ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮਨੁੱ ਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਧਮਸ਼ਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਧ ੁੱ ਚ ਧਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਧਿਤ ਕਰਦਾ
ਿੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਓਪ੍ਨ ਅਕਸੈੈੱਸ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਧਸੂੰ ਗ ਫ੍ਰੇਮ ਰਕ (AusGOAL) ਦੀ ਰਤੋਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਿੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਧ ੁੱ ਚ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱ ਗਰੀ ਕਰੀਏਧਟ੍ ਕਾਮਨਜ਼ ਐਟ੍ਰੀਧਿਊਸ਼ਨ 4.0 ਇੂੰ ਟ੍ਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਤਧਿਤ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਇਸ ਦੇ
ਇਿ ਅਪ੍ ਾਦ ਨਾਲ:
•

ਫ੍ੋਟ੍ੋਗਰਾਫ੍ ਅਤੇ ਧਚੁੱ ਤਰ;

•

ਕਧਮਸ਼ਨ ਦਾ ਲੋ ਗੋ, ਕੋਈ ੀ ਿਰੈਂਧ ੂੰ ਗ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇ ਮਾਰਕਸ;

•

ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੁੱ ਗਰੀ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ; ਅਤੇ

•

ਧਜੁੱ ਥੇ ਧਕਤੇ ਸੂੰ ਕੇਤ ਧਦੁੱ ਤਾ ਧਗਆ ਿੋ ।ੇ

ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਨਕਲ(ਕਾਪ੍ੀ) ਨੂੰ ੇਖਣ ਲਈ, http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode ‘ਤੇ ਜਾਓ।
ਸੂੰ ਖੇਪ੍ ਧ ੁੱ ਚ, ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਕ ਤਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਨੁੱ ਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਧਮਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਧਦੂੰ ਦੇ ਿੋ, ਅਤੇ ਿੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦੇ
ਿੋ, ਉਦੋਂ ਤੁੱ ਕ ਤਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ , ਸੂੰ ਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਕਲਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਿੋ।

ਧਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਧਦਓ:
©ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਨੁੱ ਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਧਮਸ਼ਨ 2018.

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੀ ਸਚਨਾ (ਅਕਨੋਲਜਮੈਂਟ੍):
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਨੁੱ ਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਧਮਸ਼ਨ ਿਾਲ ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਸੂੰ ਸਥਾ ਾਂ ਲਈ ਕੌ ਮੀ ਧਸਿਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ੍ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਸਮਾਧਜਕ ਸੇ ਾ ਾਂ ਿਾਰੇ ਧ ਭਾਗ ਦਆਰਾ ਫ੍ੂੰ

ਧਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਧ ੁੱ ਚ ਕਧਮਊਧਨਟ੍ੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਮੂੰ ਤਰੀਆਂ ਦੀ ਧਨਗਰਾਨੀ

ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੌ ਮੀ ਧਸਿਾਂਤ ਧ ਕਧਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ:
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਧ ਚ ਕਾਪ੍ੀਰਾਈਟ੍ ਿਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਧਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ:
ਸੂੰ ਚਾਰ ਯਧਨਟ੍
Australian Human Rights Commission
GPO Box 5218
SYDNEY NSW 2001
ਟ੍ੈਲੀਫ੍ੋਨ: (02) 9284 9600
ਈ-ਮੇਲ: communications@humanrights.gov.au

ਮੁੱ ਖਿੂੰ ਿ
ਰਾਇਲ ਕਧਮਸ਼ਨ ਨੇ ਇੂੰ ਸਟ੍ੀਧਟ੍ਊਸ਼ਨਲ ਦੇ ਜ ਾਿਾਂ ਧ ੁੱ ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੂੰ ਸਟ੍ੀਧਟ੍ਊਸ਼ਨਜ ਧ ਚਲੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਦਾ ਧਜਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ (ਰਾਇਲ ਕਧਮਸ਼ਨ) ਿੁੱ ਧਚਆਂ
ਦੇ ਿੈਰਾਨ ਕਰਨ ਾਲੇ ਦਰਧ

ਿਾਰ ਦਾ ਖਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।

ਕਧਮਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਧ ੁੱ ਚ ਿਾਲ ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਲਈ ਸੂੰ ਸਥਾ ਾਂ ਿਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਧਸਫ੍ਾਧਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਨਹਾਂ ਧਸਫ੍ਾਧਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ ਾਿ ਧ ੁੱ ਚ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਸੂੰ ਸਥਾ ਾਂ ਲਈ ਕੌ ਮੀ ਧਸਿਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਧ ਕਧਸਤ ਕਰਨਾ (ਕੌ ਮੀ ਧਸਿਾਂਤ) ਇੁੱ ਕ ਮਿੁੱ ਤ ਪ੍ਰਨ ਕੌ ਮੀ ਸਿਾਰ ਿੈ।
ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰਮੂੰ ਲਾਂ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਆਰਾ ਧਸਿਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਸ਼ਟ੍ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ।
ਉਿ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜੇ ਸੂੰ ਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੌ ਮੀ ਪ੍ੁੱ ਿਰ ਤੇ ਇੁੱ ਕਸਾਰ ਪ੍ਿੂੰ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ
ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਪ੍ੁੱ ਿਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧਿਤ ਰਾਇਲ ਕਧਮਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧਸਫ੍ਾਧਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਧ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਾਿਨ ਜੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਿਨ।
ਮੈਂ ਉਨਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਿੂੰ ਨ ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਿੂੰ ਦਾ ਿਾਂ, ਜੋ ਕੌ ਮੀ ਧਸਿਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਧਿਯੋਗੀ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਸਮੁੱ ਗਰੀ ਦੇ ਧ ਕਾਸ ਧ ੁੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਉਂਦੇ
ਿਨ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਧ ੁੱ ਚ ਕੌ ਮੀ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਦੇ ਮੂੰ ਤਰੀ ਮੇਗਨ ਧਮਸ਼ੇਲ, ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਨਾਲ ਜੜੇ ਿਿਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ ਰੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਧਮਊਧਨਟ੍ੀ ਸੇ ਾ ਾਂ
ਮੂੰ ਤਰੀਆਂ ੁੱ ਲੋਂ ਕੌ ਮੀ ਧਸਿਾਂਤਾਂ ਦਾ ਧ ਕਾਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਦਾ ਿਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ 2019-2020 ਤੀਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਲੈ ਨ 2015-2018 ਦੇ ਕੌ ਮੀ

ਫ੍ਰੇਮ ਰਕ ਿੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਧਰਿਾ ਿੈ

ਮੁੱ ਖ ਕਾਲਤ ਸਮਿਾਂ ਅਤੇ ਧ ਧਦਅਕ ਸੂੰ ਸਥਾ ਾਂ ਦੇ ਨਮਾਇੂੰ ਧਦਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਨੇ ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਧਦੁੱ ਤਾ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਦੀ ਧਿਿਤਰ ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਲਈ ਕੌ ਮੀ ਧਸਿਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਣਾਉਣਾ ਇੁੱ ਕ ਮਿੁੱ ਤ ਪ੍ਰਨ ਕਦਮ ਿੈ।

ਸਕਾਟ੍ ਮਾਰੀਸਨ (Scott Morrison)
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਿਾਨ ਮੂੰ ਤਰੀ
ਆਸਟ੍ਰੇਧਲਆਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੌਂ ਸਲ ਦਾ ਮਖੀਆਸਟ੍ਰੇਧਲਆਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂ ਸਲ ਦੀ ਪ੍ਧਿਲਕਦਮੀ।

ਪ੍ਰਸਤਾ ਨਾ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਧ ੁੱ ਚ ਿਿਤ ਸਾਰੇ ਸੂੰ ਗਠਨ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਇਿ, ਸਪ੍ੋਰਟ੍ਸ ਕਲੁੱਿ ਜਾਂ ਪ੍ਲੇ ਅਗਰੁੱ ਪ੍ ਾਂਗ ਛੋਟ੍ੇ ਅਤੇ
ਕਧਮਊਧਨਟ੍ੀ ਆਿਾਧਰਤ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਧਜੁੱ ਥੇ ਪ੍ਧਰ ਾਰ ਅਤੇ ਕਧਮਊਧਨਟ੍ੀ ਦੇ ਮੈਂਿਰ ਸਕਲਾਂ, ਿਸਪ੍ਤਾਲਾਂ, ਚਰਚਾਂ ਰਗੇ ਿਿਤ ਧਜ਼ਆਦਾ ਸੂੰ ਗਧਠਤ ਢਾਂਧਚਆਂ
ਲਈ ਸ -ੈ ਸੇ ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਧਦੂੰ ਦੇ ਿਨ। ਉਿ ਕਾਰੋਿਾਰ ਕਰਨ ਾਲੇ ਜਾਂ ਸੂੰ ਸਥਾ ਾਂ ਿੋ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ ਜੋ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ
ਸੇ ਾ ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟ੍ਾਫ੍ ਜਾਂ ਲੂੰਟ੍ੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਧਦੂੰ ਦੀਆਂ ਿਨ। ਕੁੱ ਝ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਿੁੱ ਦਾਂ ਧ ੁੱ ਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ।

