣ 
'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਖ਼ਤਰ ੇਜਾਂ ਹਵਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੰੂਨ 
ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਿੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੋਵੇ।  

ਪਲਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

(1)	 ਚੋਿਹੋਿਡ.(ਸਾਹ.ਘੁੱ ਟਣ):.ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਹਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਜਾਂ 
ਹਵੰਡਪਾਈਪ ਉੱਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਸੱਧਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ। (Revised Code of Washington (RCW, ਵਾਹਸੰ਼ਿਟਨ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਹਧਤ 
ਕੋਡ)10.116.020).

(2)	 ਿੰਪਰਰੈਸ਼ਨ.ਅਸਫਾਈਿਲਸਆ: ਛਾਤੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੇਟ ਨੰੂ ਦਬਾ ਕੇ ਫੇਫਹੜੀਆਂ ਦਾ ਫੁੱਲਣਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਹਵੱਚ
ਹਵਘਨ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ, ਖੂਨ ਹਵੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਖੂਨ ਹਵੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ 
ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣਾ। 

(3)	 ਘਾਤੋਿ.ਬਿ: ਹਹਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ ੋਹਕ ਮੌਤ ਜਾਂ ਿੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। (RCW 9A.16.010).

(4)	 ਡੀ-ਐਸਿੇਿੇਸ਼ਨ.ਦੀਆਂ.ਰਣਨੀਤੋੀਆਂ: ਪੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਹਜਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਕਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ 
ਦੌਰਾਨ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। (RCW 10.120.010 [2022 c 4 §2]). ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ 
ਡੀ-ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਡੀ-ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰ ੇਵੇਰਵੇ-ਸਹਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ “ਡੀ-ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ” ਭਾਿ
ਹਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।.

(5)	 ਸੰਭਵ: ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਹੋਰ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਵਧਾਏ ਹਬਨਾਂ ਹਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਕਨੰੂਨੀ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਿ। 

(6)	 ਫਿਾਇਟ.(ਭੱਜਣਾ): ਕਾਨੰੂਨ ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਹਵੱਚ ਭੱਜਣ ਦੀ ਹਰਕਤ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ।
(7)	 ਗੰਭੀਰ.ਸਰੀਰਿ.ਸੱਟ.ਜਾਂ.ਮੌਤੋ.ਦਾ.ਤੋੁਰੰਤੋ.ਖਤੋਰਾ: ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਹਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹਨਰਪੱਖ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ ਹਕ ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਹੋਰ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਮੌਤ ਜਾਂ ਿੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ 
ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਿਤਾ, ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। (RCW 10.120.020 [2022 c 80 §3]).

(8)	 ਿਾਨੰੂਨ.ਿਾਗੂ.ਿਰਨ.ਵਾਿੀ.ਏਜੰਸੀ: ਇਸ ਹਵੱਚ RCW 10.93.020 ਦੁਆਰਾ ਪਹਰਭਾਹਸ਼ਤ ਕੋਈ ਵੀ "ਜਨਰਲ ਅਿਾਰਟੀ ਵਾਹਸੰ਼ਿਟਨ ਲਾਅ 
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ" ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ "ਹਲਹਮਟੇਡ ਅਿਾਰਟੀ ਵਾਹਸੰ਼ਿਟਨ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ" ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

(9)	 ਘੱਟ.ਘਾਤੋਿ.ਲਵਿਿਪ: ਇਸ ਹਵੱਚ ਼ਿਬੁਾਨੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ, ਡੀ-ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀਆ,ਂ ਕੰਡਕਹਟਡ ਐਨਰਜੀ ਵੈਪਨ, ਓਲੀਓਰੇਹਸਨ 
ਕੈਪਹਸਕਮ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਡਵਾਈਸ, ਬੈਟਨ (ਡੰਡਾ) ਅਤੇ ਬੀਨਬੈਿ ਰਾਉਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
(RCW 10.120.010).

(10)	ਜ਼ਰੂਰੀ: ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਜਾਂ ਘਾਤਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਹਵਕਲਪ
ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਹਤਆ ਹਿਆ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਜਾਂ ਘਾਤਕ ਬਲ ਦੀ ਹਕਸਮ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ, ਕਾਨੰੂਨੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਜਾਂ 
ਹੋਰਾਂ ਨੰੂ, ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰ ੇਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ। (RCW 10.120.010 [2022 c 80 §2]).

(11)	 ਨੈੱਿ.ਲਰਸਟ੍ਰਰੈਨਟ.(ਗਿਾ.ਘੁੱ ਟਣ): ਨਾੜੀੀ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਹਿਆ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਼ਿੋਰ, ਫੜੀ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਖੂਨ ਦੇ 
ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੰੂ ਸੀਹਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਦਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (RCW 10.116.020). 

(12)	 ਪੀਸ.ਅਫ਼ਸਰ: ਇਸ ਹਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ "ਜਨਰਲ ਅਿਾਰਟੀ ਵਾਹਸੰ਼ਿਟਨ ਪੀਸ ਅਫ਼ਸਰ," "ਹਲਹਮਟੇਡ ਅਿਾਰਟੀ ਵਾਹਸੰ਼ਿਟਨ ਪੀਸ ਅਫ਼ਸਰ," 
ਅਤੇ "ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਮਸ਼ਨਡ ਵਾਹਸੰ਼ਿਟਨ ਪੀਸ ਅਫ਼ਸਰ" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ RCW 10.93.020 ਹਵੱਚ ਪਹਰਭਾਹਸ਼ਤ 
ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆ ਂਹਨ।  "ਪੀਸ ਅਫ਼ਸਰ" ਹਵੱਚ ਕੋਈ ਜੇਲ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਜੇਲ, ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਹਡਟੈਨਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਇਸ ਹਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। (RCW 10.120.010). ਇਸ ਨੀਤੀ 
ਹਵੱਚ ਪੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਹਧਤ ਕੀਤਾ ਹਿਆ ਹੈ।

(13)	 ਸਰੀਰਿ.ਬਿ: ਕੋਈ ਅਹਜਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਜਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਿ ਸਕਦੀ ਹ ੈਜਾਂ ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ ਹਲਚਲ ਨੰੂ ਮਜਬੂਰ, 
ਕੰਟਰੋਲ, ਸੀਹਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਿਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ।  ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਹਵੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣਾ, 
ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ ਛੂਹਣਾ, ਼ਿਬੁਾਨੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਅਨੁਰੂਪ ਹੱਿਕੜੀੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੱਟ ਨਹੀਂ 
ਲਿਦੀ ਹੈ। (RCW 10.120.010).
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(14)	 ਪ੍ਰੋਜਰੈਿਟਾਈਿ.ਇਮਪਰੈਿਟ.ਵਰੈਪਨ: ਇਹ ਇੱਕ ਘੱਟ ਘਾਤਕ ਹਹਿਆਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਜ ੋਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਅਸਿਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਿ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਹਤਆਰ ਕੀਤੇ ਿਏ 40mm ਸਪੰਜ ਜਾਂ ਫੋਮ ਰਾਉਂਡ, ਪੇਪਰਬਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਵਰਿੇ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਈਲ, ਬਲਾਸਟ ਬਾਲ ਜਾਂ ਬੀਨ ਬੈਿ ਵਰਿ ੇ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲਾਂ ਨੰੂ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

(15)	 ਪੁਜੀਸ਼ਨਿ.ਅਸਫਾਈਿਲਸਆ: ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਕਸੇ ਅਹਜਹੀ ਸਹਿਤੀ ਹਵੱਚ ਆਉਣਾ, ਹਜਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਾਹ ਨਲੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਪੈਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ, ਖੂਨ ਹਵੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਖੂਨ ਹਵੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਬਹੁਤ
ਹ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣਾ। 

(16)	 ਅੱਥਰੂ.ਗਰੈਸ: ਕਲੋਰੋਏਸੀਟੋਫੇਨੋਨ (CN), ਓ-ਕਲੋਰੋਬੈਂ਼ਿਾਈਲਾਈਡੀਨ ਮਲੋਨੋਹਨਟ੍ਰਾਇਲ (CS), ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਿ ੇਹੋਰ ਰਸਾਇਣ ਹਵਾ
ਜ ੋਅਸਿਾਈ ਸਰੀਰਕ ਬੇਅਰਾਮੀ ਜਾਂ ਸਿਾਈ ਸੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਵਾ ਹਵੱਚ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। "ਅੱਿਰੂ ਿੈਸ" ਹਵੱਚ 
ਓਲੀਓਰੇਹਸਨ ਕੈਪਹਸਕਮ (OC) ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। (RCW 10.116.030). 

(17)	 ਹਾਿਾਤੋਾਂ.ਦੀ.ਸੰਪੂਰਨ.ਜਾਣਿਾਰੀ: ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਹਿਆਤ ਸਾਰੇ ਤੱਿ, ਅਤੇ ਇਸ ਹਵੱਚ ਉਸ
ਹਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਹਜਸ ਦੇ ਹਵਰੁੱਧ ਅਫ਼ਸਰ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਅਹਧਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
(RCW 10.120.010).

(18)	ਗਿਤੋ.ਿੰਮ:.ਉਹ ਵਤੀਰਾ ਜ ੋਕਨੰੂਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂ ਿਵਾਹ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ, ਬਸ਼ਰਤ ੇਹਕ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤ
ਘੱਟ ਼ਿਰੂਰੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਹਵੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। (RCW 10.93.190).

