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ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ                                                         (“ਭਾਗੀਦਾਿ”) ਵਿਚ ਵ ਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ 
___________________________________ ਘਟਨਾ (“ਘਟਨਾ”) ਦ ੇਉਤੇ _____ ਦਾ ਵਦਨ ________, 2023, ਵਸਟੀ ਵਫਰਜ਼ਨੋ , 
ਫਵਰਜ਼ਨੋ ਕਾ ਟੀ, ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਵਿਿੱ ਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰ  ਨ ਦਆੁਰਾ ਆਵਿਆ ਵਦਿੱ  ਤੀ ਿਈ ਬ ਤੁ  ਿੱ ਦ ਤਿੱ ਕ, ਭਾਿੀਦਾਰ ਫਰੀਸਨੋ ("ਵਸਟੀ") ਅਤ ੇ
ਇਸਦੇ ਅਵਿਕਾਰੀ, ਅਵਿਕਾਰੀ, ਏਜੂੰ ਟ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਕਸ ੇਿੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਜੂੰ ਮੁੇਿਾਰੀ, ਖਰਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦ ੇ ਵਿਰਿੱ ਿੁ ਅਤ ੇ
ਇਸਦੇ ਵਿਰਿੱ ਿੁ (ਜਾਂ ਭਾਿੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ  ੋਣ, ਤਸੀ ੇ ਦਣੇ ਿਾਲੇ  ੋਣ ਜਾਂ ਸਖਤ ਵਜ਼ੂੰ ਮਿੇਾਰੀ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਵਨਿੱਜੀ ਸਿੱ ਟ ਲਿੱ  ਿਣ ਤਿੱ  ਕ ਸੀਮਤ ਨ ੀਂ, 
ਵਕਸ ੇਿੀ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਅਤ ੇਜਾਇਦਾਦ ਦ ੇਨੁਕਸਾਨ) ਸ਼ਵ ਰ, ਭਾਿੀਦਾਰ ਜਾਂ ਵਕਸ ੇ  ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਵਲਆ ਵਿਆ  ੈ, ਅਤੇ ਵਕਸ ੇਿੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 
ਦਾਅਵਿਆਂ, ਮੂੰ ਿਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰ  ਨ ਜਾਂ ਇਕਵਿਟੀ ਵਿਚ ਕਾਰਿਾਈਆਂ (ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਮਕੁਿੱ ਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਖਰਵਚਆਂ ਸਮੇਤ) ਦਆੁਰਾ ਉਤਪੂੰ ਨ, 
ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਭਾਿੀਦਾਰ ਦੀ ਭਾਿੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ  ੋਏ  ੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਿਾਇਆ ਵਿਆ  ੈ.

ਭਾਿੀਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਿਤ ਸਿੱ ਟ, ਜੋਖਮ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤ ੇ/ ਜਾਂ ਉਸਦੀ / ਆਪਣ ੇਆਪ ੂੰਨ  ਗ਼ਲਤ ਮਤੌ ਦ ੇਜੋਖਮ ੂੰਨ  ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵ ਮਤੀ 
ਵਦੂੰ ਦਾ  ,ੈ ਅਤੇ ਉ  / ਉ  ਸਿਾਰਣ ਸਵਿਤੀ ੂੰਨ  ਜਾਰੀ ਰਿੱ  ਖਦਾ  ੈ, ਅਤ ੇਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉ ਲੂੰ ਘਣਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ  ,ੈ ਵਿਅਕਤੀਿਤ ਸਿੱ ਟ ਲਿੱ ਿਣ ਦੀ 
ਵਜ਼ੂੰ ਮੇਿਾਰੀ, ਚੂੰ  ਿੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਿਲਤ ਮਤੌ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਕਸ ੇਿੀ ਅਣਿਵ ਲੀ ਕਾਰਨ  ੋਈ।