2013 ਧ ੁੱ ਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੂੰ ਸਟ੍ੀਧਟ੍ਊਸ਼ਨਜ਼ ਦਆਰਾ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਨੂੰ ਧਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸਣ ਤੋਂ ਿਚਾਉਣ ਧ ੁੱ ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਿ ਿੋਣ
ਦੀਆਂ ਸਚਨਾ ਾਂ ਫ੍ੈਲਣ ਕਾਰਨ ਕਧਮਊਧਨਟ੍ੀ ਦੀਆਂ ਧਚੂੰ ਤਾ ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਰੁੱ ਖਦੇ ਿੋਏ ਇੂੰ ਸਟ੍ੀਧਟ੍ਊਸ਼ਨਲ ਦੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਦੇ ਧਜਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ (ਰਾਇਲ ਕਧਮਸ਼ਨ) ਦੇ
ਜ ਾਿਾਂ ਧ ੁੱ ਚ ਰਾਇਲ ਕਧਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਧਮਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅੂੰ ਧਤਮ ਧਸਫ੍ਾਧਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦੁੱ ਤਾ ਧਗਆ ਿੈ ਧਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ, ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ
ਨੌਜ ਾਨਾਂ, ਮਾਧਪ੍ਆਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਾਧਲਆਂ, ਪ੍ਧਰ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮਧਿਸਸ ਿੋ ੇ ਧਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਨੂੰ ਸਰੁੱ ਧਖਅਤ ਾਤਾ ਰਨ ਧਦੁੱ ਤਾ
ਜਾ ਧਰਿਾ ਿੈ ਧਜਸ ਧ ੁੱ ਚ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਦੇ ਿੁੱ ਕ, ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ ਰਚੀਆਂ ੁੱ ਲ ਧਿਆਨ ਧਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਕੌ ਮੀ ਧਸਿਾਂਤ ਰਾਇਲ ਕਧਮਸ਼ਨ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਨੂੰ ਧਖੁੱ ਚਦੇ ਿਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਦੇ ਕਧਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਲਈ ਸਰੁੱ ਧਖਆ
ਾਤਾ ਰਨ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌ ਮੀ ਫ੍ਰੇਮ ਰਕ 2005
ਉਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟ੍ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟ੍ਰ ਧਜਨਹਾਂ ਧ ੁੱ ਚ ਿੁੱ ਚੇ ਸ਼ਾਧਮਲ ਿਨ, ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਕੌ ਮੀ ਪ੍ਿੂੰ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਦੇ ਿਨ।
ਰਾਇਲ ਕਧਮਸ਼ਨ ਦਆਰਾ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਧ ਤ ਅਤੇ ਧਮਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਿਾਧਰਤ ਕੌ ਮੀ ਧਸਿਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਣਾਇਆ ਧਗਆ ਿੈ
ਜੋ ਧਕ ਸੂੰ ਸਥਾ ਾਂ ਧ ੁੱ ਚ ਪ੍ਧਰ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਰੁੱ ਥਾ ਿਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਾਲੇ ਸਮੇਂ ਧ ੁੱ ਚ
ਨਕਸਾਨ ਤੋਂ ਿਧਚਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂੰ ਸਥਾ ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਕਸਮਾਂ, ਆਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੁੱ ਥਾ ਦੀਆਂ ਧਕਸਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗ ਕਰਨ ਧ ੁੱ ਚ ਲਚਕਤਾ ਦੇਣ
ਲਈ ਕੌ ਮੀ ਧਸਿਾਂਤ ਇੁੱ ਕ ਉੱਚ-ਪ੍ੁੱ ਿਰੀ 10 ਤੁੱ ਤ ਦੁੱ ਸਦੇ ਿਨ ਜੋ ਧਕ ਇੁੱ ਕ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਲਈ ਸਰੁੱ ਧਖਅਤ ਸੂੰ ਸਥਾ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱ ਢਲੇ ਤੁੱ ਤ ਿਨ।
ਕੌ ਮੀ ਧਸਿਾਂਤ ਐਿਓਰੀਜ਼ਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ੋਰੇਸ ਸਟ੍ਰੇਟ੍ ਆਈਲੈਂ ਰ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰੁੱ ਧਖਅਤ ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰਕ ਾਤਾ ਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾ ਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਧਦੂੰ ਦੇ ਿਨ। ਐਿਓਰੀਜ਼ਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ੋਰੇਸ ਸਟ੍ਰੇਟ੍ ਆਈਲੈਂ ਰ ਪ੍ਧਰ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਅਧਜਿੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਿੂੰ ਚ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਜੋ ਧਕ

ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰਕ ਸਰੁੱ ਧਖਅਤ ਿੋਣ ਅਤੇ ਅਧਜਿੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਧ ੁੱ ਚ ਧਿਿਤਰ ਨਤੀਧਜਆਂ ਦਾ ਅਨਭ ਿੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਧ ੁੱ ਚ ਐਿਓਰੀਜ਼ਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ੋਰੇਸ ਸਟ੍ਰੇਟ੍
ਆਈਲੈਂ ਰ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਧਰ ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਅੂੰ ਤਰ-ਸਾਂਝੀ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰਕ ਧ ਧਭੂੰ ਨਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾ ਾਂ
ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਧਕਆਂ ਧ ੁੱ ਚ ਸਿਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਧਮਲ ਿੈ।
ਕੌ ਮੀ ਧਸਿਾਂਤ ਇਕੁੱ ਠੇ ਧਦਖਾਉਂਦੇ ਿਨ ਧਕ ਇੁੱ ਕ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਸੂੰ ਗਠਨ ਇੁੱ ਕ ਅਧਜਿਾ ਸੂੰ ਗਠਨ ਿੈ ਜੋ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਅਤੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਨਕਸਾਨ ਤੋਂ ਿਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਣਾਉਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇੁੱ ਕ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਸੂੰ ਸਥਾ
ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਿੁੱ ਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਧਜਿਾ ਕਰਦੇ ਿਨ:ਿਾਲ ਸਰੁੱ ਧਖਅਤ ਸੂੰ ਸਥਾ:
•

ਅਧਜਿਾ ਾਤਾ ਰਨ ਿਣਾਉਂਦੇ ਿਨ, ਧਜੁੱ ਥੇ ਧ ਚਾਰ, ਮੁੱ ਲ ਅਤੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਦੀ ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਿੂੰ ਦਾ ਿੈ।

•

ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਦੀ ਸੂੰ ਦਰਭ, ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸਲ ਰਝੇਧ ਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦੁੱ ਤਾ ਧਗਆ ਿੈ।

•

ਅਧਜਿੇ ਿਾਲਾਤ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਜੋ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਾਨ ਪ੍ਿੂੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾ ਨਾ ਨੂੰ ਘਟ੍ਾਉਂਦੇ ਿਨ।

•

ਅਧਜਿੇ ਿਾਲਾਤ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਜੋ ਧਕਸੇ ੀ ਨਕਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾ ਨਾ ਨੂੰ ਿਾਉਂਦੇ ਿਨ।

•

ਧਕਸੇ ੀ ਧਚੂੰ ਤਾ, ਖਲਾਸੇ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੂੰ ਕਾਂ ਦਾ ਜ ਾਿ ਧਦੂੰ ਦਾ ਿੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਧ ੁੱ ਚ ਧਕਸੇ ੀ ਸੂੰ ਸਥਾ ਜਾਂ ਸੂੰ ਗਠਨ ਧਜਸ ਧ ੁੱ ਚ ਿੁੱ ਚੇ ਸ਼ਾਧਮਲ ਿੋਣ, ਧ ੁੱ ਚ ਕੌ ਮੀ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਧਸਿਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ,
ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਮਿੁੱ ਤ ਪ੍ਰਨ ਮਾਰਗ-ਧਸ਼ਲਾ ਿੈ।

ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਦਾ ਚੁੱ ਕਰ

ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਸੂੰ ਸਥਾ ਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਧਸਿਾਂਤ
1.

ਸੂੰ ਸਥਾ ਾਂ ਦੀ ਅਗ ਾਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰ ਧ ੁੱ ਚ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਭਰੀ ਿੋਈ ਿੂੰ ਦੀ ਿੈ।

2.

ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਿਾਰੇ ਸਧਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਧ ਤ ਕਰਨ ਾਲੇ ਫ੍ੈਸਧਲਆਂ
ਧ ੁੱ ਚ ਧਿੁੱ ਸਾ ੀ ਲੈਂ ਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂ ਦੇ ਿਨ।

3.

ਪ੍ਧਰ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਧਮਊਧਨਟ੍ੀਆਂ ਨੂੰ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਧਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਧਮਲ ਿੋਣ ਲਈ ਧਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

4.

ਿੁੱ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੁੱ ਧਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾ ਧ ੁੱ ਚ ਧ ਧਭੂੰ ਨਤਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਧਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ।

5.

ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਾਲੇ ਲੋ ਕ ਯੋਗ ਿੂੰ ਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾ ਧ ੁੱ ਚ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਨੂੰ
ਪ੍ਰ ਰਧਤਤ ਕਰਨ ਧ ੁੱ ਚ ਸਧਿਯੋਗ ਧਦੂੰ ਦੇ ਿਨ।

6.

ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਧਚੂੰ ਤਾ ਾਂ ਜੋ ਧਕ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਧਰਤ ਿਨ ਨੂੰ ਜ ਾਿ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ

7.

ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ .ਯ ਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱ ਲ ਰਿੀਆਂ ਧਸੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਧਸਖਲਾਈ ਦਆਰਾ ਸਰੁੱ ਧਖਅਤ ਰੁੱ ਖਣ
ਲਈ ਧਗਆਨ, ਿਨਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰਕਤਾ ਨਾਲ ਸਸੁੱ ਜਤ ਿਨ।

8.

ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਾਤਾ ਰਨ ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਧਿਤ ਕਰਦੇ ਿਨ ਧਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ
ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਾਨ ਪ੍ਿੂੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਮੌਧਕਆਂ ਨੂੰ ਘੁੱ ਟ੍ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ੍ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

9.

ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਕੌ ਮੀ ਧਸਿਾਂਤਾਂ ਦੀ ਧਨਯਧਮਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮੀਧਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਸਿਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਿੈ।

10.

ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾ ਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ੀਕਰਨ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਲਈ ਸੂੰ ਸਥਾ ਧਕ ੇਂ ਸਰੁੱ ਧਖਅਤ ਿੈ, ਦੁੱ ਸਦਾ ਿੈ।

ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 1990 ਧ ੁੱ ਚ ਸੂੰ ਯਕਤ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰ ਸੂੰ ਮੇਲਨ ‘ਤੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ(CRC) ਦੀ ਪ੍ਸ਼ਟ੍ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂੰ ਮੇਲਨ ਦੇ ਤਧਿਤ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਨੂੰ
ਿਾਲਗ਼ਾਂ ਾਂਗ ਮਨੁੱ ਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਨ। ਉਨਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਸ ਿਚਾਓ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਿੂੰ ਦੇ ਿਨ ਧਕਉਂਧਕ ਉਿ ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦਰਧ

ਿਾਰ ਕਰਨ ਾਧਲਆਂ

ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ (ਿਚਾਅ ਕਰਨ ਧ ੁੱ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ) ਿੂੰ ਦੇ ਿਨ। ਕਨ ੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤਧਿਤ, ਿਰ ਮਨੁੱ ਖ ਧਜਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ੍ ਿੈ, ਉਿ ਇੁੱ ਕ ਿੁੱ ਚਾ ਿੈ।
ਿੇਠ ਧਲਖੇ ਪ੍ੂੰ ਨੇ ਿਰੇਕ ਧਸਿਾਂਤ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਧ ੁੱ ਚ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂੰ ਸਥਾ ਾਂ ਦਆਰਾ ਕੌ ਮੀ ਧਸਿਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਸਧਿਯੋਗ
ਧਦੂੰ ਦੇ ਿਨ, ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦੂੰ ਦੇ ਿਨ।
ਿਰੇਕ ਧਸਿਾਂਤ ਲਈ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਇਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ:
•

ਧਸਿਾਂਤ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਤੁੱ ਤ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼

•

ਕਾਰ ਾਈ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰ, ਇਿ ਦੁੱ ਸਣਾ ਧਕ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਲਈ ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂੰ ਸਥਾ ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ

•

ਸਚਕ ਜੋ ਧਸਿਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੀ ਠਧਿਰਾਉਂਦੇ ਿਨ, ਅਮਲੀ ਧਚੂੰ ਨਹ ਦੁੱ ਸਦੇ ਿਨ ਧਕ ਧਸਿਾਂਤ ਪ੍ਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਰਪ੍ ਧ ਚ ਲਾਗ ਿਨ।

•

CRC ਦੀਆਂ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧਿਤ ਿਾਰਾ ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਦੇ ਿ ਾਲੇ ਧ ੁੱ ਚ

ਇਿ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸੂੰ ਸਥਾ ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾ ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌ ਮੀ ਧਸਿਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਧ ੁੱ ਚ ਧਲਆਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਧਦੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਇੁੱ ਕ
ਿੀਆ ਪ੍ਰੈਕਧਟ੍ਸ ਗਾਈ ਦੇ ਰਪ੍ ਧ ੁੱ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਅਤੇ ਸੂੰ ਸਥਾ ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਕਸਮਾਂ, ਆਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੁੱ ਥਾ ਦੀਆਂ ਧ ਧਭੂੰ ਨਤਾ ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਧ ੁੱ ਚ
ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਧ ੁੱ ਚ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਆਧਗਆ ਧਦੂੰ ਦੀ ਿੈ।
ਉਪ੍ਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਾਿਨਾਂ ਦਾ ਇੁੱ ਕ ਸਮਿ ਜੋ ਕੌ ਮੀ ਧਸਿਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂੰ ਸਥਾ ਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ੈੈੱਿਪ੍ੂੰ ਨੇ ਲਈ ਕੌ ਮੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਿੀਂ ਪ੍ਿੂੰ ਚ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਲਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਧਿਯੋਗ ਧਦੂੰ ਦਾ ਿੈ।
(https://pmc.gov.au/domestic-policy/national-office-child-safety).