ਮਹੱਤੋਵਪੂਰਨ ਲਸਧਾਾਂਤੋ

ਹਰ.ਮਨੱੁਖੀ.ਜੀਅ.ਦੀ.ਰਾਖੀ.ਅਤੋੇ.ਸੁਰੱਲਖਆ.ਿਰਨਾ.ਿਾਨੰੂਨ.ਿਾਗੂ.ਿਰਨ.ਵਾਿੇ.ਅਫ਼ਸਰ.ਦਾ.ਬੁਲਨਆਦੀ.ਫਰਜ਼.ਹਰੈ।.(RCW 10.120.010)..ਅਫ਼ਸਰਾਂ
ਨੰੂ.ਸਾਰ.ੇਲਵਅਿਤੋੀਆ.ਂਦੀ.ਇੱਜ਼ਤੋ.ਅਤੋੇ.ਸਨਮਾਨ.ਨੰੂ.ਬਰਿਰਾਰ.ਰੱਖਣਾ.ਚਾਹੀਦਾ.ਹਰੈ.ਅਤੋੇ.ਆਪਣੇ.ਅਲਧਾਿਾਰ.ਦੀ.ਵਰਤੋੋਂ.ਪੱਖਪਾਤੋ.ਿੀਤੋ.ੇਲਬਨਾਂ.ਿਰਨੀ.
ਚਾਹੀਦੀ.ਹਰੈ । 

ਪੁਲਿਸ.ਲਵਵਸਥਾ.ਨੰੂ.ਲਨਰਪੱਖ.ਰੂਪ.ਲਵੱਚ.ਚਿਾਉਣਾ.ਯਿੀਨੀ.ਬਣਾਉਣ.ਅਤੋੇ.ਭਾਈਚਾਰ.ੇਲਵੱਚ.ਲਵਸ਼ਵਾਸ.ਪਰੈਦਾ.ਿਰਨ.ਿਈ.ਬਿ.ਦੀ.ਸਹੀ.ਵਰਤੋੋਂ.
ਿਰਨਾ.ਜ਼ਰੂਰੀ.ਹਰੈ।.ਹਾਿਾਂਲਿ.ਅਲਜਹੀਆਂ.ਸਲਥਤੋੀਆਂ.ਵੀ.ਆ.ਸਿਦੀਆਂ.ਹਨ.ਲਜੱਥੇ.ਲਵਅਿਤੋੀ.ਿਾਨੰੂਨ.ਦੀ.ਪਾਿਣਾ.ਨਹੀਂ.ਿਰਨਗੇ.ਜਦੋਂ.ਤੱੋਿ.ਲਿ.
ਅਫ਼ਸਰਾਂ.ਦੁਆਰਾ.ਬਿ.ਦੀ.ਵਰਤੋੋਂ.ਿਰਿ.ੇਉਹਨਾਂ.ਨੰੂ.ਅਲਜਹਾ.ਿਰਨ.ਿਈ.ਮਜ਼ਬੂਰ.ਜਾਂ.ਿੰਟਰੋਿ.ਨਹੀਂ.ਿੀਤੋਾ.ਜਾਂਦਾ,.ਅਲਧਾਿਾਰੀਆਂ.ਨੰੂ.ਇਹ.ਗੱਿ.ਯਾਦ.
ਰੱਖਣੀ.ਚਾਹੀਦੀ.ਹਰੈ.ਲਿ.ਉਹ.ਆਪਣੇ.ਅਲਧਾਿਾਰ.ਭਾਈਚਾਰ.ੇਤੋੋਂ.ਪ੍ਰਾਪਤੋ.ਿਰਦ.ੇਹਨ.ਅਤੋੇ.ਇਹ.ਗਰੈਰ-ਵਾਜਬ.ਬਿ.ਦੀ.ਵਰਤੋੋਂ.ਉਸ.ਅਲਧਾਿਾਰ.ਦੀ.ਯੋਗਤੋਾ.
ਨੰੂ.ਘਟਾਉਂਦੀ.ਹਰੈ।
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ਹਰ ਲਿਸਮ ਦੇ ਸਰੀਰਿ ਬਿ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੰੂ ਲਨਯੰਤੋਲਰਤੋ ਿਰਨ ਵਾਿੀਆ ਂਗੱਿਾਂ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ
(1)	ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਹਵੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਿਈਆ ਂਉਮੀਦਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ

ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 
ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ 

(a)	 ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਤੱਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ;
(b)	 ਲੋੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 

ਯੂਹਨਟ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ;
(c)	 ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ; 
(d)	 ਹਾਲਾਤਾਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ; 
(e)	 ਹਵਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ; 
(f)	 ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕਾ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ; ਅਤੇ 
(g)	 ਹਾਲਾਤ ਹਵੱਚ ਕੋਈ ਹਵਕਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਮੀਹਖਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ।

(2)	ਇਸ ਨੀਤੀ ਹਵੱਚ ਅਹਜਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ ੋਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਰਿਰਮ ਸ਼ੂਟਰ ਵਰਿੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਹਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਹਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਹਖਆ 
ਜਾਂ ਦੂਸਹਰਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਨੰੂ ਖਤਰੇ ਹਵੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਜਸ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਹਜਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਿੈਰ-ਵਾਜਬ 
ਜੋਖਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਿੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹ:ੈ 

(a)	 ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਹਬਨਾਂ ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰ ਚਣਾ;
(b)	 ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਹਵਅਕਤੀ ਹਵਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਿਾਂ ਛੱਡਣਾ; 
(c)	 ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ;
(d)	 ਸਹਿਤੀ ਨੰੂ ਹਬਨਾਂ ਹਕਸੇ ਿੱਲੋਂ ਵਧਾਉਣਾ।

ਡੀ-ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ 
ਮੁੱ ਖ.ਲਸਧਾਾਂਤੋ:.ਡੀ-ਏਸਿੇਿੇਟ.ਿਰਨ.ਦੀ.ਲਡਊਟੀ

ਜਦੋਂ.ਵੀ.ਸੰਭਵ.ਹੋਵ,ੇ.ਅਫ਼ਸਰਾਂ.ਨੰੂ.ਸਰੀਰਿ.ਬਿ.ਦੀ.ਵਰਤੋੋਂ.ਿਰਨ.ਤੋੋਂ.ਪਲਹਿਾਂ.ਸਾਰੀਆਂ.ਉਪਿਬਧਾ.ਅਤੋੇ.ਢੁੱ ਿਵੀਆ.ਂਡੀ-ਏਸਿੇਿੇਸ਼ਨ.ਰਣਨੀਤੋੀਆਂ
ਦੀ.ਵਰਤੋੋਂ.ਿਰਨੀ.ਚਾਹੀਦੀ.ਹਰੈ।.(RCW 10.120.020 [2022 c 4 §3]).

(1)	 ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਹਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਚੁਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀ-ਏਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀਆ ਂਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ 
ਹਨਮਨਹਲਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ:
(a)	 ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਕਵਰ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਾਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, 

ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ  ਹਪੱਛ ੇਹਟਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਹਕ ਹਕਹੜੀੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ;

(b)	 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹਵਅਕਤੀ ਹਵਚਕਾਰ ਢਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਹਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਿਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਨਾ;

(c)	 ਹਵਵਾਦ ਨੰੂ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਢੰਿ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹਵਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਆਉਣ ਤੱਕ ਹਾਲਤ ਨੰੂ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਸਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ;   

(d)	 ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਰਤਣਾ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ, 
ਮਨੋਨੀਤ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਹਰਸਪੋਂਡਰ, ਹੋਰ ਹਵਵਹਾਰਕ ਹਸਹਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਜਾਂ ਬੈਕ-ਅੱਪ ਅਫ਼ਸਰ, ਇਸ ਹਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ 
ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈ਼ਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; 

(e)	 ਸਪਸ਼ਟ ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿੱਲ ਕਰਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ;
(f)	 ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਼ਿਬੁਾਨੀ ਅਤੇ ਿੈਰ-਼ਿਬੁਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ (ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 

ਬੋਲਣਾ, ਟੋਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਹਨਯੰਹਤ੍ਰਤ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਾਂ ਨੰੂ ਹਢੱਲਾ ਛੱਡਣਾ, ਹੱਿਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਚਮਕਦਾਰ, ਫਲੈਹਸੰ਼ਿ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇਰਨ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ);
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(g)	 ਦੋਂ ਼ਿਬੁਾਨੀ ਹਨਰਦੇਸ਼ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿੈਰ-਼ਿਬੁਾਨੀ ਤਰੀਹਕਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ (ਹਜਵੇਂ ਹਕ, ਜਦੋਂ 
ਹਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਹਵਅਕਤੀ ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਿ ਨਹੀਂ ਹੈ);

(h)	 ਅਹਜਹੇ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ ੋਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱ਼ਿਤ ਲਈ ਸਹਤਕਾਰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ (ਹਜਵੇਂ ਹਕ, ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 
ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ; ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹਚੰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸਹਤਕਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ; 
ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਹਨਰਪੱਖ ਰਹਹਣਾ);

(i)	 ਜਦੋਂ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਸ ਹਵੱਚ ਹਭੜੀਨ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਭਰੇ ਹਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ
ਨੰੂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ;

(j)	 ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਹਬਨਾਂ ਮੁੱਦੇ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ 
ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ।  

