
ਤੁਹਾਡੇ MSPs (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀਜ਼)

ਤੁਹਾਡੇ MSPs

ਸਕੌਟਲਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਟ ਸਕੌਿਟਸ਼ ਪਾਰਲੀਮਟ ਦੇ 129 ਮਬਰ (MSPs) ਨੰੂ ਿਮਲਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਿਜਨ  ਦੀ
ਚੋਣ ਸਕੌਟਲਡ ਦੇ ਲੋਕ  ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਪਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।

MSPs ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਆਪਕ ਪਕਾਰ ਦੇ ਮੱੁਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਹਨ
ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਿਸਹਤ, ਿਰਹਾਇਸ਼, ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਿਨਆਂ, ਅਤੇ ਟਰ ਸਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਤੁਸ  ਆਪਣੇ MSPs ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਵ ਤੁਸ  ਉਹਨ  ਨੰੂ ਵੋਟ ਨਹ  ਪਾਈ ਸੀ।

ਜੇ ਤੁਸ  ਉਹਨ  ਨੰੂ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਤ  ਤੁਸ  ਇਹ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇੱਕ MSP ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ
ਿਜ਼ੰਮਾ ਲਵੇ ਜ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਿਕ  ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਪਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ
MSP ਨ ਕਰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਜ  ਪੱੁਛ-ਿਗੱਛ ਦਾ ਿਕਵ ਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।



ਮ ਿਕਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ ?

ਜੇ ਤੁਸ  ਸਕੌਟਲਡ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਠ MSPs ਵੱਲ ਪਤੀਿਨਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ – ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਹਲਕੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਰਲੀਮਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ MSPs ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜੰਨ ਅਿਧਕਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸ
ਆਪਣੇ MSPs ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੰੁਦੇ ਹੋ। ਿਮਸਾਲ ਲਈ, ਤੁਸ  ਇੱਕ MSP

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ
ਜ  ਿਕ ਿਕ ਤੁਸ  ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹਨ  ਨੰੂ ਉਸ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸ  ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ parliament.scot/msps ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਕੋਡ ਭਾਲ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ ਜ  ਇਹ ਪਤਾ
ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਬਿਲਕ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ MSPs ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ  ਨਾਲ
ਿਕਵ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਤੁਸ  ਿਮਆਰੀ ਫਾਰਮੇਟ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਆਪਣੇ MSPs ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
firstname.surname.msp@parliament.scot

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜ  ਪਬਿਲਕ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤ ਹੋਰ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਉਪਲਬਧ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸ  ਇੱਕ MSP ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ MSP ਨਾਲ ਮੀਿਟੰਗ ਹੈ, ਤ  ਲੋੜ ਪੈਣ
’ਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ-ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤ  ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ MSP ਨੰੂ ਦੱਸੋ।



ਮੇਰੇ MSPs ਕੀ ਕਰਦ ੇਹਨ?

 ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ: MSPs ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੱੁਧਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ: MSPs ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਟ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਆਮ ਤੌਰ
’ਤੇ ਇਹਨ  ਿਦਨ  ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੀਿਟੰਗ  ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ।

MSPs ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਿਮਆਂ ਅਤੇ ਵੀਕਐਡਂ ’ਤੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੀਿਟੰਗ  ਿਵੱਚ ਬੋਲ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ  ਪੋਗਰਾਮ  ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ MSPs ਸਕੌਟਲਡ ਸਰਕਾਰ ਿਵੱਚ ਕੈਬਿਨਟ ਸੈਕਟਰੀ ਜ  ਮੰਤਰੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਿਜਹਨ  ਕੋਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਾਸ
ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਵ ਿਕ ਿਸਹਤ ਜ  ਿਨਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ MSPs ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੈਬਿਨਟ
ਸੈਕਟਰੀ ਜ  ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤ  ਤੁਸ  ਫੇਰ ਵੀ ਸਕੌਿਟਸ਼ ਪਾਰਲੀਮਟ ਵੱਲ ਨਿਜੱਠ ਜ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮਦਦ
ਜ  ਸਲਾਹ ਲਈ ਉਹਨ  ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।



ਆਪਣੇ MSPs ਬਾਰ ੇਮ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱਥ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ ?

 ਹਰੇਕ MSP ਦਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਹਾਲੀਆ ਵੋਿਟੰਗ ਿਰਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

 ਚਬਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੀਿਟੰਗ  ਿਵੱਚ MSPs ਜੋ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰਕ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱਚ ਪਕਾਸ਼ਤ
ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੁਸ scottishparliament.tv ’ਤੇ ਅਤੇ ਜ
ਯੂ ਿਟਊਬ (YouTube) ’ਤੇ ਮੀਿਟੰਗ  ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 MSPs ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਟ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਿਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਵੀ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੇਰਿਵਆਂ
ਲਈ MSPs ਦਫ਼ਤਰ  ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

 ਬਹੁਤੇ MSPs ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ  ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾ ਟ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਜਹਨ
ਿਵੱਚ ਉਹਨ  ਨ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

 ਆਪਣੇ MSPs ਨੰੂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਕੌਿਟਸ਼ ਪਾਰਲੀਮਟ ਿਵੱਚ ਜਾਓ। ਿਟਕਟ  ਬੱੁਕ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਨੰੂ 0800 092 7600 ’ਤੇ ਜ 0131 348 5200 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਿਵੱਚ), ਜ visit@parliament.scot ’ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ (ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ)।



ਪਬਿਲਕ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ (ਜਨ ਸੂਚਨਾ)
ਸਕੌਿਟਸ਼ ਪਾਰਲੀਮਟ, ਇਸ ਦੀ ਮਬਰਿਸ਼ਪ, ਕੰਮਕਾਜ ਜ  ਕਾਰਜ-ਪਿਕਿਰਆਵ  ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ
ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਲਾਇਵ ਚੈਟ parliament.scot/live-chat (ਿਸਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ)

ਟੈਲੀਫੋਨ 0800 092 7500 or 0131 348 5000 (ਿਸਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ)

ਤੁਸ  ਸਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਈਮੇਲ info@parliament.scot

ਟੈਕਸਟ 07786 209888

ਪਤਾ: Public Information

The Scottish Parliament
Edinburgh
EH99 1SP

ਵੈਬਸਾਈਟ parliament.scot

ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੱੁਕ (Facebook), ਇੰਸਟਾਗਾਮ (Instagram), ਟਿਵੱਟਰ (Twitter) ਅਤੇ ਯੂ ਿਟਊਬ
(YouTube) ’ਤੇ ਵੀ ਅਕਾ ਟ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸ  ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱੁਝ ਪੱੁਛਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ  ਅਸ ਿਸਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱੁਛ-ਿਗੱਛ ਨੰੂ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ
ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਿਕ ਅਸ  ਤੁਹਾਡੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਕਵ ਨਿਜੱਠਦੇ ਹ parliament.scot/dataprotection ’ਤੇ ਜਾਓ ਜ  ਸਾਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮੇਟ ਜ  ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਕੌਿਟਸ਼ ਪਾਰਲੀਮਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ  ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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