ਧਸਿਾਂਤ 1
ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਸੂੰ ਸਥਾ ਾਂ ਦੀ ਅਗ ਾਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ
ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰ ਧ ੁੱ ਚ ਇਮਿੈ ਕੀਤੀ ਿੋਈ ਿੈ।

ਿਾਰਾ 3 ਦੀ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਨ ੈਨਸ਼ਨ (CRC): ਸਾਰੇ ਿਾਲਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਿ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜੋ ਿੁੱ ਧਚਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ

ਿੀਆ ਿੋ ੇ। ਜਦੋਂ ਿਾਲਗ਼ ਫ੍ੈਸਲੇ ਲੈਂ ਦੇ ਿਨ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇਿ ਸੋਚਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਧਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਫ੍ੈਸਲੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਨੂੰ ਧਕ ੇਂ ਪ੍ਰਭਾਧ ਤ

ਕਰਨਗੇ।
ਸੂੰ ਸਥਾ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਦੀ ਭਧਮਕਾ ’ਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾ ੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਆਗਤ ਕਰਨ ਾਲੇ ਮਾਿੌਲ, ਜ ਾਿਦੇਿੀ ਾਲਾ
ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਜਿੇ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਧ ਕਧਸਤ ਅਤੇ ਸੂੰ ਭਾਲਦੇ ਿਨ, ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਸਿਾਂਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ।
ਇਸ ਧਸਿਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪ੍ਣਾਉਣਾ ਧਦਖਾਉਂਦਾ ਿੈ ਧਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ੁੱ ਿਰਾਂ ਦੇ ਸੂੰ ਗਠਨ ਦਆਰਾ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਲਈ ਸੂੰ ਗਠਨ ਚਨਿੁੱ ਿ ਿੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਿੂੰਿ ਸਪ੍ੁੱ ਸ਼ਟ੍ ਿਨ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਧ ੁੱ ਚ ਿਾਲ ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਨੀਤੀ, ਪ੍ਰੈਕਧਟ੍ਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਸੂੰ ਚਾਲਨ ਕੋ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖਮ ਪ੍ਰਿੂੰਿਨ ਫ੍ਰੇਮ ਰਕ
ਸ਼ਾਧਮਲ ਿਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੂੰਿ ਸੂੰ ਸਥਾ ਦੀ ਧਕਸਮ, ਰਗ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਿਾਧਰਤ ਿਦਲਦੇ ਰਧਿੂੰ ਦੇ ਿਨ। ਸੂੰ ਸਥਾ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ
ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਦੇ ਖਤਧਰਆਂ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਪ੍ਰਮਾਧਣਤ ਾਤਾ ਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਿੈ।

ਕਾਰ ਾਈ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰ:
1.1

ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਲਈ ਸੂੰ ਸਥਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਚਨਿੁੱ ਿ ਿੈ।

1.2

A ਸਾਰੇ ਪ੍ੁੱ ਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਸਥਾ ਲਈ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰ ਚੋਟ੍ੀ ਤੋਂ ਿੇਠਾਂ ਅਤੇ ਥੁੱ ਲੇ ਤੁੱ ਕ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਿੈ।

1.3

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੂੰਿ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਿਰੇਕ ਪ੍ੁੱ ਿਰ ਤੇ ਲਾਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਲਤ ਧਦੂੰ ਦੇ ਿਨ।

1.4

ਸੂੰ ਚਾਲਨ ਕੋ ਸੂੰ ਭਾ ੀ ਧ ਿਾਰਕ ਧਮਆਰ ਅਤੇ ਧਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਧਦਸ਼ਾ-ਧਨਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ।

1.5

ਜ਼ੋਖਮ ਪ੍ਰਿੂੰਿਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਧਰਆਂ ਤੋਂ ਿਚਾਉਣਾ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਘਟ੍ਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਧਰਤ ਿੂੰ ਦੀਆਂ
ਿਨ।

1.6

ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰ ਸਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਧਰਕਾਰ ਰੁੱ ਖਣ ਦੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਿਨ।

ਸਚਕ ਜੋ ਧਸਿਾਂਤ ਿਰਕਰਾਰ ਰੁੱ ਖਦੇ ਿਨ:
•

ਸੂੰ ਸਥਾ ਧਦਖਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਧਕ ਉਨਹਾਂ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪ੍ਲੁੱਿਿ ਅਤੇ ਰਤਮਾਨ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਿਨ ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ
ਨੀਤੀ, ਪ੍ਰੈਕਧਟ੍ਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਸਚਨਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟ੍ੋਕਾਲ, ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰ ਦੇ ਸੂੰ ਚਾਲਨ ਕੋ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖਮ ਪ੍ਰਿੂੰਿਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ।

•

ਿਾਲ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰਕ ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਦੀ ਕਦਰ ਕਦਰ ਕਰਨ ਾਲੇ ਸੂੰ ਗਠਨਾਤਮਕ ਲੀ ਰ ਮਾ ਲ ਅਤੇ ਧਨਯਧਮਤ ਰ ੁੱ ਈਏ ਅਤੇ
ਧ

ਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਿਤ ਿਣਾਉਂਦੇ ਿਨ ਜੋ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਲਈ ਚਨਿੁੱ ਿ ਿਨ। ਧ ਊਟ੍ੀ ਸਟ੍ੇਟ੍ਮੈਂਟ੍ਾਂ, ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਦਾ

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰ ਦੇ ਸਮੀਧਖਆ ਾਂ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਾਂ ਧ ੁੱ ਚ ਇਿ ਚਨਿੁੱ ਿਤਾ ਸਪ੍ੁੱ ਸ਼ਟ੍ ਿੈ।
•

ਸਟ੍ਾਫ਼, ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰਾਂ, ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਦੇ ਿੁੱ ਕਾਂ, ਸਰੁੱ ਧਖਅਤ ਮਧਿਸਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਇਨਹਾਂ
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧਿਤ ਲੇ ਖੇ-ਜੋਖੇ ਿਾਰੇ ਸਿੀ ਧਗਆਨ ਿੈ।

•

ਆਗ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਲਈ ਚੂੰ ਗੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾ ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਧਸੁੱ ਧਖਆ ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਧਿਤ ਕਰਦੇ ਿਨ।

ਧਸਿਾਂਤ 2
ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਧ ਤ ਕਰਨ ਾਲੇ
ਫ੍ੈਸਧਲਆਂ ਅਤੇ ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਧਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

CRC ਦੀ ਿਾਰਾ 12 ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਰਾਇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਿਾਲਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਨਣਾ ਅਤੇ ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਿੈ।
ਇਿ ਧਸਿਾਂਤ ਇੁੱ ਕ ਸੂੰ ਸਥਾ ਦੇ ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰ ਜੋ ਧਕ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਿ ਸਮਝਣ ਧ ੁੱ ਚ ਸਧਿਯੋਗ ਧਦੂੰ ਦਾ ਿੈ ਧਕ ਕੀ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ
ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਿ ਿੈ, ਦੀ ਧ ਆਧਖਆ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਉਧਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ ਿਾਰੇ ਸਧਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਉਿ ਸੂੰ ਸਥਾ ਦੇ ਅਧਜਿੇ ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਧਿੁੱ ਸਾ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਂ ਦੇ ਿਨ ਜੋ ਧਕ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਸਰੁੱ ਧਖਅਤ ਿੈ।
ਿੁੱ ਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨ ਜਾਣਦੇ ਿਨ ਧਕ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੁੱ ਕ ਪ੍ਿੂੰ ਚ ਅਤੇ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਲਈ ਸੂੰ ਸਥਾ ਚਨਿੁੱ ਿ ਿੈ। ਉਿ
ਸਰੁੱ ਧਖਅਤ ਾਤਾ ਰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਧਦੂੰ ਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਿਨ। ਅਧਜਿੇ ਾਤਾ ਰਨਾਂ ਧ ੁੱ ਚ, ਿੁੱ ਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨ ਲੋ ਕ ਫ੍ੈਸਧਲਆਂ
ਧ ੁੱ ਚ ਧਿੁੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਧ ਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਚੂੰ ਤਾ ਾਂ ਦਾ ਸੂੰ ਚਾਰ ਕਰਨ ਧ ੁੱ ਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਧਿਸਸ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਅਖੀਰ ਧ ੁੱ ਚ, ਿਰ ਿਾਲਤ ਧ ੁੱ ਚ ਿਾਲਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਦੀ ਧਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀ ਸੂੰ ਸਥਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਧਮਆਂ ਦੀ ਿੂੰ ਦੀ ਿੈ।
ਸਟ੍ਾਫ੍ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਅਤੇ ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਅਤੇ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਜੜੇ ਰਧਿਣ ਲਈ
ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਧਨਪ੍ੂੰ ਨ ਿੂੰ ਦੇ ਿਨ, ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੁੱ ਥਾ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਧ ਕਧਸਤ ਕਰਨ ਾਲੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ
ਸਮਝਦੇ ਿਨ।

ਕਾਰ ਾਈ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰ:
2.1

ਸਰੁੱ ਧਖਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਮੇਤ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਿਾਰੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਧਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

2.2

ਧਮੁੱ ਤਰਤਾ ਦੀ ਮਿੁੱ ਤਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਧਿਚਾਣਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਉਤਸ਼ਾਧਿਤ ਕਰਨ, ਿਾਲ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੁੱ ਧਖਅਤ ਅਤੇ ਘੁੱ ਟ੍ ਅਲੁੱਗ
ਮਧਿਸਸ ਕਰ ਾਉਣ ਧ ੁੱ ਚ ਮੁੱ ਦਦ ਕਰਦੇ ਿਨ।

2.3

ਧਜੁੱ ਥੇ ਸੈਧਟ੍ੂੰ ਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸੂੰਗ ਨਾਲ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧਿਤ ਿੋ ,ੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਨੂੰ ਧਜਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਿਚਾਉਣ ਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਿੂੰ ਚ ਕਰ ਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ
ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਉੱਧਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦੁੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