ਵਾਜਬ ਦੇਖਭਾਲ
ਮੁੱ ਖ.ਲਸਧਾਾਂਤੋ:.ਵਾਜਬ.ਦੇਖਭਾਿ.ਦੀ.ਵਰਤੋੋਂ.ਿਰਨ.ਦੀ.ਲਡਊਟੀ

ਸਰੀਰਿ.ਬਿ.ਦੀ.ਵਰਤੋੋਂ.ਿਰਨੀ.ਹਰੈ.ਜਾਂ.ਘਾਤੋਿ.ਬਿ.ਦੀ,.ਇਹ.ਲਨਰਧਾਾਰਤੋ.ਿਰਦ.ੇਸਮੇਂ.ਲਿ.ਿੋਿਾਂ.ਦੀਆਂ.ਲਵਸ਼ੇਸ਼ਤੋਾਵਾਂ.ਅਤੋੇ.ਸਲਥਤੋੀਆਂ.'ਤੋੇ.ਲਵਚਾਰ.
ਿਰ,ੋ.ਇਸ.ਲਵੱਚ.ਬੱਚੇ,.ਬਜ਼ਰੁਗ.ਲਵਅਿਤੋੀ,.ਗਰਭਵਤੋੀ.ਔਰਤੋਾਂ,.ਸੀਲਮਤੋ.ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ.ਬੋਿਣ.ਵਾਿੇ.ਿੋਿ.ਅਤੋੇ.ਮਾਨਲਸਿ,.ਲਵਵਹਾਰਿ,.ਸਰੀਰਿ,.ਅਤੋੇ.
ਬੋਲਧਾਿ.ਿਮਜ਼ੋਰੀਆਂ.ਜਾਂ.ਅਪਾਹਜਤੋਾ.ਵਾਿੇ.ਿੋਿ.ਸ਼ਾਮਿ.ਹਨ,.ਅਤੋੇ.ਜੇਿਰ.ਿੋੜ.ਪਵੇ,.ਤੋਾਂ.ਿਨੰੂਨੀ.ਉਦੇਸ਼.ਨੰੂ.ਿਾਗੂ.ਿਰਨ.ਿਈ.ਘੱਟ.ਤੋੋਂ.ਘੱਟ.ਸੰਭਵ.
ਸਰੀਰਿ.ਬਿ.ਦਾ.ਇਸਤੋੇਮਾਿ.ਿਰੋ।.(RCW 10.120.020).

ਮੁੱ ਖ.ਲਸਧਾਾਂਤੋ: ਭਾਈਚਾਰ.ੇਦੀ.ਦੇਖਭਾਿ.ਿਰਨ.ਵਾਿੇ.ਿਾਰਜ.ਿਰੋ

ਇਸ.ਨੀਤੋੀ.ਲਵੱਚ.ਿੁਝ.ਵੀ.ਲਿਸੇ.ਅਫ਼ਸਰ.ਨੰੂ.ਭਾਈਚਾਰ.ੇਦੀ.ਦੇਖਭਾਿ.ਜਾਂ.ਲਸਹਤੋ.ਅਤੋੇ.ਸੁਰੱਲਖਆ.ਦੀ.ਰਾਖੀ.ਿਈ.ਿਾਿ.ਦਾ.ਜਵਾਬ.ਦੇਣ.ਅਤੋੇ.ਉਹਨਾਂ
ਿਾਰਜਾਂ.ਨੰੂ.ਿਰਨ.ਿਈ.ਢੁੱ ਿਵੀਂ.ਅਤੋੇ.ਘੱਟ.ਤੋੋਂ.ਘੱਟ.ਮਾਤੋਰਾ.ਲਵੱਚ.ਸਰੀਰਿ.ਬਿ.ਦੀ.ਵਰਤੋੋਂ.ਿਰਨ.ਦੀ.ਯੋਗਤੋਾ.ਨੰੂ.ਸੀਲਮਤੋ.ਿਰਦਾ.ਜਾਂ.ਰੋਿਦਾ.ਨਹੀਂ.ਹਰੈ। 
(RCW 10.120.020 [2022 c 4 §3]).  ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਿੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।  ਹਾਲਾਂਹਕ, ਹਕਸੇ ਨੰੂ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ 
ਛੂਹਣਾ, ਜ ੋਹਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਨਹੀਂ ਮੰਹਨਆ ਹਿਆ ਹੈ।

ਵਾਜਬ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਹਕ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨਮਨਹਲਖਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
(1)	 ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਡੀ-ਏਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (RCW 10.120.010 [2022 c 4 §3]. 
(2)	 ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਵਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਜਾਂ ਘਾਤਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹ ੈਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ 

ਦੀਆਂ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਵਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਲੋੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਨੰੂਨੀ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਢੁੱਕਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਭਵ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅਹਜਹੀਆ ਂਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਤੀਆਂ ਹਵੱਚ ਹਨਮਨਹਲਖਤ ਚੀ਼ਿਾਂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੀ ਮਹਹਲਾ:
(a)	 ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰਭਵਤੀ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਹਕ ਉਹ ਿਰਭਵਤੀ ਹ;ੈ
(b)	 ਨਾਬਾਲਿ ਹੈ, ਹਨਰਪੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਬਾਲਿ ਜਾਪ ਹਰਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਹ ਹਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ ਹਕ ਉਹ ਨਾਬਾਲਿ ਹਨ;
(c)	 RCW 74.34.020 ਹਵੱਚ ਪਹਰਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮ਼ਿੋਰ ਬਾਲਿ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਹਨਰਪੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਮ਼ਿੋਰ ਬਾਲਿ ਜਾਪ ਹਰਹਾ/

ਰਹੀ ਹੈ;
(d)	 ਮਾਨਹਸਕ, ਹਵਹਾਰਕ, ਬੌਹਧਕ, ਹਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕਮ਼ਿੋਰੀਆ ਂਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਦਰਹਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹ;ੈ
(e)	 ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਿਾਂ, ਹੈਲੂਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ

ਦੀ ਸਮਰੱਿਾ ਜਾਂ ਬੋਧਾਤਮਕ ਕਮ਼ਿੋਰੀਆ ਂਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਹਰਹਾ ਹ;ੈ
(f)	 ਆਤਮ ਹੱਹਤਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਤੀ ਹਵੱਚ ਹੈ; ਜਾਂ
(g)	 ਸੀਹਮਤ ਅੰਿ੍ਰੇਰ਼ਿੀ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ
(h)	 ਬੱਹਚਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਿੀ ਹਵੱਚ ਹੈ। (RCW 10.120.020).

(3)	 ਹਜਵੇਂ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਹਦਓ। (RCW 10.120.020).
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ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋੜੀੀਂਦੀ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਮੁੱ ਖ.ਲਸਧਾਾਂਤੋ:.ਹਾਿਾਤੋਾਂ.ਦੇ.ਅਨੁਸਾਰ.ਿਾਨੰੂਨ.ਿਾਗੂ.ਿਰਨ.ਦੇ.ਉਦੇਸ਼.ਨੰੂ.ਸੁਰੱਲਖਅਤੋ.ਢੰਗ.ਨਾਿ.ਪੂਰਾ.ਿਰਨ.ਿਈ.ਲਸਰਫ਼.ਿੋੜ.ਅਨੁਸਾਰ.ਘੱਟ.ਤੋੋਂ.ਘੱਟ
ਬਿ.ਦੀ.ਵਰਤੋੋਂ.ਿਰ.ੋ।.(RCW 10.120.020).

ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਹਵਕਸਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਤੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਲਿਾਤਾਰ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

(1)	 ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਲੋੜੀ ਹਸਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਵਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੰੂ, ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰ ੇਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(a)	 ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਜਸ ਬਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਵੱਚ ਖਤਰ ੇਦੀ ਤਤਕਾਲਤਾ, ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ 
ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹਜਸ ਦੇ ਹਵਰੁੱਧ ਬਲ ਵਰਹਤਆ ਜਾ ਹਰਹਾ ਹ,ੈ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ 
ਿੰਭੀਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹਕ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਵਾਜਬ ਹ ੈਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹ ੈ
ਹਕ ਕੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੂਹਜਆ ਂਲਈ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜ ੇਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰੀਰਕ 
ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਡੀ-ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਿਈ ਹੈ ਅਤੇ 
ਕੀ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਵਾਜਬ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

(b)	 ਅਨੁਪਾਤਕਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ ਹਕ ਕੀ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਨਹਜੱਠੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਹਵਰੋਧ ਦੀ ਤਤਕਾਲਤਾ ਅਤੇ ਿੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ 
ਿੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।  ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਹਵਰੋਧ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਪਾਤਕ ਬਲ ਦੇ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ 
ਉਸੇ ਹਕਸਮ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਜਾਂ ਬਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜਸ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਲ਼ਿਮ ਕਰ ਹਰਹਾ ਹੈ। ਖਤਰਾ 
ਹਜੰਨਾ ਹ਼ਿਆਦਾ ਤਤਕਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਤਰ ੇਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਾਂ ਿੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਜੰਨੀ ਹ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ 
ਬਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਉੰਨਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਿਾ ਜ ੋਅਨੁਪਾਤਕ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ।

(2)	 ਸਰੀਰਿ.ਬਿ.ਦੀ.ਵਰਤੋੋਂ.ਿਨੰੂਨੀ.ਉਦੇਸ਼.ਦੇ.ਿਈ.ਹੋਣੀ.ਚਾਹੀਦੀ.ਹਰੈ ।  ਅਫ਼ਸਰ ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਵਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਹਨਮਨਹਲਖਤ ਸਹਿਤੀਆਂ ਹਵੱਚ ਲੋੜੀੀਂਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
(a)	 ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ, ਹਕਸੇ ਹੋਰ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜਾਂ ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਹਜਸਦੇ ਹਵਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ,ੈ ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ 

ਸੱਟ ਲੱਿਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ (RCW 10.120.020);
(b)	 ਹਕਸੇ ਅਪਰਾਹਧਕ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਹਵਤ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਹਕ ਹਵਅਕਤੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰ ਹਰਹਾ 