ਭਾਿੀਦਾਰ ਸਵ ਮਤ  ੂੰ  ਦੁ ੇ  ਨ (i) ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਵ ਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਭਾਿ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ੂੰਨ  ਸ਼ਵ ਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ; ਅਤ ੇ(ii) ਜਸ਼ਨ ਵਿਚ 
ਵ ਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਿੀਦਾਰ ਦਆੁਰਾ ਕਈੋ ਜ਼ਖਮੀ ਸਵ ਣਾ ਉਸ ੂੰਨ  / ਉਸ ੂੰਨ  ਵਕਸ ੇਿੀ ਿਰਕਰ ਦੀ ਮੁਆਿਜ਼ਾ ਲਾਭ ਵਿਚ ਕਈੋ ਅਵਿਕਾਰ, 
ਵਸਰਲੇ ਖ ਜਾਂ ਵਦਲਚਸਪੀ ਨ ੀਂ ਵਦੂੰ ਦਾ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸਿੱ ਟ ਲਿੱ ਿਣ ਿਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਤੇ ਭਾਿੀਦਾਰ ਸ਼ਵ ਰ ਦ ੇਰੁਜ਼ਿਾਰ ਲਾਭਾਂ ਵਿਿੱ  ਚ ਵਕਸ ੇਿੀ ਆਮ 
ਕਾਨੂੰ  ਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਵਿਕਾਰ ਵਸਿਾਂਤ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਰੁਜ਼ਿਾਰ ਦ ੇਇੂੰ  ਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਦ ੇਕਾਰਨ ਸ਼ਵ ਰ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ੂੰਨ  ਵਦਿੱ ਤੇ ਿਏ 
ਰੁਜ਼ਿਾਰ ਲਾਭਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਕਸ ੇਵਕਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਦਲਚਸਪੀ ਜਾਂ  ਿੱ ਕ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਕਰ ਵਦੂੰ ਦਾ  ੈ.

ਭਾਿੀਦਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ੂੰਨ  ਲਾਿ  ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਵ ਰ ਦਆੁਰਾ  ਰ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਸ਼ਵ ਰ ੂੰਨ  ਅਦਾ ਕਰੇਿਾ.

ਇ  ਸਮਝੌਤਾ ਇਿੈਂਟ ਵਿਚ ਵ ਿੱ  ਸਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਦੀ ਭਾਿੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇਿਾ.

ਭਾਿੀਦਾਰ ਸਵ ਮਤ   ੈਵਕ ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦੀ ਸਮਿੱ ਿਰੀ ਉਸ ਦੇ ਿਾਰਸਾਂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਰਬੂੰ ਿਕਾਂ, ਪਰਬੂੰ ਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੂੰ  ਮੇਿਾਵਰਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ 
 ੋਿੇਿੀ.

ਭਾਿੀਦਾਰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦਾ  ੈ ਵਕ ਉਸਨੇ / ਉਸਨੇ (i) ਇਸ ਰੀਲੀਜ਼, ਛਟੋ ਅਤ ੇਮੁਆਿਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮਿਰੀ ੂੰਨ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ 
ਵਲਆ  ੈ; (ii) ਜਾਣਦਾ  ੈ ਵਕ ਇ  ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਵਰ ਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਵ ਰ ਅਤੇ ਭਾਿੀਦਾਰ ਦ ੇਵਿਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ  ੈ; (iii) ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਵ ਿੱ  ਸਾ 
ਲੈ ਣ ਦ ੇਸੂੰ ਭਾਿਤ ਖ਼ਤਵਰਆਂ ਬਾਰ ੇਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਤੇ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਲਾ  ਵਦਿੱ  ਤੀ ਿਈ  ੈ; (iv) ੂੰਨ  ਆਪਣੇ ਅਖਵਤਆਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਦ ੇਅਟਾਰਨੀ 
ਨਾਲ ਸਲਾ -ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਵਲਆ  ੈ; ਅਤ ੇ(v) ਇਸ 'ਤ ੇਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦ ੇਕਾਨੂੰ  ਨੀ ਨਤੀਵਜਆਂ ਤੋਂ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣ   ੈ.



_________________________________                                        _____________________________                          
                                                                           

ਭਾਿੀਦਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ  ਤਾਰੀਖ਼ 

 
_________________________________                                        _____________________________ 
                                                                                                                                                

ਭਾਿੀਦਾਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਵਪਤਾ ਦੀ ਦਸਤਖਤ ਜਾਂ              ਤਾਰੀਖ਼ 

ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਰਪਰਸਤ (ਜੇ ਨਾਬਾਲਿ)    

 