2.4

ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰ ਨਕਸਾਨ ਦੇ ਧਚੂੰ ਨਹਾਂ ਅਤੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਨੂੰ ਧ ਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ੍ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਲ-ਧਮੁੱ ਤਰਾਨਾ ਤਰੀਕੇ, ਫ੍ੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਧ ੁੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਅਤੇ ਧਚੂੰ ਤਾ ਾਂ ਜ਼ਾਧਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਲਤਾਂ ਮਿੁੱ ਈਆ ਕਰ ਾਉਂਦੇ ਿਨ।

ਸਚਕ ਜੋ ਧਸਿਾਂਤ ਿਰਕਰਾਰ ਰੁੱ ਖਦੇ ਿਨ:
•

ਸੂੰ ਸਥਾ ਕੋਲ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਧਸਖਾਉਣ ਾਲੇ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਿਨ।

•

ਸੂੰ ਸਥਾ ਉਮਰ ਅਨਸਾਰ ਪ੍ਲੇ ਟ੍ਫ੍ਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਧ ਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫ੍ੈਸਲਾਂ ਲੈ ਣ ਧ ੁੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਧਨਯਧਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਦੀ ਰਧਿੂੰ ਦੀ ਿੈ।

•

ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਨਰਾਂ ਨੂੰ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧ ਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਿਾਰੇ ਚੂੰ ਗੀ ਸਮਝ ਿੈ।

•

ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਮੌਧਕਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਧਨਯਧਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੀਧਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।

•

ਸੂੰ ਸਥਾ ਦਾ ਾਤਾ ਰਨ ਧਮੁੱ ਤਰਾਪ੍ਰ ਕ ਅਤੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸਆਗਤ ਭਧਰਆ ਿੂੰ ਦਾ ਿੈ।

•

ਸੂੰ ਸਥਾ ਧ ੁੱ ਚ ਿੁੱ ਚੇ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕ ਫ੍ੈਸਲਾ ਲੈ ਣ, ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਮੁੱ ਦੇ ਅਤੇ ਖਤਧਰਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਛਾਣਨ ਧ ੁੱ ਚ ਧਿੁੱ ਸਾ ਲੈਂ ਦੇ ਿਨ।

•

ਿੁੱ ਚੇ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਿਾਲਗ਼ਾਂ ਅਤੇ ਧਮੁੱ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।

•

ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਧ ੁੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਭਧਮਕਾ ਅਤੇ
ਧਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ ਿਾਰੇ ਸਧਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਧਸਿਾਂਤ 3
ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਧਰ ਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਸਮਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਧਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

CRC ਦੀ ਿਾਰਾ 5: ਪ੍ਧਰ ਾਰਾਂ ਦੀ ਧਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀ ਿੈ ਧਕ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਧਸਖਾਉਣ ਅਤੇ ਇਿ ਯਕੀਨੀ
ਿਣਾਉਣ ਧ ੁੱ ਚ ਮੁੱ ਦਦ ਕਰਨ ਧਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰੁੱ ਧਖਅਤ ਿਨ।
ਇਿ ਧਸਿਾਂਤ ਸੂੰ ਸਥਾ ਾਂ ਪ੍ਧਰ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਲਈ, ਸੂੰ ਿੂੰ ਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾ ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਿੂੰ ਚਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸ਼ਾਧਮਲ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਤਰੀਧਕਆਂ ਦੀ ਰਪ੍-ਰੇਖਾ ਦੁੱ ਸਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਮਾਧਪ੍ਆਂ ਅਤੇ ਸੂੰ ਭਾਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਸਰੁੱ ਧਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ
ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਫ੍ੀ ਿੈਕ ਅਤੇ ਇਨਪ੍ੁੱ ਟ੍ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਧਚਤ ਕਰਨ ਧ ੁੱ ਚ ਮੁੱ ਦਦ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਅਤੇ ਧਕ ੇਂ
ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਉਿ ਮੁੱ ਦੇ ਅਤੇ ਧਚੂੰ ਤਾ ਜ਼ਾਧਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿੋਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁੱ ਲ-ਿਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਧਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਪ੍ਧਰ ਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰ ਧਰਸ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਾਲੇ ਨੈੈੱਟ੍ ਰਕ ਿਾਰੇ ਜਾਗਰਕ ਿੋਣਾ ਮੁੱ ਢਲੀ ਧਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀ
ਿੈ। ਇੁੱ ਥੇ ਪ੍ਧਰ ਾਰਾਂ ਦੀ ਿਣਤਰ ਧ ੁੱ ਚ ਿਿਤ ਧਭੂੰ ਨਤਾ ਿੈ, ਿੁੱ ਚੇ ਦੀ ਧਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਧ ੁੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਧਪ੍ਛੋਕੜ ਅਤੇ ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰਾਂ ਧ ੁੱ ਚ ਪ੍ਧਰ ਾਰਕ ਮੈਂਿਰ ੁੱ ਖੋ- ੁੱ ਖ
ਭਧਮਕਾ ਧਨਭਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਪ੍ਧਰ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰ ਭਾਲਕਰਤਾ ਆਪ੍ਣੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਾਂ ਿਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੀਆ ਸਲਾਿ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਥਾ ਾਂ ਅਤੇ ਾਤਾ ਰਨ ਜੋ ਧਕ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਸਰੁੱ ਧਖਅਤ ਿਨ, ਿਾਰੇ ਸੂੰ ਸਥਾ ਨੂੰ ਸਧਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇੁੱ ਕ ਸਰੁੱ ਧਖਅਤ ਾਤਾ ਰਨ ਧ ੁੱ ਚ, ਿੁੱ ਚੇ, ਯ ਾ ਲੋ ਕ,
ਪ੍ਧਰ ਾਰ ਅਤੇ ਸਮਦਾਇਆਂ ਦੇ ਮੈਂਿਰ ਇਿ ਮਧਿਸਸ ਕਰਦੇ ਿਨ ਧਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਛਾਣ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
ਕਾਰ ਾਈ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰ:
3.1

ਪ੍ਧਰ ਾਰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਧ ਤ ਕਰਨ ਾਲੇ ਫ੍ੈਸਧਲਆਂ ਧ ੁੱ ਚ ਧਿੁੱ ਸਾ ਲੈਂ ਦੇ ਿਨ।

3.2

ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਦੀ ਪ੍ਿੂੰ ਚ ਅਤੇ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਿੂੰ ਚ ਲਈ ਸੂੰ ਸਥਾ ਪ੍ਧਰ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਦਾਇਆਂ ਨਾਲ ਜੜੀ ਰਧਿੂੰ ਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਖੁੱ ਲਹੇ ਰਪ੍
ਧ ੁੱ ਚ ਸੂੰ ਚਾਰ ਕਰਦੀ ਿੈ।

3.3

ਸੂੰ ਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾ ਾਂ ਦੇ ਧ ਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮੀਧਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਧਰ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਦਾਇਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਿੂੰ ਦੀ ਿੈ।

3.4

ਸੂੰ ਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਗ ਾਈਆਂ ਿਾਰੇ ਮਾਧਪ੍ਆਂ, ਸੂੰ ਭਾਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਸਧਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਸਚਕ ਜੋ ਧਸਿਾਂਤ ਿਰਕਰਾਰ ਰੁੱ ਖਦੇ ਿਨ:
•

ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰਕ ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਦੇ ਪ੍ਧਿਲਆਂ ਸਮੇਤ, ਪ੍ਧਰ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਦਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂੰ ਸਥਾ ਧਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰ ਿੂੰ ਦੀ ਿੈ।

•

ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਫ੍ੀ ਿੈਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਧਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਸੂੰ ਸਥਾ ਪ੍ਧਰ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਦਾਇਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਧ ੁੱ ਚ ਸ਼ਾਧਮਲ ਿੋਣ
ਲਈ ਅਤੇ ਸੂੰ ਸਥਾ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿਾਰੇ ਦੁੱ ਸਦੀ ਿੈ।

•

ਸੂੰ ਸਥਾ ਕੋਲ ਸੂੰ ਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ, ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ, ਸੂੰ ਚਾਲਨ ਕੋ , ਧਰਕਾਰ ਰੁੱ ਖਣ ਾਲੇ
ਅਧਭਆਸਾਂ ਅਤੇ ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਧਕਧਰਆ ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਧਰ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਦਾਇਆਂ ਲਈ ਸਪ੍ੁੱ ਸ਼ਟ੍ ਅਤੇ ਪ੍ਿੂੰ ਚਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੂੰ ਦੀ ਿੈ।

•

ਸੂੰ ਸਥਾ ਪ੍ਧਰ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਦਾਇਆਂ ਤੋਂ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਦੇ ਮੁੱ ਧਦਆਂ ਉੱਤੇ ਫ੍ੀ ਿੈਕ ਲੈਂ ਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਥਾ ਾਂ ਧ ੁੱ ਚ ਸ਼ਾਧਮਲ ਕਰਦੀ ਿੈ।

•

ਸੂੰ ਸਥਾ ਅਧਜਿੀਆਂ ਪ੍ਿੂੰ ਚਾਂ ਨਾਲ ਜੜੀ ਰਧਿੂੰ ਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਸਧਿਯੋਗ ਧਦੂੰ ਦੀ ਿੈ ਜੋ ਭਾਈ ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਧਤਕਾਰਯੋਗ ਸੂੰ ਿੂੰ ਿਾਂ ਰਾਿੀਂ ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰਕ ਸਰੁੱ ਧਖਆ
ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਧਿਤ ਕਰਨ।

ਧਸਿਾਂਤ 4
ਿਰਾਿਰਤਾ ਨੂੰ ਿਰਕਰਾਰ ਰੁੱ ਧਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾ ਧ ੁੱ ਚ ੁੱ ਖਰੀਆਂ
ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਧਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