ਹੈ, ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ (RCW 10.120.020 [2022 c 80 §3]); 
(c)	 ਹਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ (RCW 10.120.020);
(d)	 ਕਾਨੰੂਨ ਦ ੇਅਹਧਕਾਰ ਜਾਂ ਹਨਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹਕਸ ੇਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਹਹਰਾਸਤ ਹਵੱਚ ਲੈਣਾ ਲਈ (RCW 10.120.020 [2022 c 80 §3]); 
(e)	 ਚੈਪਟਰ 9A.76 RCW ਹਵੱਚ ਪਹਰਭਾਹਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਕਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੰੂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ (RCW 10.120.020);
(f)	 ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਅਹਜਹੇ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ ੋਅਸਿਾਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਹਰਾਸਤ ਤੋਂ 

ਸਰਿਰਮੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਹਰਹਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤ ੇਹਕ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨੋਹਟਸ ਹਦੱਤਾ ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਹਕ ਉਸ ਨੰੂ ਹਹਰਾਸਤ ਹਵੱਚ ਹਲਆ ਜਾ ਹਰਹਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਹੈ (RCW 10.120.020 [2022 c 80 §3]); 

(g)	 ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਹਹਰਾਸਤ ਹਵੱਚ ਲੈਣ ਲਈ, ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਹਲਜਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਚੈਪਟਰ 
10.77, 71.05, ਜਾਂ 71.34 RCW ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ (RCW 10.120.020 [2022 c 4 §3]);

(h)	 ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਹਧਕਾਰ ਜਾਂ ਹਨਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹਕਸੇ ਨਾਬਾਲਿ ਨੰੂ ਸੁਰੱਹਖਆਤਮਕ ਹਹਰਾਸਤ ਹਵੱਚ ਲੈਣਾ ਲਈ 
(RCW 10.120.020 [2022 c 4 §3]);

(i)	 ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਹਹਰਾਸਤ ਹਵੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਅਹਧਕਾਰ ਜਾਂ ਹਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ 
ਲਈ (RCW 10.120.020 [2022 c 4 §3]); 

(j)	 ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੰੂ ਅਮਲ ਹਵੱਚ ਹਲਆਉਣਾ (RCW 10.120.020 [2022 c 4 §3]);
(k)	 ਅਦਾਲਤ ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਹਨਆਂਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਼ਿਬੁਾਨੀ ਹਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹਲਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਮਲ 

ਹਵੱਚ ਹਲਆਉਣਾ, ਹਜੱਿ ੇਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਹਕਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਹਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਮਲ ਹਵੱਚ ਹਲਆਉਣ ਲਈ 
ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਧਕਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹ ੈ(RCW 10.120.020 [2022 c 4 §3]); ਜਾਂ

(l)	 ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਕਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣਾ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਵੈਲਫੇਅਰ ਚੈੱਕ, ਦੂਜੀਆ ਂਪ੍ਰਾਿਹਮਕ ਸਹਾਇਤਾ 
ਟੀਮਾਂ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਹਵਵਹਾਰਕ ਹਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਮਨੋਨੀਤ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਹਰਸਪੋਂਡਰ, 
ਸ਼ੈਲਟਰ ਜਾਂ ਹਰਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਕਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ
ਸੀਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ (RCW 10.120.020 [2022 c 4 §3])।
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ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਆਹਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 
ਦਾ ਮੌਕਾ
ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ:

(1)	 ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਹਕ ਉਹ ਪੁਹਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ;
(2)	 ਇਹ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਕ ਕੀ ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜੀ, ਮਾਨਹਸਕ ਸਹਿਤੀ, ਸਰੀਰਕ ਕਮੀ, ਹਵਕਾਸ 

ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਾਹਜਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜ ੋਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਯੋਿਤਾ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ;  

(3)	 ਹਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ;
(4)	 ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਹਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹਵਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦ,ੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ

ਜਾਵੇਿੀ; ਅਤੇ
(5)	 ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਚਤ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਚੋਕਹੋਲਡ (ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ) ਅਤੇ ਨੈੱਕ ਹਰਸਟ੍ਰੈਨਟ (ਿਲਾ ਘੁੱਟਣ) ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ
ਪੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਹਡਊਟੀ ਹਨਭਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹਕਸੇ ਹੋਰ ਹਵਅਕਤੀ ਚੋਕਹੋਲਡ (ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ) ਅਤੇ ਨੈੱਕ ਹਰਸਟ੍ਰੈਨਟ (ਿਲਾ ਘੁੱਟਣ) ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। (RCW 10.116.020).1

ਿਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਹਵਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ
ਮੁੱ ਖ.ਲਸਧਾਾਂਤੋ:.ਦਖਿ.ਦੇਣ.ਦੀ.ਲਡਊਟੀ.ਅਤੋੇ.ਗਿਤੋ.ਿੰਮਾਂ.ਦੀ.ਲਰਪੋਰਟ.ਿਰਨ.ਦੀ.ਲਡਊਟੀ.(RCW 10.93.190)।

ਜ ੇਕੋਈ ਆਨ-ਹਡਊਟੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਹਕਸੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਵਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਉਸ ਸਹਿਤੀ ਹਵੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਬਲ ਦੀ ਹ ੋਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹ਼ਿਆਦਾ 
ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਕੋਈ ਆਨ-ਹਡਊਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਹਕਸੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਕਸੇ ਵੀ ਿਲਤ ਕਾਰਜ 
ਦਾ ਿਵਾਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਨੰੂ ਪੂਰਾ ਹਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਹਕ ਹਕਸੇ ਹੋਰ ਪੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਿਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਅਹਜਹੇ ਿਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ 
ਿਵਾਹ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈ਼ਿਰ ਨੰੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਪਰਵਾਈ਼ਿਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ, ਿਵਾਹ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਰੁ਼ਿਿਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਕਸੇ 
ਅਹਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਿਏ ਅਹਜਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: Washington 
State Criminal Justice Training Commission (CJTC, ਵਾਹਸੰ਼ਿਟਨ ਸਟੇਟ ਹਕ੍ਰਮੀਨਲ ਜਸਹਟਸ ਟਰੇਹਨੰਿ ਕਹਮਸ਼ਨ) ਦੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ 
ਹਡਊਟੀ ਦੀ ਮਾਡਲ ਨੀਤੀ।) 

ਫਸਟ ਏਡ
ਮੁੱ ਖ.ਲਸਧਾਾਂਤੋ:.ਫਸਟ.ਏਡ.ਪ੍ਰਦਾਨ.ਿਰਨ.ਜਾਂ.ਸਹੂਿਤੋ.ਪ੍ਰਦਾਨ.ਦੇਣ.ਦੀ.ਲਡਊਟੀ

ਸਾਰਪੇੁਲਿਸ.ਅਫ਼ਸਰਾਂ.ਨੰੂ.ਫਸਟ.ਏਡ.ਪ੍ਰਦਾਨ.ਿਰਨੀ.ਚਾਹੀਦੀ.ਹਰੈ.ਜਾਂ.ਇਸਦੀ.ਸਹੂਿਤੋ.ਪ੍ਰਦਾਨ.ਿਰਨੀ.ਚਾਹੀਦੀ.ਹਰੈ.ਲਿਉਂਲਿ.ਇਹ.ਪੁਲਿਸ.ਦੁਆਰਾ.
ਿਾਬੂ.ਿੀਤੋੀ.ਸਲਥਤੋੀ.ਲਵੱਚ.ਜ਼ਖਮੀ.ਲਵਅਿਤੋੀਆ.ਂਨੰੂ.ਜਿਦੀ.ਤੋੋਂ.ਜਿਦੀ.ਉਪਚਾਰ.ਦੇਣ.ਦਾ.ਸੁਰੱਲਖਅਤੋ.ਮੌਿਾ.ਹੁੰ ਦਾ.ਹਰੈ। (RCW 36.28A.445). (ਇਹ 
ਵੀ ਦੇਖੋ: CJTC ਦੀਆਂ ਫਸਟ ਏਡ ਦੀਆਂ ਹਹਦਾਇਤਾਂ।)

(1)	 ਹਹਰਾਸਤ ਹਵੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਼ਿਖਮੀ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਨਿਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ।
(2)	 ਹਸਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ, ਪੁਜੀਸ਼ਨਲ ਅਸਫਾਈਕਹਸਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਅਸਫਾਈਕਹਸਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰ 

ਹੇਠ ਹਲਖੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਿ:ੇ

1  1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੱਕ, Attorney General’s Office ਦੇ ਹਵਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਵੱਚ ਇਸ ਹਵਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਰਾਏ ਦਾ ਖਰੜੀਾ ਹਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ 
ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਕਰ ਹਰਹਾ ਹੈ। RCW 10.120.020 (3) ਪੁਹਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ "ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਹੋਰ ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ, ਹਕਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰ ੇਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ" ਚੋਕਹੋਲਡ (ਸਾਹ 
ਘੁੱਟਣ) ਅਤੇ ਨੈੱਕ ਹਰਸਟ੍ਰੈਨਟ (ਿਲਾ ਘੁੱਟਣ) ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਧਕਾਰ ਹਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਭਾਵੇਂ RCW 10.116.020 ਹਵੱਚ ਅਹਜਹੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆ ਂਨੰੂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖਾਸ ਮਨਾਹੀ 
ਹੈ।  2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਰਾਏ ਨੰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ ਹਲੰਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਹਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ: https://www.atg.wa.gov/ago-opinions/year/2022 

http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=10.120.020
https://www.atg.wa.gov/ago-opinions/year/2022
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(a)	 ਼ਿਮੀਨ 'ਤੇ ਹਲਟਾਏ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਹੱਿਕੜੀੀ ਲਿਾਉਣ ਜਾਂ ਹਹਰਾਸਤ ਹਵੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਅਤੇ 
ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਘੁਮਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਹਸੱਧੀ ਸਹਿਤੀ ਹਵੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾਹ ਲੈਣ 
ਹਵੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ, ਹਸਵਾਏ ਇਸਦੇ ਹਕ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ। ਇਹ ਲੋੜੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 
ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਹੱਿਕੜੀੀ ਲਿਾ ਕੇ ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਭਾਰ ਹਲਟਾਇਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