CRC ਦੀ ਿਾਰਾ 2: ਸਾਰੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਧਮਲੇ ਿੂੰ ਦੇ ਿਨ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰ ਾਿ ਕੀਤੇ ਧਿਨਹਾਂ ਧਕ ਉਿ ਕੌ ਣ ਿਨ, ਉਿ ਧਕੁੱ ਥੇ ਰਧਿੂੰ ਦੇ
ਿਨ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪ੍ੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਉਿ ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿੋਲਦੇ ਿਨ, ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਿਰਮ ਿੈ, ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੈਕਸ ਜਾਂ ਧਲੂੰਗ ਿੈ, ਉਨਹਾਂ ਦਾ
ਕੀ ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰ ਿੈ, ਧਕ ਉਿ ਅਪ੍ੂੰ ਗ ਿਨ, ਭਾ ੇਂ ਉਿ ਅਮੀਰ ਿਨ ਜਾਂ ਗਰੀਿ ਿਨ।
ਿਰਾਿਰਤਾ ਨੂੰ ਿਰਕਰਾਰ ਰੁੱ ਧਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾ ਧ ੁੱ ਚ ੁੱ ਖਰੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਧਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਇਿ ਧਸਿਾਂਤ ਧ ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਿਨ ਧਕ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ੁੱ ਖੋ- ੁੱ ਖਰੇ ਿਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਕ ੇਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਿੈ ਧਜਿੜੀ ਸੂੰ ਸਥਾ ਨੂੰ ਿੁੱ ਚੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਧਰਤ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਜ਼ਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾ ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਧਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿਣਾਉਂਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਇੁੱ ਕ ਸੂੰ ਸਥਾਗਤ
ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰ ਿਣਾਉਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧ ਅਕਤੀਗਤ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਂ ਨੂੰ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਸਾਰੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਾਂ,
ਸੈਕਸ, ਧਲੂੰਗ, ਜਾਂ ਸਮਾਧਜਕ, ਆਰਧਥਕ ਜਾਂ ਸਮਾਧਜਕ ਧਪ੍ਛੋਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰ ਾਿ ਕੀਤੇ ਧਿਨਾਂ ਗਲੇ ਧਮਲਦਾ ਿੈ।
ਇੁੱ ਕ ਸ ਾਗਤ ਕਰਨ ਾਲੀ ਸੂੰ ਸਥਾ ਉਿ ਿੂੰ ਦੀ ਿੈ ਧਜੁੱ ਥੇ ਸਾਰੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਧਿਸਸ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਧਜੁੱ ਥੇ ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰਕ
ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਸਮਿ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੂੰ ਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਿ ਭੇਦ-ਭਾ , ਿੂੰ ਦਸ਼, ਿੁੱ ਕੇਸ਼ਾਿੀ ਅਤੇ ਦਰਧ

ਿਾਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਘਟ੍ਾਉਂਦਾ ਿੈ।

ਕਾਰ ਾਈ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰ:
4.1

ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂੰ ਸਥਾ, ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਧ ਧਭੂੰ ਨ ਿਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਧਜਿੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਨ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਜ ਾਿ
ਧਦੂੰ ਦੀ ਿੈ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਿੈ।

4.2

ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕਾਂ ਕੋਲ ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰਕ ਸਰੁੱ ਧਖਆ, ਪ੍ਿੂੰ ਚਣਯੋਗ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਾਲੇ ਤਰੀਧਕਆਂ ਧ ੁੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ,
ਸਧਿਯੋਗ ਅਤੇ ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਿੂੰ ਚ ਿੂੰ ਦੀ ਿੈ।

4.3

ਸੂੰ ਸਥਾ ਐਿਓਰੀਜ਼ਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ੋਰੈੈੱਸ ਸਟ੍ਰੇਟ੍ ਆਈਲੈਂ ਰ ਿੁੱ ਧਚਆਂ, ਅਪ੍ੂੰ ਗ ਿੁੱ ਧਚਆਂ, ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ੁੱ ਖੋਂ ਧ ਧਭੂੰ ਨ ਧਪ੍ਛੋਕੜ ਦੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ,

ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਨਿੀਂ ਰਧਿ ਸਕਦੇ, ਲੈ ਜ਼ਿੀਅਨ, ਗੇ, ਿਾਈਸੈਕਸਅਲ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂ ਰ ਅਤੇ ਇੂੰ ਟ੍ਰਸੈਕਸ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ
ੁੱ ਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਧਦੂੰ ਦੀ ਿੈ।

ਸਚਕ ਜੋ ਧਸਿਾਂਤ ਿਰਕਰਾਰ ਰੁੱ ਖਦੇ ਿਨ:
•

ਸੂੰ ਸਥਾ ਕੋਲ ਅਧਜਿੀਆਂ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਿਨ ਜੋ ਧਕ ਿਰਾਿਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ
ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਲਈ ਧ ਧਭੂੰ ਨਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ।

•

ਸੂੰ ਸਥਾ ਸਮਝਣਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਫ੍ੋਰਮੈਟ੍ ਧ ੁੱ ਚ ਿਾਲ-ਧਮੁੱ ਤਰਤਾ ਸਮੁੱ ਗਰੀ ਿਣਾਉਂਦੀ ਿੈ ਜੋ ਧਕ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਧਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਅਤੇ
ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ੀ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪ੍ਲੁੱਿਿ ਿੋਣ ਿਾਰੇ ਸਧਚਤ ਕਰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਧਿਤ ਕਰਦੀ ਿੈ।

•

ਿੋਰ ਦੇ ਮੈਂਿਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰ ਚੈਂਪ੍ੀਅਨ ਦੇ ਰ ੁੱ ਈਏ ਅਤੇ ਧ

ਿਾਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱ ਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ

ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸੂੰ ਮਧਲਤ ਿਨ, ਧ ਧਭੂੰ ਨ ਲੋ ੜਾਂ ਲਈ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ ਾਿਦੇਿ ਿੈ।
•

ਿੋਰ ਦੇ ਮੈਂਿਰ, ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰ ਧਕ ੇਂ ਧ ਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਲਧਿਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ ਾਿ ਧਦੂੰ ਦੇ ਿਨ, ਇਿ ਭਾ ੇਂ ਸੋਧਚਆ ਜਾਂ ਅਣ-ਸੋਧਚਆ ਿੋ ,ੇ ਇਿ
ਇੁੱ ਕ ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰ ਧਖਲਾਫ਼ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਉਿ ਇਸਦੇ ਿੁੱ ਲ ਲਈ ਧਕਧਰਆਸ਼ੀਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਧ ਕਾਸ ਕਰਦੇ ਿਨ।

•

ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧ ਧਭੂੰ ਨ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪ੍ਧਿਚਾਣਨ ਅਤੇ ਜ ਾਿ ਦੇਣ ਲਈ ਧਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੂੰ ਦੇ
ਿਨ।

ਧਸਿਾਂਤ 5
ਲੋ ਕ ਜੋ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਿਨ ਉਿ ਯੋਗ ਿੂੰ ਦੇ ਿਨ ਅਤੇ

ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਾ ਧ ੁੱ ਚ ਪ੍ਰ ਰਧਤਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਧਿਯੋਗ
ਧਦੂੰ ਦੇ ਿਨ।
CRC ਦੀ ਿਾਰਾ 3.3 ਸੂੰ ਸਥਾ ਧ ੁੱ ਚ ਸਥਾਧਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਮਆਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਖੇਤਰਾਂ ਧ ੁੱ ਚ, ਧਸਿਤ, ਸਟ੍ਾਫ਼ ਦੀ ਧਗਣਤੀ
ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ, ਨਾਲ ਿੀ ਧਨਗਰਾਨੀ ਿਾਰੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਨੂੰ ਧ ਸ ਾਸ਼ਪ੍ਰਨ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
ਇਿ ਧਸਿਾਂਤ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਧ ਕਧਸਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ, ਉੱਧਚਤ ਸਕਰੀਧਨੂੰਗ, ਜੋ ਧਕ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਸੂੰ ਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਿ ਿਨ, ਦੀ ਧ ਆਧਖਆ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸ
ਧਸਿਾਂਤ ਧ ੁੱ ਚ ਧਨਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਸਖਲਾਈ, ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਧਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰ ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਸੂੰ ਕਲਪ੍, ਅਤੇ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰਾਂ
ਦੀ ਉੱਧਚਤ ਧਨਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਧਮਲ ਿੈ। ਧਰਪ੍ੋਰਧਟ੍ੂੰ ਗ ਦੀਆਂ ਧਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ, ਧਰਕਾਰ ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰਾਂ ਨੂੰ
ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਧਿਿਤਰ ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਲਈ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧਿਤ ਅਧਭਆਸ ਉਪ੍ਕਰਣਾਂ ਦੀ ਧਸਖਲਾਈ ਦੇਣਾ।

ਕਾਰ ਾਈ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰ:
5.1

ਭਰਤੀ, ਇਸ਼ਧਤਿਾਰ, ਰੈਫ੍ਰੀ ਚੈੈੱਕ ਅਤੇ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰ -ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕਰੀਧਨੂੰਗ ਸਮੇਤ, ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ‘ਤੇ
ਜ਼ੋਰ ਧਦੂੰ ਦੀ ਿੈ।

5.2

ਸੂੰ ਿੂੰ ਧਿਤ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਧਪ੍ਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਜਦਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਿਨ।

5.3

ਸਾਰਾ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰ ਇੁੱ ਕ ਉਧਚਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ, ਧਰਕਾਰ
ਰੁੱ ਖਣ ਸਮੇਤ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਧਰਪ੍ੋਰਧਟ੍ੂੰ ਗ ਧਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰਕ ਿਨ।

5.4

ਚੁੱ ਲ ਰਿੀ ਧਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਪ੍ਰਿੂੰਿਨ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ੁੱ ਲ ਧਿਆਨ ਧਦੂੰ ਦੀਆਂ ਿਨ।

ਸਚਕ ਜੋ ਧਸਿਾਂਤ ਿਰਕਰਾਰ ਰੁੱ ਖਦੇ ਿਨ:
•

ਸੂੰ ਸਥਾ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਧਤਿਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਿੋ ,ੇ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸਕਰੀਧਨੂੰਗ ਕਰਨੀ ਿੋ ੇ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਲਈ
ਚਨਿੁੱ ਿਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦੂੰ ਦੀ ਿੈ।

•

ਧ ਊਟ੍ੀ ਸਟ੍ੇਟ੍ਮੈਂਟ੍ਾਂ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਅਤੇ ਰੈਫ੍ਰੀ ਚੈੈੱਕ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ
ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਲਈ ਚਨਿੁੱ ਿਤਾ, ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਨੂੰ ਧ ਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰਕ ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਪ੍ਰਥਾ ਾਂ ਧਦਖਾਉਂਦੇ ਿਨ।

•

ਇੁੱ ਕ ਸੂੰ ਸਥਾ ਧ ੁੱ ਚ ਮਾਲਕਾਂ, ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਪ੍ਛੋਕੜ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।

•

ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰ ਸੂੰ ਸਥਾ ਦੀਆਂ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਧਰਕਾਰ ਰੁੱ ਖਣ ਾਲੀਆਂ,
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਚਨਾ ਦੇਣ ਾਲੀਆਂ ਧਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਨਭਾਉਂਦੇ ਿਨ।

•

ਚੁੱ ਲ ਰਿੇ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ, ਧਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੂੰਿਨ ਧਕਧਰਆ ਾਂ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਤੁੱ ਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਧਮਲ ਕਰਦੇ ਿਨ।

•

ਸੂੰ ਸਥਾ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰਾਂ ਲਈ ਧਰਕਾਰ ਰੁੱ ਖਣ ਾਲੇ ਧਸਸਟ੍ਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟ੍ੋਕਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਿੈ।

•

ਸੂੰ ਸਥਾ ਕੋਲ ਖਤਧਰਆਂ ਦੀ ਖ਼ਿਰ ਦੇਣ ਾਲੇ ਧ ਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟ੍ਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਾਂ ਿਨ।

ਧਸਿਾਂਤ 6
ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਧਰਤ ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਧਚੂੰ ਤਾ ਾਂ ਦੀ ਜ ਾਿਦੇਿੀ ਦੀਆਂ ਧਕਧਰਆ ਾਂ।
CRC ਦੀ ਿਾਰਾ 42: ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਿੁੱ ਕ ਿਨ! ਿਾਲਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਿਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ
ਅਤੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਧਸੁੱ ਖਣ ਿਾਰੇ ਮੁੱ ਦਦ ਕਰਦੇ ਿਨ।
ਇਿ ਧਸਿਾਂਤ ਮਨੁੱ ਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਿੂੰਿਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾ ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਿੂੰਿਨ ਧਕਧਰਆ ਾਂ ਪ੍ਿੂੰ ਚਣਯੋਗ, ਜ ਾਿਦੇਿ ਅਤੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ
ਯ ਾ ਲੋ ਕਾਂ, ਪ੍ਧਰ ਾਰਾਂ, ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰਾਂ ਦਆਰਾ ਧਕ ੇਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ, ਿਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਿੂੰਿਨ ਧਕਧਰਆ ਾਂ
ਸੂੰ ਚਾਲਨ ਕੋ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋ ਦੀ ਧਕੁੱ ਥੇ ਉਲੂੰਘਣਾ ਿੋ ਰਾਿੀਂ ਿੈ, ਇਸ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਧਸਖਲਾਈ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ
ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਧਿਚਾਨਣ ਅਤੇ ਅਣਗਧਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ ਾਿ, ਗਰਧਮੂੰ ਗ ਅਤੇ ਨਕਸਾਨ ਦੇ ਿੋਰ ਰਪ੍, ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂ ਿਾਲਾਤਾਂ ਧ ੁੱ ਚ
ਸਧਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾ ਕਰਨ ਧ ੁੱ ਚ ਮੁੱ ਦਦ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਧ ੁੱ ਚ ਅਲੁੱਗ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ ਾਿਦੇਿੀ ਧ ੁੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ,
ਗੋਪ੍ਨੀਯਤਾ ਧਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ, ਸਣਨ ਧ ੁੱ ਚ ਮਿਾਰਤਾ, ਨਕਸਾਨ ਅਤੇ ਧਰਪ੍ੋਰਧਟ੍ੂੰ ਗ ਧਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਸਖਲਾਈ ਸ਼ਾਧਮਲ ਿੈ।

ਕਾਰ ਾਈ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰ:
6.1

ਸੂੰ ਸਥਾ ਕੋਲ ਪ੍ਿੂੰ ਚਯੋਗ, ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਧਰਤ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਿੂੰਿਨ ਨੀਤੀ ਿੂੰ ਦੀ ਿੈ ਜੋ ਧਕ ਭਧਮਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਧਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ
ਸਪ੍ੁੱ ਸ਼ਟ੍ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰਾਂ, ਅਲੁੱਗ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਧਜੁੱ ਠਣ ਦੀ ਪ੍ਿੂੰ ਚ, ਸੂੰ ਿੂੰ ਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੂੰ ਚਾਲਨ ਕੋ ਦੀ
ਉਲੂੰਘਣਾ ਅਤੇ ਕੂੰ ਮ ਅਤੇ ਧਰਪ੍ੋਰਟ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਧਜੁੱ ਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿਾਰੇ ਦੁੱ ਸਦੀ ਿੈ।

6.2

ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕਾਂ, ਪ੍ਧਰ ਾਰਾਂ, ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰਾਂ ਦਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਿੂੰਿਨ ਧਕਧਰਆ ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਧਝਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ
ਇਿ ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰਕ ਰਪ੍ ਧ ਚ ਸਰੁੱ ਧਖਅਤ ਿਨ।

6.3

ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਤਰੂੰ ਤ ਅਤੇ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਇਨਹਾਂ ਦਾ ਜ ਾਿ ਧਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

6.4

ਸੂੰ ਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜੋ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਧਚੂੰ ਤਾ ਾਂ ਦੀ ਸਚਨਾ ਧਦੂੰ ਦੇ ਿਨ, ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ
ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਨ ਾਲੇ ਨੂੰ ਸਧਿਯੋਗ ਦੇਣ ਿਾਰੇ ਸਚਨਾ ਧਦੂੰ ਦੇ ਿਨ।

6.5

ਧਰਪ੍ੋਰਟ੍ ਦੇਣੀ, ਗੋਪ੍ਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਰਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀਆਂ ਧਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ ਧਮਲਦੀਆਂ ਿਨ।

ਸਚਕ ਜੋ ਧਸਿਾਂਤ ਿਰਕਰਾਰ ਰੁੱ ਖਦੇ ਿਨ:
•

ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਭਧਮਕਾ ਅਤੇ ਧਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ, ਧਰਪ੍ੋਰਟ੍ਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੋਪ੍ਨੀਯਤਾ ਧਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਲਾਧਸਆਂ ਦਾ ਜ ਾਿ ਦੇਣ
ਾਲੀਆਂ ਧਕਧਰਆ ਾਂ ਿਾਰੇ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਧਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਤਾਕਤ ਰ ਮਧਿਸਸ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਸੂੰ ਸਥਾ ਧ ੁੱ ਚ ਸੂੰ ਚਾਲਨ ਕੋ ਦੀ ਉਲੂੰਘਣਾ
ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਧ

•

ਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੇਣ ੁੱ ਲ ੁੱ ਿ ਧਿਆਨ ਧਦੂੰ ਦੇ ਿਨ।

ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਿੂੰਿਨ ਨੀਤੀ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਧਿਲ ਧਦੂੰ ਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਪ੍ਧਰ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਦਾਇਆਂ ਲੋਂ
ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਤਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭਧਮਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਧਦੂੰ ਦੀ ਿੈ।

•

ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾ ਾਂ ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਉੱਧਚਤ ਸਧਿਯੋਗ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਾਰਟ੍ੀਆਂ ਨੂੰ ਧਨਰਪ੍ੁੱ ਖਤਾ
ਧਦਖਾਉਂਦੀਆਂ ਿਨ।

•

ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰ ਅਲੁੱਗ ਤਰੀਧਕਆਂ ਦੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕਾਂ ੁੱ ਲੋਂ ਜ਼ਾਧਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਧਚੂੰ ਤਾ ਾਂ ਜਾਂ ਿੋਝ ਅਤੇ ਨਕਸਾਨ ਦਾ ਖਲਾਸਾ ਕਰਨ
ਦਾ ਿੀਆ ਧਗਆਨ ਿੂੰ ਦਾ ਿੈ।

•

ਸਾਰੀਆਂ ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਧਚੂੰ ਤਾ ਾਂ, ਸੂੰ ਚਾਲਨ ਕੋ ਜਾਂ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੂੰਘਣਾ, ਧਕਧਰਆ ਾਂ, ਟ੍ਾਈਮਫ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਧਰਕਾਰ ਰੁੱ ਖਣ ਾਲੀਆਂ
ਪ੍ਰਥਾ ਾਂ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਧ ਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਦਆਰਾ ਧ

ਸਧਥਤ ਮੁੱ ਧਦਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਛਾਧਣਆ

ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਘਟ੍ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
•

ਿੁੱ ਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਤਾ ਿੈ ਧਕ ਜੇ ਉਿ ਅਸਰੁੱ ਧਖਅਤ ਮਧਿਸਸ ਕਰਦੇ ਿਨ ਤਾਂ ਧਕਸ ਨਾਲ ਗੁੱ ਲ ਕਰਨੀ ਿੈ ਅਤੇ ਕੀ ਿੋ ੇਗਾ।

•

ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ, ਪ੍ਧਰ ਾਰਾਂ, ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰਾਂ ਜੋ ਧਚੂੰ ਤਾ ਾਂ ਜਾਂ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਫ੍ੀ ਿੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
ਇਸ ਧ ੁੱ ਚ ਘਟ੍ਨਾ ਾਂ, ਧਚੂੰ ਤਾ ਾਂ ਅਤੇ ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਿੋਣ ‘ਤੇ ਾਧਪ੍ਸ ਧਰਪ੍ੋਰਟ੍ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਧਮਲ ਿੈ।

ਧਸਿਾਂਤ 7
ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੁੱ ਧਖਅਤ ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱ ਲ
ਰਿੀ ਧਸੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਧਸਖਲਾਈ ਰਾਿੀਂ ਧਗਆਨ, ਮਿਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰਕਤਾ ਨਾਲ
ਭਰਪ੍ਰ ਰੁੱ ਧਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
CRC ਦੀ ਿਾਰਾ 19: ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਧਦਮਾਗ ਤੋਂ ਦਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਧ

ਿਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਚਣ ਲਈ ਿੁੱ ਕ ਿਨ।

ਇਿ ਧਸਿਾਂਤ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਚੁੱ ਲ ਰਿੀ ਧਸੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਧਸਖਲਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਿੁੱ ਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ
ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫ੍ੈਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂਿਰਧਸ਼ਪ੍, ਧਨਗਰਾਨੀ ਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਧਸਖਲਾਈ ਾਲੇ ਧਦਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ੀਮ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਤੁੱ ਕ
ਪ੍ਿੂੰ ਚ ਕਰਕੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਧਗਆਨ ਅਤੇ ਮਿਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿਤ-ਆਿਾਧਰਤ ਪ੍ਰੈਕਧਟ੍ਸ ਟ੍ਲ ਿਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ
ਪ੍ਰਤੀ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਰ ੁੱ ਈਏ ਧ ੁੱ ਚ ਜਾਗਰਕਤਾ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਦੇ ਧ ਕਾਸ, ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਲਈ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਝ
ਰੁੱ ਖਦੇ ਿਨ। ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸਾਨ ਪ੍ਿੂੰ ਚਾਉਣ ਾਲੇ , ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਧਰ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਧਿਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਧਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ
ਜ ਾਿਦੇਿੀ ਕਰਨ ਾਲੇ ਸਚਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿੂੰ ਦੇ ਿਨ। ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰਕ ਦੇ ਉੱਧਚਤ
ਤਰੀਧਕਆਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਖਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਜਾਂ ਅਧਜਿੇ ਧਚੂੰ ਨਹਾਂ ਦਾ ਅਨਭ ਕਰਦੇ ਿਨ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਅੂੰ ਦਰੋਂ ਜਾਂ ਿਾਿਰੋਂ ਨਕਸਾਨ ਪ੍ਿੂੰ ਚਾਉਂਦੇ ਿਨ, ਜ ਾਿਦੇਿੀ
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿਨ।
ਂ ਿਣਾਉਣ ਦੀ
ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧਿਤ ਧਰਕਾਰ ਰੁੱ ਖਣ ਅਤੇ ਸੂੰ ਭਾ ੀ ਰਤੋਂ ਅਤੇ ਧਰਕਾਰ ਲਈ ਆ ੀਐਸ
ਧਸਖਲਾਈ ਧਦੁੱ ਤੀ ਿੂੰ ਦੀ ਿੈ।

ਕਾਰ ਾਈ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰ:
7.1

ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰ ਧਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਿੋਏ ਿਨ ਅਤੇ ਸੂੰ ਸਥਾ ਧ ੁੱ ਚ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਲਾਗ ਕਰਨ
ਧ ੁੱ ਚ ਸਧਿਯੋਗ ਧਦੂੰ ਦੇ ਿਨ।