(i)	 ਇਸ ਸਹਿਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ: ਜੇਕਰ ਹਵਅਕਤੀ ਹੋਸ਼ ਹਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕਸੇ ਹੋਰ ਸਹਿਤੀ ਹਵੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇੱਛਾ 
ਪ੍ਰਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਉਸਨੰੂ ਉਸ ਸਹਿਤੀ ਹਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਹਜਹਾ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ, ਅਫ਼ਸਰ, ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਹਖਆ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਵੇ।

(b)	 ਛਾਤੀ, ਿਰਦਨ ਜਾਂ ਹਪੱਠ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਓ, ਇਸ ਹਵੱਚ ਹਵਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਿੋਡੇ ਹੇਠ ਦੱਬਣਾ, 
ਜਾਂ ਹਵਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਖੜੀ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

(c)	 ਹਹਰਾਸਤ ਹਵੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਲਿਾਤਾਰ ਨ਼ਿਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਹਕਉਂਹਕ ਮੌਤ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਕੰਟਾਂ ਹਵੱਚ ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨ਼ਿਰ ਰੱਖਣ ਹਵੱਚ, ਹਵਅਕਤੀ 
ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ, ਰੰਿ, ਅਤੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਼ਿਬੁਾਨੀ ਰੂਪ ਹਵੱਚ ਦੱਸੀ ਹਕਸੇ ਵੀ ਕਮ਼ਿੋਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਿੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

(d)	 ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਹਹਰਾਸਤ ਹਵੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਇਜਾ਼ਿਤ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਰੈਂਹਕੰਿ 
ਅਫ਼ਸਰ ਇੱਕ "ਸੇਫਟੀ ਅਫ਼ਸਰ" ਹਨਯੁਕਤ ਕਰੇਿਾ। ਸੇਫਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ ਹਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਉੱਤੇ ਨ਼ਿਰ ਰੱਖੇਿਾ 
ਜਦੋਂ ਤੱਕ:

(i)	 ਇਹ ਹ਼ੰਿਮੇਵਾਰੀ ਹਕਸੇ ਹਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ (ਹਜਵੇਂ ਹਕ Emergency Medical Technicians (EMT, ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਮੈਡੀਕਲ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ), ਪੈਰਾਮੈਹਡਕ) ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਹਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ; ਜਾਂ

(ii)	 ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਹਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਵਅਕਤੀ ਸੇਫਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ 
਼ਿਬੁਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਹਦੰਦਾ ਹਕ ਉਹ ਠੀਕ ਮਹਹਸੂਸ ਕਰ ਹਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਉਹ ਹਵਅਕਤੀ ਠੀਕ ਅਤੇ 
ਸਧਾਰਨ ਢੰਿ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

(e)	 ਜੇਕਰ ਸੇਫਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਲਿਦਾ ਹੈ ਹਕ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਹਵੱਚ, ਉਸਦੇ ਰੰਿ ਹਵੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ, ਜਾਂ ਉਸਨੰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ 
ਹਦੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਰੈਂਹਕੰਿ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਸੂਹਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

(f)	 ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਭਾਰ ਹਲਟਾਏ ਹੋਏ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੋ। 
(3)	 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਖਾਸ ਫੋਰਸ ਟੂਲਸ ਲਈ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਫਸਟ ਏਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

(a)	 ਓਲੀਓਰੇਹਸਨ ਕੈਪਹਸਕਮ (OC) ਸਪਰੇਅ: ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਤੀ ਨੰੂ ਹਨਯੰਤਹਰਤ ਹਵੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 
ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ 
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਾ਼ਿੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਹਵਾਦਾਰ ਕਰਕ ੇOC ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

(b)	 Electronic Control Weapon (ECW, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਹਨਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵੈਪਨ): ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਤੀ ਨੰੂ 
ਹਨਯੰਤਹਰਤ ਹਵੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕ ੇECW ਦੇ ਪਰੋਬ ਯਾਨੀ 
ਹਕ ਹਤੱਖੇ ਦੰਦੇ ਹਟਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹ,ੈ ਜਦ ਤੱਕ ਹਕ ਉਹ ਦੰਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਹਵੱਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਹਸਰ, ਛਾਤੀ, 
ਜਾਂ ਕਮਰ। 

(i)	 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਹਵੱਚ ਲੱਿੇ ਪਰੋਬ EMT, ਪੈਰਾਮੈਹਡਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

(ii)	 ECW ਪਰੋਬ ਨੰੂ ਬਾਇਓਹੈ਼ਿਰਡ ਮੰਹਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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ਬਿ ਦੀਆ ਂਲਿਸਮਾਂ

ਮੁੱ ਖ.ਲਸਧਾਾਂਤੋ:.ਹਾਿਾਤੋਾਂ.ਦੇ.ਅਨੁਸਾਰ.ਲਵਰੋਧਾ.ਨੰੂ.ਿਾਬੂ.ਲਵੱਚ.ਿਰਨ.ਿਈ.ਿੋੜੀਂਦ.ੇਸਰੀਰਿ.ਬਿ.ਦੀ.ਘੱਟ.ਤੋੋਂ.ਘੱਟ.ਮਾਤੋਰਾ.ਦੀ.ਵਰਤੋੋਂ.ਿਰੋ। (Revised 
Code of Washington (RCW, ਵਾਹਸੰ਼ਿਟਨ ਦਾ ਸੋਹਧਆ ਕਾਨੰੂਨ) 10.120.020).

ਮੁੱ ਖ.ਲਸਧਾਾਂਤੋ:.ਗੰਭੀਰ.ਸਰੀਰਿ.ਸੱਟ.ਜਾਂ.ਮੌਤੋ.ਦੇ.ਖਤੋਰੇ.ਤੋੋਂ.ਬਚਣ.ਦੇ.ਿਈ.ਜ਼ਰੂਰੀ.ਹੋਣ.'ਤੋੇ.ਹੀ.ਘਾਤੋਿ.ਬਿ.ਦੀ.ਵਰਤੋੋਂ.ਿਰੋ।.(Revised Code of 
Washington (RCW, ਵਾਹਸੰ਼ਿਟਨ ਦਾ ਸੋਹਧਆ ਕਾਨੰੂਨ) 10.120.020 [2022 c 80 §3 and 2022 c 4 §3]).

ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਹ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਕਸਮ ਦੇ ਬਲ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
(1)	 ਘੱਟ.ਪੱਧਾਰ.ਵਾਿਾ.ਸਰੀਰਿ.ਬਿ: ਇਸ ਹਕਸਮ ਦੇ ਬਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਟ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਬਲਹਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲੱਿਣ ਦੀ 

ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੇਅਰਾਮੀ ਜਾਂ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਹਾਲਤ ਸਮੇਤ, ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਹਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਬਲ ਦੇ ਹਵਕਲਪਾਂ ਹਵੱਚ ਹਨਮਨਹਲਖਤ ਚੀ਼ਿਾਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
(a)	 ਹਲਚਲ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹਪੱਛ ੇਧੱਕਣਾ, ਐਸਕਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ 

ਹਲਜਾਉਣਾ); 
(b)	 ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਲਡ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿੁੱਟ ਨੰੂ ਲਾਕ ਪਾਉਣਾ, ਉਂਿਲਾਂ ਨੰੂ ਲਾਕ ਪਾਉਣਾ, ਜੋੜੀਾਂ ਨੰੂ ਘੁੰ ਮਾਉਣਾ)
(c)	 ਖੁੱਲ੍ਹੇ  ਹੱਿ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ;
(d)	 ਟੇਕਡਾਉਨ (ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਣਾ); ਜਾਂ
(e)	 ਹੋਬਲ ਹਰਸਟ੍ਰੈਨਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।

(2)	 ਦਰਲਮਆਨਾ.ਸਰੀਰਿ.ਬਿ: ਇਸ ਹਕਸਮ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਟ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ
ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਅਹਜਹਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਹਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਦਰਹਮਆਨੇ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 
ਹਵਅਕਤੀ ਹਕਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਹਦੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਹਮਆਨੇ ਬਲ ਦੇ ਹਵਕਲਪਾਂ ਹਵੱਚ ਹਨਮਨਹਲਖਤ
ਸ਼ਾਮਲ ਹ:ੈ
(a)	 ਓਲੀਓਰੇਹਸਨ ਕੈਪਹਸਕਮ (OC) ਸਪਰੇਅ;
(b)	 ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਹਨਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵੈਪਨ;
(c)	 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਇਮਪੈਕਟ ਵੈਪਨ;
(d)	 ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਡਣ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਮੁਲ਼ਿਮ ਹਵਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਕਾਰਨ ਲੱਿੀ ਸੱਟ;
(e)	 ਇਮਪੈਕਟ ਵੈਪਨ ਨਾਲ ਹਮਲਾ (ਹਸਰ, ਿਰਦਨ, ਿਲੇ, ਜਾਂ ਰੀੜੀ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਇਮਪੈਕਟ ਵੈਪਨ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ

ਇਲਾਵਾ); ਜਾਂ
(f)	 ਹਕਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੁੱਕੇ, ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਹਮਲਾ।

(i)	 ਅਫ਼ਸਰ ਹਸਰਫ਼ ਸਵੈ-ਰੱਹਖਆ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਹਜਆ ਂਦੀ ਰੱਹਖਆ ਲਈ ਹਕਸੇ ਮੁਲ਼ਿਮ ਦੇ ਹਸਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 
ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਸਰ 'ਤੇ ਮੁੱਕੇ, ਕੁਹਣੀਆਂ, ਿੋਡੇ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨਾ, 
ਦਰਦ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

(3)	 ਘਾਤੋਿ.ਬਿ:.ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਹਕਸੇ ਹੋਰ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਵਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਸਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਜਾਂ
ਹਕਸੇ ਹੋਰ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਖਤਰ ੇਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘਾਤਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
(RCW 10.120.020). ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਹਵਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ ੋਹਸਰਫ਼ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ 
ਖਤਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਹਕਸੇ ਹੋਰ ਹਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਲਈ ਮੌਤ ਜਾਂ ਿੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। 
ਘਾਤਕ ਬਲ ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

(i)	 ਹਸਰ, ਿਰਦਨ, ਿਲੇ, ਜਾਂ ਰੀੜੀ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਇਮਪੈਕਟ ਵੈਪਨ ਨਾਲ ਹਮਲਾ;
(ii)	 ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਸਰ ਨੰੂ ਹਕਸੇ ਸਖ਼ਤ, ਸਹਿਰ ਵਸਤੂ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨਾ;
(iii)	 ਹਵਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਘਾਤਕ ਿੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਨਾਲ ਭਹਰਆ ਹਹਿਆਰ ਚਲਾਉਣਾ; ਜਾਂ
(iv)	 ਹਕਸੇ ਅਹਜਹੇ ਹਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਟਕਰ ਮਾਰਨਾ ਜੋ ਵਾਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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ਬਿ ਦਾ ਸਾਧਾਨ ਚਣੁੋ

ਮੁੱ ਖ.ਲਸਧਾਾਂਤੋ:.ਜਦੋਂ.ਵੀ.ਸੰਭਵ.ਹੋਵ,ੇ.ਘਾਤੋਿ.ਬਿ.ਦੀ.ਵਰਤੋੋਂ.ਿਰਨ.ਤੋੋਂ.ਪਲਹਿਾਂ.ਉਪਿਬਧਾ.ਅਤੋੇ.ਢੱੁਿਵੇਂ.ਘੱਟ.ਘਾਤੋਿ.ਲਵਿਿਪਾਂ.ਦੀ.ਵਰਤੋੋਂ.ਿਰੋ।.
(RCW 10.120.020).

(1)	 ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਇਹ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ ਹਕ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਘੱਟ ਘਾਤਕ ਹਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ। (RCW 10.120.020 
[2022 c 4 §3]).

(2)	 ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਹਨਰਮਾਤਾ ਦੇ ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਿੇ।

ਓਲੀਓਰੇਹਸਨ ਕੈਪਹਸਕਮ (OC) ਸਪਰੇਅ
(1)	 OC ਇੱਕ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜ ੋਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਚਮੜੀੀ ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਜਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਹਜਸਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ 

ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਿਰੂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋ਼ਿਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ, ਉਲਟੀ ਵਰਿਾ ਮਹਹਸੂਸ ਹੋਣ ਅਤੇ 
ਸਾਹ ਚੜੀ੍ਹਨ ਦੀ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

(2)	 OC ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰੇਕ ਅਿਲੀ ਵਰਤੋ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(3)	 OC ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦ, ਬਹੁਤ ਹ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜੀ ਵਾਲੀ ਿਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਉਹਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੱਿ ੇਮਾਸੂਮ ਹਵਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸਦੇ 

ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਸਵਾਏ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ OC ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। OC ਸਪਰੇਅ
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਮਾਸੂਮ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਣ ਦੀ 
ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਿੇ।

ਇਮਪੈਕਟ ਵੈਪਨ
(1)	 ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਹਧਕਾਰਤ ਇਮਪੈਕਟ ਵੈਪਨਾਂ ਹਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਟਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।  
(2)	 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਹਸਰ, ਿਰਦਨ, ਹਚਹਰ,ੇ ਿਲੇ, ਰੀੜੀ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਕਮਰ, ਜਾਂ ਿੁਰਦ ੇਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਿਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ਼ਰਤ ੇਘਾਤਕ ਬਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਹਧਕਾਰ ਨਾ ਹਮਹਲਆ ਹੋਵੇ।  
(3)	 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਇਮਪੈਕਟ ਵੈਪਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਕ ਇਮਪੈਕਟ ਵੈਪਨ ਦੀ 

ਚੇਤਾਵਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖਤਰ ੇਲਈ ਜਾਇ਼ਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ।
(4)	 ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਇਮਪੈਕਟ ਵੈਪਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹਮਲੇ ਦੀ 

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਮਲਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਕਸੇ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਟਾਰਿੇਟ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਹੋਰ 
ਰਣਨੀਤਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੇ ਹਵਕਲਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

Projectile Impact Weapons (ਹਜਸਨੰੂ ਐਕਸਟੈਨਹਡਡ ਰੇਂਜ ਇਮਪੈਕਟ ਵੈਪਨ ਵੀ ਹਕਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

(1)	 Projectile Impact Weapon (PIW, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਇਮਪੈਕਟ ਵੈਪਨ) ਘੱਟ-ਘਾਤਕ ਿੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਕਸੇ 
ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ, ਅਸਿਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਅਸਿਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਬੇਅਰਾਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਤਆਰ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। 

(2)	 ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ PIW ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਖਲਾਈ ਹਦੱਤੀ 
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

(3)	 ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, PIW ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਇਸਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਦੂਜ ੇਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਦੇ 
ਬਾਰੇ ਸੂਹਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(4)	 ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪੁੱਠੇ, ਪੱਟ, ਹਪੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਹਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
(5)	 PIW ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਹਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PIW ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ PIW 

ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਹਕਸੇ ਵੱਖਰੀ ਿਾਂ 'ਤੇ ਹਨਸ਼ਾਨਾ ਲਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
(6)	 ਸੀਹਮਤ ਵਰਤੋ। ਹੇਠ ਹਲਖੀਆਂ ਸਹਿਤੀਆਂ ਹਵੱਚ PIW ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘਾਤਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇ਼ਿ

ਨਾ ਹੋਵੇ:
(a)	 ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਸਰ, ਿਰਦਨ, ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਕਮਰ ਨੰੂ PIW ਦਾ ਹਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਸ਼ਰਤ ੇਘਾਤਕ ਬਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਹਧਕਾਰ ਨਾ 

ਹਮਹਲਆ ਹੋਵੇ।
(b)	 ਉਹਨਾਂ ਦੂਰੀਆ ਂ'ਤੇ ਜ ੋPIW ਹਨਰਮਾਤਾ ਦੇ ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਿਤ ਹਨ।
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(c)	 ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ 'ਤੇ ਜ ੋਉੱਚੀ ਿਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਿਾਂ ਦਾ ਹਕਨਾਰਾ, ਮਚਾਨ, ਖੜੀ੍ਹੀ ਚਟਾਨ ਦੇ ਨੇੜੀੇ, 
ਆਹਦ) ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਕ ਹਡੱਿਣ ਨਾਲ ਲੱਿਣ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਚਤ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆ ਂਹੋਣ 
(ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਇੱਕ ਸੁਰੱਹਖਆ ਜਾਲ ਲਿਾਉਣਾ)। 

Electronic Control Weapons (ਹਜਸਨੰੂ ਕੰਡਕਹਟਡ ਐਨਰਜੀ ਵੈਪਨ ਵੀ ਹਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)
(1)	 Electronic Control Weapon (ECW, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਹਨਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵੈਪਨ) ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਹਡਵਾਈਸ ਹੈ ਜ ੋਡਾਰਟ/ਇਲੈਕਟਰੋਡ 

ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਅਸਿਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਚੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਹਵੱਚ ਹਬਜਲੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਸੰਚਾਹਰਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

(2)	 ECW ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੱਖਣਾ:
(a)	 ਪ੍ਰਵਾਹਨਤ ECW ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈਹਜਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲਾ ਇਸਦਾ ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
(b)	 ਹਜਹਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ECW ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਹਕ ਉਹ ਇਸਨੰੂ ਘੱਟ ਘਾਤਕ ਹਵਕਲਪ ਦੇ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ।
(c)	 ਹਸਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ, ECW ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਹਰ ਹਸ਼ਫਟ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ ਹਹਿਆਰ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਅਤੇ 

ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਹਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਸੁਪਰਵਾਈ਼ਿਰ ਜਾਂ ਹੋਰ 
ਉਹਚਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

(3)	 ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪੱਧਰ:
(a)	 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ECW ਨੰੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਿੰਭੀਰ ਸਹਿਤੀਆਂ ਹਵੱਚ, ਸਪੋਰਟ ਹੱਿ 

(ਹਪਸਤੌਲ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੱਿ) ਦੇ ਨਾਲ ਹਡਵਾਈਸ ਨੰੂ ਕੱਢਣਾ, ਹਦਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
(b)	 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ECW ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ, ਦੋਵਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੱਿ ਹਵੱਚ ਨਹੀਂ ਫੜੀ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਹਕ ਅਹਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਼ਿਰੂਰੀ ਹਾਲਾਤ 

ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ।  
(c)	 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਹਸਰ, ਿਰਦਨ, ਛਾਤੀ, ਜਾਂ ਜਣਨ ਅੰਿਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜ ੇਅੰਿਾਂ ਨੰੂ ਹਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
(d)	 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹਵਅਕਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ECW ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਕ ਪਹਹਲਾਂ ਤੈਨਾਤ 

ਹਹਿਆਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
(e)	 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਹਕ ECW ਦੀ ਪ੍ਰਾਿਹਮਕ ਵਰਤੋਂ ਦਰਦ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

ਡ੍ਰਾਈਵ-ਸਟਨ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਜਦੋਂ ਇਨਕਪੈਸੀਟੇਸ਼ਨ ਸਰਕਟ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੋਵੇ 
ਹਜੱਿ ੇਹਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰੋਬ ਹਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀੀ ਹੋਵੇ, ਹਜੱਿ ੇਦੋਵੇਂ ਪਰੋਬ ਨ਼ਿਦੀਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘੱਟ 
ਘਾਤਕ ਹਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਉਹਚਤ ਨਾ ਹੋਣ।

(f)	 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਹਕ ECW ਦੀ ਹ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਿੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਵਧਾ 
ਹਦੰਦੀ ਹੈ।

(g)	  ECW ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਹਕੰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਮਆਰੀ ਹਡਸਚਾਰਜ ਚੱਕਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਸਹਿਤੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਿਾ। ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਹਵੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਲੋੜੀੀਂਦੇ ਘੱਟ-ੋ
ਘੱਟ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਿਾ।

(h)	 ਜੇਕਰ ਅਫ਼ਸਰ ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਹਤੰਨ ਵਾਰ ECW ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਅਕਤੀ ਹਫਰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਇਹ ਸਮਝੇਿਾ ਹਕ ਸ਼ਾਇਦ ECW ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਵਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਫਰ ਅਫ਼ਸਰ 
ਹੋਰ ਹਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਵਚਾਰ ਕਰੇਿਾ।

(i)	 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਯੋਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ECW ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ 
ਉਸਨੰੂ ਦਸਤਾਵੇ਼ਿੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਸਕਣ। 

(4)	 ਸੀਹਮਤ ਵਰਤੋ। ਹੇਠ ਹਲਖੀਆਂ ਸਹਿਤੀਆਂ ਹਵੱਚ ECW ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ:
(a)	 ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਹਵਅਕਤੀ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਿੈਰਹਾ਼ਿਰੀ ਹਵੱਚ। 
(b)	 ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਹਜਸਨੰੂ ਹੱਿਕੜੀੀ ਲੱਿੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਹਰਾਸਤ ਹਵੱਚ ਹਲਆ ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਸ਼ਰਤ ੇਘਾਤਕ ਬਲ ਵਰਤਣ ਦਾ 

ਅਹਧਕਾਰ ਨਾ ਹਮਹਲਆ ਹੋਵੇ।।
(c)	 ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉੱਚੀ ਿਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹ ੈ(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਿਾਂ ਦਾ ਹਕਨਾਰਾ, ਮਚਾਨ, ਖੜੀ੍ਹੀ ਚਟਾਨ ਦੇ ਨੇੜੀੇ, 

ਆਹਦ) ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਕ ਹਡੱਿਣ ਨਾਲ ਲੱਿਣ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਚਤ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆ ਂਹੋਣ 
(ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਇੱਕ ਸੁਰੱਹਖਆ ਜਾਲ ਲਿਾਉਣਾ)।
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(d)	 ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਟਰੱਕ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਾਰੇ ਟੈਰੀਅਨ ਵਾਹਨ (ATV), ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਵਰਿਾ ਕੋਈ ਵਾਹਨ 
ਚਲਾ ਹਰਹਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤ ੇਘਾਤਕ ਬਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਹਧਕਾਰ ਨਾ ਹਮਹਲਆ ਹੋਵੇ।

(e)	 ਅਹਜਹੇ ਮਾਹੌਲ ਹਵੱਚ ਹਜੱਿੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਹਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹਕ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ
'ਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ, ਜਾਂ ਹਵਸਫੋਟਕ ਸਮੱਿਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹ ੈਜ ੋਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੰਹਿਆੜੀੀ ਨਾਲ ਭੜੀਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਵੱਚ ਅਸਹਿਰ 
ਪ੍ਰੋਪੈਲੈਂਟ ਵਾਲਾ OC ਸਪਰੇਅ, ਿੈਸੋਲੀਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਿੈਸ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੰਦੂਕ
(1)	 ਬੰਦੂਕ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਿੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਵਾਲਾ ਹਹਿਆਰ ਹੈ, ਹਜਸਨੰੂ ਅਹਜਹਾ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਜ ੋਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਹਹਿਆਰ ਰੱਖਣ 

ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜਾਂ ਹਜਸਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਲੀਡਰਹਸ਼ਪ ਦੁਆਰਾ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਹਿਆਰ ਵਜੋਂ ਅਹਧਕਾਰਤ 
ਕੀਤਾ ਹਿਆ ਹੈ।

(2)	 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਹਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਤੀਆਂ ਹਵੱਚ ਹਵਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਹੈ ਹਜੱਿ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਘਾਤਕ ਬਲ 
ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਹਧਕਾਰ ਹਮਹਲਆ ਹੋਵੇ। ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਹਦਸ ਸਹਿਤੀ ਜਾਇ਼ਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

(3)	 ਬੰਦੂਕ ਨੰੂ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਹਕਸੇ ਵੱਲ ਹਨਸ਼ਾਨਾ ਕਰਨਾ:  
(a)	 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਹਸਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਹਨਸ਼ਾਨਾ ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ ੇਘਾਤਕ ਬਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਹਧਕਾਰ

ਨਾ ਹਮਹਲਆ ਹੋਵੇ।  
(b)	 ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਜਬ ਨਤੀਜ ੇ'ਏ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ ਹਕ ਸਹਿਤੀ ਉਸ ਸਤਰ ਤੱਕ 

ਹਵਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਜੱਿ ੇਘਾਤਕ ਬਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜੀ ਪੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਨੀਵੀਂ ਅਤੇ ਹਤਆਰ ਸਹਿਤੀ ਹਵੱਚ ਬੰਦੂਕ 
ਨੰੂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ(ਭਾਵ, ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਹਵ਼ਿਅੂਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਰ)ੇ। 

(c)	 ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਕ ਘਾਤਕ ਬਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਦੋਂ ਵੀ 
ਸੰਭਵ ਅਤੇ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਸਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕੇਸ ਹਵੱਚ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸਨੰੂ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

(d)	 ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਵੱਲ ਬੰਦੂਕ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨਾ ਬਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹਰਪੋਰਟਯੋਿ ਵਰਤੋਂ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਤੀਆਂ
ਨੰੂ ਸਟੇਟਵਾਈਡ ਯੂ਼ਿ ਆਫ਼ ਫੋਰਸ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਵੇ਼ਿੀ ਰੂਪ 
ਹਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। (RCW 10.118.030). 

(4)	 ਜਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਼ਿਬੁਾਨੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਕ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। 
(5)	 ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਅੱਿ ਲੱਿਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ, ਹਪਛੋਕੜੀ, ਆਸ-ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ, ਿੋਲੀ

ਦੇ ਉੱਛਲਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ, ਆਹਦ ਬਾਰੇ ਹਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(6)	 ਸੀਹਮਤ ਵਰਤੋ: 

(a)	 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਮਪੈਕਟ ਵੈਪਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਸਵਾਏ ਜਦੋਂ ਘਾਤਕ ਬਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਹਿਆ ਹੋਵੇ
(b)	 ਚਲਦੇ ਵਾਹਨ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਚਲਦੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣਾ:

(i)	 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਜਾਂ ਯਾਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹਕਸੇ ਘਾਤਕ ਹਹਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ ਿੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ
ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੇ ਖਤਰ ੇਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਼ਿਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਚਲਦੇ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਹਹਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਕਸੇ ਵਾਹਨ ਨੰੂ ਘਾਤਕ ਹਹਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮੰਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਉਸਨੰੂ ਘਾਤਕ ਹਹਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਨਾ ਵਰਤ ਹਰਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਜਬ ਸਾਧਨ 
ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। (RCW 10.116.060).