7.2

ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸਾਨ ਪ੍ਿੂੰ ਚਾਉਣ ਾਲੇ ਸਚਕਾਂ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਿੋਰ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕਾਂ ਦਆਰਾ ਨਕਸਾਨ ਪ੍ਿੂੰ ਚਾਉਣ
ਾਧਲਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਛਾਣਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਧਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਿਨ।

7.3

ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰ ਿਾਲ ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਦੇ ਮੁੱ ਧਦਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾ ਪ੍ਰਨ ਜ ਾਿਦੇਿੀ ਅਤੇ ਨਕਸਾਨ ਤੋਂ ਿਚਾਉਣ ਾਲੇ
ਸਧਿਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਧਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਧਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਿਨ।

7.4

ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰਕ ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਾਤਾ ਰਨ ਧਕ ੇਂ ਿਣਾਉਣੇ ਿਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਧਸਖਲਾਈ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਿਨ।

ਸਚਕ ਜੋ ਧਸਿਾਂਤ ਿਰਕਰਾਰ ਰੁੱ ਖਦੇ ਿਨ।
•

ਸੂੰ ਸਥਾ ਧਨਯਧਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਨੂੰ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾ ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਤ-ਆਿਾਧਰਤ ਪ੍ਰਥਾ ਾਂ ਿਾਰੇ ਧਸਖਾਉਣ ਅਤੇ
ਧਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਿੈ।

•

ਸੂੰ ਸਥਾ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰ ਜੋ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਨੂੰ ਿੋਣ ਾਲੇ ਨਕਸਾਨ ਜਾਂ ਖਤਧਰਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਨੂੰ ਇੁੱ ਕ ਸਧਿਯੋਗ ਦੇਣ ਾਲਾ ਅਤੇ
ਸਰੁੱ ਧਖਅਤ ਾਤਾ ਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਿੈ।

•

ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧਿਤ ਧਰਕਾਰ ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ
ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਧਸਖਲਾਈ ਧਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।

•

ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸਾਨ ਪ੍ਿੂੰ ਚਾਉਣ ਾਲੇ ਸਚਕਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਛਾਣਦੇ ਿਨ।

•

ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਜਾਂ ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰਕ ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ੀ ਮੁੱ ਦੇ ਉੱਠਦੇ ਿਨ ਤਾਂ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰ ਪ੍ਰਭਾ ੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਜ ਾਿਦੇਿ ਿੂੰ ਦੇ ਿਨ।
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ਭੌਧਤਕ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਾਤਾ ਰਨ ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਧਿਤ

ਕਰਦੇ ਿਨ ਨਾਲ ਿੀ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਾਨ ਪ੍ਿੂੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਮੌਧਕਆਂ ਨੂੰ
ਘੁੱ ਟ੍ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ੍ ਕਰਦੇ ਿਨ।
CRC ਦੀ ਿਾਰਾ 17: ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਨੂੰ ਰੇ ੀਓ, ਅਖਿਾਰਾਂ, ਧਕਤਾਿਾਂ, ਕੂੰ ਧਪ੍ਊਟ੍ਰਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਧਕ ਉਨਹਾਂ ਲਈ
ਮਿੁੱ ਤ ਪ੍ਰਨ ਿੈ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਿੈ। ਿਾਲਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਧਕ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਨੂੰ ਧਮਲਣ ਾਲੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਨੀਕਾਰਕ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਉਸਨੂੰ ਲੁੱਭਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਧ ੁੱ ਚ ਮੁੱ ਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਇਿ ਧਸਿਾਂਤ ਭੌਧਤਕ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਾਤਾ ਰਨ ਧ ੁੱ ਚ ਖਤਧਰਆਂ ਨੂੰ ਘਟ੍ਾਉਣ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਮਿੁੱ ਤ ਪ੍ਰਨ ਿਚਾਓ ਧ ਿੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਜ਼ੋਖਮ
ਪ੍ਰਿੂੰਿਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਧਜੁੱ ਥੇ ਿਾਲਗ਼ਾਂ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਜਾਂ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਨਾਲ ਗੁੱ ਲਿਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਧਜੁੱ ਥੇ ਭੌਧਤਕ ਾਤਾ ਰਨ ਅਸਰੁੱ ਧਖਅਤ ਿੋਣ
ਨਾਲ ਿੋਣ ਾਲੇ ਸੂੰ ਭਾ ੀ ਖ਼ਤਧਰਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ।
ਸੂੰ ਸਥਾ ਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਲੇ ਟ੍ਫ੍ਾਰਮ ਧਸੁੱ ਧਖਆ, ਸੂੰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱ ਦਦ ਲੁੱਭਣ ਧ ੁੱ ਚ ਕੀਮਤੀ ਟ੍ਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਇਨਹਾਂ ਪ੍ਲੇ ਟ੍ਫ੍ਾਰਮਾਂ ਨਾਲ
ਸੂੰ ਿੂੰ ਧਿਤ ਖਤਰੇ ਕੁੱ ਝ ਜ਼ਰਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟ੍ਾਏ ਗਏ ਿਨ, ਧਜਸ ਧ ੁੱ ਚ: ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਿਾਰੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਯ ਾ ਲੋ ਕਾਂ,
ਮਾਧਪ੍ਆਂ, ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰਾਂ ਦੀ ਧਸੁੱ ਧਖਆ, ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਧਫ੍ਲਟ੍ਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਸੂੰ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਟ੍ੋਕੋਲ ਸ਼ਾਧਮਲ ਿਨ।

ਕਾਰ ਾਈ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰ:
8.1

ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਦੇ ਧਨੈੱਜਤਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਿੂੰ ਚ, ਸਮਾਧਜਕ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਅਤੇ ਧਸੁੱ ਖਣ ਦੇ ਮੌਧਕਆਂ ਨਾਲ ਧਿਨਾਂ ਧਕਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ
ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਭੌਧਤਕ ਾਤਾ ਰਨ ਧ ੁੱ ਚ ਖਤਧਰਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਛਾਣਦੇ ਅਤੇ ਘਟ੍ਾਉਂਦੇ ਿਨ।

8.2

ਸੂੰ ਸਥਾ ਦੇ ਸੂੰ ਚਾਲਨ ਕੋ ਅਤੇ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾ ਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਾਤਾ ਰਨ ਨੂੰ ਰਧਤਆ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

8.3

ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਿੂੰਿਨ ਸੂੰ ਸਥਾਗਤ ਸੈਧਟ੍ੂੰ ਗਾਂ, ਗਤੀਧ ਿੀਆਂ, ਅਤੇ ਭੌਧਤਕ ਾਤਾ ਰਨ ਦਆਰਾ ਖਤਧਰਆਂ ‘ਤੇ ਧ ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਿਣਾਉਂਦਾ ਿੈ।

8.4

ਸੂੰ ਸਥਾ ਜੋ ਸਿਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਾਰਟ੍ੀਆਂ ਤੋਂ ਕੂੰ ਟ੍ਰੈਕਟ੍ ਤੇ ਲੈਂ ਦੇ ਿਨ, ਉਨਹਾਂ ਕੋਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਿੂੰ ਦੀਆਂ ਿਨ ਜੋ ਿੁੱ ਧਚਆਂ
ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਂਦੀਆਂ ਿਨ।

ਸਚਕ ਜੋ ਇਿ ਧਸਿਾਂਤ ਿਰਕਰਾਰ ਰੁੱ ਖਦੇ ਿਨ:
•

ਸੂੰ ਗਠਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਿੂੰਿਨ ਰਣਨੀਤੀ ਭੌਧਤਕ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਤਰੇ, ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਾਲਗ਼ਾਂ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਦੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਧ ੁੱ ਚ ਆਉਣ
ਿੋਣ ਾਲੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰਤ ਨੂੰ ਧ ਧਖਆਨ ਕਰਦਾ ਿੈ।

•

ਸੂੰ ਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਸੁੱ ਖਣ ਲਈ, ਸੂੰ ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁੱ ਦਦ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰਤਣ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਧਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ।

•

ਸੂੰ ਸਥਾ ਧ ੁੱ ਚ ਭੌਧਤਕ ਾਤਾ ਰਨ, ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰਕ ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਧਿਤ ਕਰ ਸਕਣ ਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਦੀ ਿੈ।

•

ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰ ਭੌਧਤਕ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਤਧਰਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਛਾਨਣ ਅਤੇ ਘਟ੍ਾਉਣ ਲਈ ਧਕਧਰਆਸ਼ੀਲ ਰਧਿੂੰ ਦੇ ਿਨ।

•

ਸੂੰ ਗਠਨ ਦੇ ਸੂੰ ਚਾਲਨ ਕੋ ਅਤੇ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧਿਤ ਪ੍ਰੋਟ੍ੋਕਾਲ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰ ਆਨਲਾਈਨ ਾਤਾ ਰਨ ੁੱ ਲ ਪ੍ਿੂੰ ਚ ਕਰਦੇ ਅਤੇ
ਰਤਦੇ ਿਨ।

•

ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰਕ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਸੂੰ ਸਥਾ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਟ੍ਲ ਰਤਣ ਿਾਰੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਧਰ ਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਸਧਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

•

ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੂੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱ ਕ ੇਂ ਕਦਮ ਿਨ ਤਾਂ ਜੋ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਰੁੱ ਧਖਆ
ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
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ਕੌਮੀ ਿਾਲ ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਧਸਿਾਂਤਾਂ ਦਾ ਧਨਯਧਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਧਖਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਾਰ
ਕਰਨਾ ਲਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

CRC ਦੀ ਿਾਰਾ 29 ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਦੀ ਪ੍ੜਹਾਈ ਪ੍ਰਧਤਭਾ ਅਤੇ ਕਾਿਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਧ ਕਧਸਤ ਕਰਨ ਧ ੁੱ ਚ ਮੁੱ ਦਦ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਿ
ਸ਼ਾਂਤੀਪ੍ਰ ਕ ਧਜਊਣਾ ਧਸੁੱ ਖਣਾ, ਾਤਾ ਰਣ ਨੂੰ ਿਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਿੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਧ ੁੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱ ਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ
ਿੈ।
ਇਿ ਧਸਿਾਂਤ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਸੂੰ ਸਥਾ ਾਂ ਨੂੰ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਾਈ ਧ ੁੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਸਟ੍ਾਫ਼
ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰਾਂ ਦਆਰਾ ਸੂੰ ਸਥਾ ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾ ਾਂ, ਧਰਕਾਰ ਰੁੱ ਖਣ ਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾ ਾਂ ਲਾਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੀਧਖਆ
ਕਰ ਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਇਨਹਾਂ ਸਮੀਧਖਆ ਾਂ ਧ ੁੱ ਚ ਸਟ੍ਾਫ਼, ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰਾਂ, ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨ ਲੋ ਕਾਂ, ਪ੍ਧਰ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਧਮਊਧਨਟ੍ੀ ਸਲਾਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਅਤੇ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਸੂੰ ਸਥਾ ਦੀ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਸਮਰੁੱ ਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਸਮੀਧਖਆ ਦੇ ਪ੍ਾਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਚੂੰ ਗੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾ ਾਂ ਅਤੇ ਧਸੁੱ ਧਖਆ ਾਂ ਨੂੰ
ਧਨਯਧਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਰਪ੍ੋਰਧਟ੍ੂੰ ਗ ਦੀ ਮਿੁੱ ਤਤਾ ਇਸ ਧ ੁੱ ਚ ਸ਼ਾਧਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਧਨਯਧਮਤ ਸਮੀਧਖਆ ਾਂ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਂਦੀਆਂ ਿਨ
ਧਕ ਸੂੰ ਸਥਾ ਾਂ ਪ੍ੈਦਾ ਿੋਣ ਾਲੀਆਂ ਨ ੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਤ ੁੱ ਜੋ ਧਦੂੰ ਦੀਆਂ ਿਨ।

ਕਾਰ ਾਈ ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰ:
9.1

ਸੂੰ ਸਥਾ ਧਨਯਧਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਪ੍ਰਥਾ ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਧਖਆ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਮਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਸਿਾਰ ਕਰਦੀ ਿੈ।

9.2

ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ, ਧਚੂੰ ਤਾ ਾਂ ਅਤੇ ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਘਟ੍ਨਾ ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਫ੍ਲਤਾ ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ
ਧ ਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਧਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

9.3

ਸੂੰ ਗਠਨ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਅਤੇ ਸ ੈ-ਸੇ ਕਾਂ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਧਰ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਲਈ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧਿਤ ਸਮੀਧਖਆ ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਧਜਆਂ ਿਾਰੇ
ਸਚਨਾ ਧਦੂੰ ਦਾ ਿੈ।

ਸਚਕ, ਜੋ ਇਿ ਧਸਿਾਂਤ ਿਰਕਰਾਰ ਰੁੱ ਖਦੇ ਿਨ:
•

ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾ ਾਂ ਦੀ ਧਨਯਧਮਤ ਸਮੀਧਖਆ ਦੌਰਾਨ ਸੂੰ ਗਠਨ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ,
ਮਾਧਪ੍ਆਂ ਅਤੇ ਕਧਮਊਧਨਟ੍ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਚਾਿੂੰ ਦਾ ਿੈ।

•

ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਸਚਕ ਸਮੀਧਖਆ ਾਂ ਲਈ ਰਤੇ ਜਾਣ ਾਲੇ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ਾਂ ਧ ੁੱ ਚ ਸ਼ਾਧਮਲ ਿਨ।

•

ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਪ੍ਰਥਾ ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਿਤਰ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੀਧਖਆ ਨਤੀਧਜਆਂ ‘ਤੇ ਧ ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਲਾਗ ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

•

ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਧਨਯਧਮਤ ਧ ਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਪ੍ਰਥਾ ਾਂ ਧ ੁੱ ਚ ਸਿਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ।
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ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ੀਕਰਨ ਦੁੱ ਸਦਾ ਿੈ ਧਕ ਸੂੰ ਸਥਾ ਾਂ
ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨ ਲਈ ਧਕ ੇਂ ਸਰੁੱ ਧਖਅਤ ਿਨ।

CRC ਦੀ ਿਾਰਾ 4: ਸੂੰ ਸਥਾ ਾਂ ਦੀ ਧਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀ ਿੈ ਧਕ ਉਿ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰੁੱ ਧਖਅਤ ਿੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ। ਉਿ

ਪ੍ਧਰ ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਧਜਿਾ ਮਾਿੌਲ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਧ ੁੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਿਨ ਧਜਸ
ਧ ੁੱ ਚ ਿੁੱ ਚੇ ਿ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣਾ ਸਮਰੁੱ ਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਸੂੰ ਸਥਾ ਾਂ ਧ ੁੱ ਚ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾ ੇਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਿੁੱ ਤਤਾ ਿੈ, ਜੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਧਸਿਾਂਤ ਦੀ ਰਪ੍ਰੇਖਾ ਿੈ। ਇਿ ਸਾਰੇ
ਧਿੁੱ ਤ ਿਾਰਕਾਂ, ਸੂੰ ਗਠਨ ਦੇ ਸਟ੍ਾਫ੍ ਅਤੇ ਾਲੂੰਟ੍ੀਅਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਧਰ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰ ਭਾਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੂੰ ਗਠਨ

ਅਧਜਿਾ ਾਤਾ ਰਨ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਲਈ ਸਰੁੱ ਧਖਅਤ ਿੈ, ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਧਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ ਧਕ ੇਂ ਪ੍ਰਾ ਕਰ ਧਰਿਾ ਿੈ, ਿਾਰੇ ਜਾਣ ਕਰ ਾਉਣਾ
ਯਕੀਨੀ ਿਣਾ ੇਗਾ। ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਾਰਟ੍ਨਰ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸੂੰ ਸਥਾ ਾਂ ਨੂੰ ਿਾਲ ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਦੀਆਂ
ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾ ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਧਦੁੱ ਤੇ ਜਾਣ ਾਲੇ ਫ੍ੂੰ

ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਭਆਸਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਓਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ੀਕਰਨ ਸੂੰ ਸਥਾ ਭਰ ਧ ੁੱ ਚ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਲਈ ਸਰੁੱ ਧਖਅਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ
ਿੈ। ਇਿ ਸੂੰ ਸਥਾ ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਧਖਆ ਦਆਰਾ, ਿਾਲ ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਦੇ ਧਸਿਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿਣਾਉਂਦਾ ਿੈ।

ਕਾਰ ਾਈਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰ:
10.1

ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਾਂ ਸਾਰੇ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਦੇ ਕੌ ਮੀ ਧਸਿਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂੰ ਿੋਿਨ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ।

10.2

ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

10.3

ਿੀਆ ਅਧਭਆਸ ਮਾ ਲ ਅਤੇ ਧਿੁੱ ਤ-ਿਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ ਰਾ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਾਂ ਦੇ ਧ ਕਾਸ ਨੂੰ ਸਧਚਤ ਕਰਦੇ ਿਨ।

10.4

ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀ ਰਾਂ ਦੇ ਚੈਂਪ੍ੀਅਨ ਅਤੇ ਮਾ ਲ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ।

10.5

ਸਟ੍ਾਫ੍ ਅਤੇ ਲੂੰਟ੍ੀਅਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਲਾਗ ਕਰਦੇ ਿਨ।

ਸਚਕ ਜੋ ਇਿ ਧਸਿਾਂਤ ਨੂੰ ਿਰਕਰਾਰ ਰੁੱ ਖਦੇ ਿਨ:
•

ਸੂੰ ਸਥਾ ਦੇ ਿੁੱ ਧਚਆ ਦੀ ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਧ ਆਪ੍ਕ ਿੈ ਅਤੇ ਦਸ ਧਸਿਾਂਤਾਂ ਧ ੁੱ ਚੋਂ ਧਤੂੰ ਨ ਧਸਿਾਂਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂੰ ਿੋਿਨ ਕਰਦੇ
ਿਨ।

•

ਸੂੰ ਸਥਾ ਦੀ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਸਤਕ ਦੇ ਰਪ੍ ਧ ੁੱ ਚ ਧਲਖਤੀ ਦਸਤਾ ੇਜ
ਿਣਾ ਧਦੁੱ ਤਾ ਿੈ ਜੋ ਧਕ ਸਟ੍ਾਫ੍, ਲੂੰਟ੍ੀਅਰਾਂ, ਪ੍ਧਰ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧਮਲ ਜਾ ੇ ਅਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾ ੇ।

•

ਸੂੰ ਗਠਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਾਂ ਦੇ ਆਧ ਟ੍ ਸੂੰ ਗਠਨ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਲੀ ਰਧਸ਼ਪ੍ ਅਤੇ ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰ ਦਆਰਾ ਿੁੱ ਚੇ ਦੀ
ਸਰੁੱ ਧਖਆਦਾ ਸਿਤ ਮਿੁੱ ਈਆ ਕਰ ਾਉਂਦੇ ਿਨ।

•

ਸੂੰ ਗਠਨ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਪ੍ਰਕ
ੈ ਧਟ੍ਸ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਿੋਰ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਇਕਸਾਰ ਿੂੰ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰੁੱ ਧਖਅਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਾਂ
ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੁੱ ਧਖਅਤ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਅਨਕਲ ਿੂੰ ਦਾ ਿੈ।

•

ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ, ਪ੍ਧਰ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਧਮਊਧਨਟ੍ੀ ਮੈਂਿਰਾਂ ਦੀ ਇੂੰ ਟ੍ਰਧ ਊ ਜਾਂ ਸਰ ੇਖਣ ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਧਿਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਸੂੰ ਗਠਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਾਂ ਧ ੁੱ ਚ ਆਤਮ-ਧ ਸ਼ ਾਸ ਅਤੇ ਜਾਗਰਕਤਾ ਧਦਖਾਉਂਦੇ ਿਨ।

•

ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਲੂੰਟ੍ੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟ੍ਾਫ੍ ਦੇ ਸਰ ੇਖਣ ਸੂੰ ਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਾਂ ਅਤੇ ਅਧਭਆਸ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪ੍ੁੱ ਿਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦੂੰ ਦੇ ਿਨ।

ਿਾਲ-ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਸੂੰ ਸਥਾ ਾਂ ਦੇ ਕੌ ਮੀ ਧਸਿਾਂਤਾਂ ਦੇ ਧ ਕਾਸ ਅਤੇ ਸਲਾਿਾਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱ ਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਧਮਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ
ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇ ਾ ਾਂ ਿਾਰੇ ਧ ਭਾਗ ਦਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਧਗਆ ਿੈ। ਿੁੱ ਧਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਤੀ ਨੂੰ ਅੁੱ ਗੇ ਿਾਉਣ ਲਈ ਸਭ
ਸੂੰ ਗਠਨਾਤਮਕ ਸੈਧਟ੍ੂੰ ਗਾਂ ਧ ੁੱ ਚ ਸੁੱ ਧਭਆਚਾਰ ਿਣਾਉਣਾ ਮੁੱ ਖ ਟ੍ੀਚਾ ਿੈ।

ਕੌ ਮੀ ਧਸਿਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧਿਤ ਸਾਿਨਾਂ ਦਾ ਧ ਕਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗ ਕਰਕੇ ਕੌ ਮੀ ਸੈਕਟ੍ਰ ਸੂੰ ਸਥਾ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖਣਾ।
ਿਾਲ ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਸੂੰ ਸਥਾ ਾਂ ਦੀ ਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਧਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਇੁੱ ਥੇ ਜਾਓ:
https://childsafe.humanrights.gov.au/
ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ: childsafe@humanrights.gov.au

ਿਾਲ ਸਰੁੱ ਧਖਆ ਦੇ ਕੌ ਮੀ ਦਫ੍ਤਰ ਿਾਰੇ ਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੁੱ ਥੇ ਜਾਓ:
https://pmc.gov.au/domestic-policy/national-office-child-safety
ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ: NationalOfficeforChildSafety@pmc.gov.au