(ii)	 ਜਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਉੱਤੇ ਹਹਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਲਦੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹਵੱਚੋਂ ਹਟਣ
ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

(iii)	 ਵਾਹਨ ਨੰੂ ਅਯਿੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਹੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਵਾਹਨ ਦ ੇਹਕਸ ੇਵੀ ਹਹੱਸ ੇ'ਤ ੇਿਲੋੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
(iv)	 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਚਲਦੇ ਵਾਹਨ ਹਵੱਚੋਂ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਕ ਕੋਈ ਹਵਅਕਤੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਹੋਰ 

ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਘਾਤਕ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਕੀ ਨਾ ਦੇ ਹਰਹਾ ਹੋਵੇ।
(7)	 ਵਰਤੋ ਦੀ ਮਨਾਹੀ। ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਹੇਠ ਹਲਖੀਆਂ ਸਹਿਤੀਆਂ ਹਵੱਚ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਿ:ੇ

(a)	 ਜਦੋਂ ਹਕਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਼ਿਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
(b)	 "ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਈ ਿੋਲੀ" ਚਲਾਉਣਾ।
(c)	 ਹਕਸ ੇਅਹਜਹੇ ਹਵਅਕਤੀ 'ਤ ੇਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨਾ ਜ ੋਹਸਰਫ਼ ਖੁਦ ਆਪਣ ੇਲਈ ਖਤਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਸ ਕਲੋ, 

ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਜਾਂ ਹਕਸ ੇਹੋਰ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਮਤੌ ਜਾਂ ਿੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਯਿੋਤਾ, ਮਕੌਾ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
(d)	 ਹਕਸੇ ਅਹਜਹੇ ਹਵਅਕਤੀ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨਾ ਜ ੋਹਸਰਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ, 

ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਹੋਰ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਮੌਤ ਜਾਂ ਿੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਮੌਕਾ ਜਾਂ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
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ਲਰਸਟ੍ਰਰੈਨਟ ਲਡਵਾਈਸ ਚਣੁੋ

ਹਕਉਂਹਕ ਹਰਸਟ੍ਰੈਨਟ ਹਡਵਾਈਸਾਂ ਨੰੂ ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ ਹਲਚਲ ਨੰੂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ, ਰੋਕਣ, ਸੀਹਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਨਯੰਤਹਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਤਆਰ ਕੀਤਾ 
ਹਿਆ ਹ,ੈ ਇਹਨਾਂ ਹਡਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਮੰਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਹਵੱਚ ਦੱਸੇ ਿਏ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਹਨਯੰਹਤ੍ਰਤ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਵਚਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਾਿੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।  

 ਸਹਪੱਟ ਿਾਰਡ
(1)	 ਸਹਪੱਟ ਿਾਰਡ ਯਾਨੀ ਹਕ ਿੁੱਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਢਾਲ (ਹਜਸਨੰੂ "ਸਹਪੱਟ ਹੁੱਡ," "ਸਹਪੱਟ ਮਾਸਕ," ਜਾਂ "ਸਹਪੱਟ ਸਾਕ," ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਹਣਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹ)ੈ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਰਿਾ ਬੁਹਣਆ ਹੋਇਆ ਹਡਵਾਈਸ ਹੈ, ਹਜਸ ਨੰੂ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਸਰ ਅਤੇ ਹਚਹਰੇ 'ਤੇ ਪਹਹਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਕ 
ਉਸਦੀ ਲਾਰ, ਬਲਿਮ, ਅਤੇ ਖੂਨ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਹਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੰੂ ਰੋਹਕਆ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।  

(2)	 ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪੱਧਰ:  
(a)	 ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਿੁੱਕਣ ਜਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਪੱਟ ਿਾਰਡ ਲਿਾ

ਸਕਦਾ ਹੈ।  
(b)	 ਸਹਪੱਟ ਿਾਰਡ ਲਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਕ ਸਹਪੱਟ ਿਾਰਡ ਨੰੂ ਹਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ 

ਹਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਚਤ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ ਸਹੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਬੰਹਨ੍ਹ ਆ ਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜ ੋਹਵਅਕਤੀ ਸਹੀ 
ਢੰਿ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕੇ। 

(c)	 ਹਜਹੜੀ ੇਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹਨਤ ਸਹਪੱਟ ਿਾਰਡ ਪਹਹਨਾਉਣ ਦੀ ਹਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, 
ਹਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਧਕਾਰਤ ਹਨ।

(d)	 ਅਫ਼ਸਰ ਹਸਰਫ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਹਪੱਟ ਿਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਿੇ। 
(3)	 ਸੀਹਮਤ ਵਰਤੋ:

(a)	 ਹਜਹਨਾਂ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ OC ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਹਛੜੀਕਾਅ ਕੀਤਾ ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਪੱਟ ਿਾਰਡ 
ਪਹਹਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਹਵੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾ ਰਹੇ। 

(b)	 ਮਾਨਹਸਕ ਹਸਹਤ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹ ੇਹਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸਹਪੱਟ ਿਾਰਡ ਪਹਹਨਾਉਣ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਼ਿਬੁਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹਚਤ ਹੋਵੇ ਸਹਪੱਟ ਿਾਰਡ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਤੀ ਦਾ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

(4)	 ਵਰਤੋ ਦੀ ਮਨਾਹੀ। ਉੱਚ ਖਤਰ ੇਦੇ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਹੇਠ ਹਲਖੀਆਂ ਸਹਿਤੀਆਂ ਹਵੱਚ ਸਹਪੱਟ ਿਾਰਡ ਨਹੀਂ ਪਹਹਨਾਉਣਿੇ:
(a)	 ਜਦੋਂ ਹਹਰਾਸਤ ਹਵੱਚ ਲਏ ਹਵਅਕਤੀ ਮੂੰ ਹ ਜਾਂ ਨੱਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਿ ਹਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
(b)	 ਹਵਅਕਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਹਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਵਅਕਤੀ ਸਹਪੱਟ ਿਾਰਡ ਪਹਹਨਣ ਦੌਰਾਨ ਉਲਟੀ ਕਰ ਹਦੰਦਾ 

ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹਪੱਟ ਿਾਰਡ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
(c)	 ਅਹਜਹੇ ਹਵਅਕਤੀ 'ਤੇ ਸਹਪੱਟ ਿਾਰਡ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਹਹੰਦਾ ਹ ੈਹਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਿਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ

ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਜਸ ਹਵਅਕਤੀ ਹਵੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਹਵੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਦਖਦੇ ਹਨ। 
(5)	 ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਹਿਤੀ ਹਵੱਚ, ਸਹਪੱਟ ਿਾਰਡ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
(6)	 ਸਹਪੱਟ ਿਾਰਡ ਪਹਹਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ, ਅਫ਼ਸਰ, ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇਿਾ ਅਤੇ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ

ਲਈ ਇੱਕ ਉਹਚਤ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਿਾ। ਜ ੇਸਹਪੱਟ ਿਾਰਡ ਪਹਹਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੁੱਕਣ ਜਾਂ ਵੱਢਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਖਤਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂ 
ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਲਿਦਾ ਹ ੈਹਕ ਸਹਪੱਟ ਿਾਰਡ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਸਹਪੱਟ ਿਾਰਡ ਨੰੂ ਹਟਾ ਦੇਵੇਿਾ।  

(7)	 ਸਹਪੱਟ ਿਾਰਡ ਪਹਹਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਹਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਫ਼ਸਰ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸਾਈਡ 
ਹਰਕਵਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਵੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਿਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਕ ਸਹਪੱਟ ਿਾਰਡ ਨੰੂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਵਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਨ਼ਿਰ ਰੱਖੇਿਾ। 
ਕਮ਼ਿੋਰ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਨ਼ਿਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਐਸਕਾਰਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਿੇ।  

(8)	 ਸਹਪੱਟ ਿਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇ਼ਿਾਂ ਹਵੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
(9)	 ਹਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਪੱਟ ਿਾਰਡ ਨੰੂ ਸੁੱਟ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇਿਾ।
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ਹੋਬਲ ਹਰਸਟ੍ਰੈਨਟ
(1)	 ਹੋਬਲ ਹਰਸਟ੍ਰੈਨਟ ਇੱਕ ਅਹਜਹਾ ਪੱਟਾ ਹੈ ਜ ੋਹਮਲਾਵਰ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਤਆਰ ਕੀਤਾ 

ਹਿਆ। 
(2)	 ਅਫ਼ਸਰ ਹਸਰਫ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਬਲ ਹਰਸਟ੍ਰੈਨਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਿੇ।
(3)	 ਵਰਤੋ ਦੀ ਮਨਾਹੀ।  ਅਫ਼ਸਰ ਹੱਿਕੜੀੀਆ ਂਜਾਂ ਹੋਰ ਹਕਸਮ ਦੇ ਹਰਸਟ੍ਰੈਨਟ (ਹਜਵੇਂ ਹਕ, ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ "ਹੋਿ ਟਾਈ" ਹਵੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਣਾ) ਲਈ ਹੋਬਲ 

ਹਰਸਟ੍ਰੈਨਟ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀਨਿੇ।
(4)	 ਹੋਬਲ ਹਰਸਟ੍ਰੈਨਟ ਲਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਫ਼ਸਰ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਮੂੰ ਹ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਿੇ।
(5)	 ਅਫ਼ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨ਼ਿਰ ਰੱਖਣਿ ੇਹਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹੋਬਲ ਹਰਸਟ੍ਰੈਨਟ ਹਵੱਚ ਰੱਹਖਆ ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ ਹਸਹਤ ਅਤੇ 

ਸੁਰੱਹਖਆ ਦੀ ਰੱਹਖਆ ਲਈ ਲੋੜੀ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਿੇ।
(6)	 ਜ ੇਹੋਬਲ ਹਰਸਟ੍ਰੈਨਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜੀ ਖਤਮ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹ ੈਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਿੇ।

ਟ੍ਰੇਲਨੰਗ
(1)	 ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈ਼ਿਰਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਹਨੰਿ ਹਵੱਚ: 

(a)	ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਸਹਿਤੀ-ਅਧਾਹਰਤ ਹਸਖਲਾਈ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 
(b)	ਜਦੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ,
(c)	ਅਨਉਹਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਭਾਈਚਾਹਰਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੱਹਭਆਚਾਰਕ ਯੋਿਤਾ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੁਹਲਸ ਅਤੇ ਅਪਰਾਹਧਕ 

ਹਨਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਸਲੀ ਤਜਰਬ ੇਪੁਹਲਸ ਨਾਲ ਿੱਲਬਾਤ ਨੰੂ ਹਕਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
(2)	 ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਰੱਹਖਆਤਮਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 


