ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋ ਸ਼ਲ ਕੇ ਅਰ ਵਰਕਰ – ਕੀ ਉਮੀਦ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਸੋ ਸ਼ਲ ਕੇ ਅਰ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱ ਛਤ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਜੀਉਣ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰਦੇ ਹਨ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਵੇ ਲਸ ਵਿੱ ਚ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੇ ਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਸੋ ਸ਼ਲ ਕੇ ਅਰ ਵੇ ਲਸ (Social Care Wales) ਨੇ ਸੋ ਸ਼ਲ ਕੇ ਅਰ ਲਈ ਪੇ ਸ਼ੇਵਰ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਕੋ ਡ
(Code of Professional Practice for Social Care) (ਕੋ ਡ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੰ ਮ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹਨ।
ਕੋ ਡ ਨਿਯਮਾਂ, ਜਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸਮੂਹ ਹੈ , ਜਿਹਨਾਂ ਉੱ ਤ�ੇ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪੇ ਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਅਤੇ
ਠੀਕ-ਠਾਕ ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਲੀਫਲੈ ਟ
ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਗਾ ਕਿ ਮਿਆਰ ਕੀ ਹਨ।

ਕੋ ਡ ਕੀ ਕਹਿੰ ਦਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਦੇ ਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰ ਦਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ, ਸੋ ਸ਼ਲ ਕੇ ਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ :
• ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ , ਉਹ ਕਹਿਣ
•

•
•
•

ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨ, ਗੋ ਪਨੀਯਤਾ, ਤਰਜੀਹਾਂ,
ਸੱ ਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ,
ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਇੱ ਛਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱ ਜ਼ਤ ਕਰਨ
ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਣ
ਇਮਾਨਦਾਰ, ਭਰੋ ਸੇਯੋਗ ਅਤੇ
ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋ ਗ ਹੋ ਣ
ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ
ਪਾਤਰ ਹੋ ਣ।

ਮੈ ਨੂੰ ਕੋ ਡ ਕਿੱ ਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਕੋ ਡ ਇੱ ਥੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ socialcare.wales/code
ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ codes@socialcare.wales'ਤੇ ਈਮੇ ਲ ਕਰੋ

ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੇ ਕੋ ਡ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ?
ਸਾਰੇ ਸੋ ਸ਼ਲ ਕੇ ਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਡ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇ ਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋ ਂ ਇਸ ਸਮੇ ਂ ਰਜਿਸਟਰ
ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਸ਼ਲ ਕੇ ਅਰ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਸੋ ਸ਼ਲ ਕੇ ਅਰ ਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕੋ ਡ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਹਨ:
•
•
•
•
•

ਬਾਲਗ਼ ਦੇ ਖਭਾਲ ਹੋ ਮ ਮੈ ਨੇਜਰ
ਘਰ-ਸਬੰ ਧੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਮੈ ਨੇਜਰ ਅਤੇ ਘਰ-ਸਬੰ ਧੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਵਰਕਰ
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇ ਅਰ ਮੈ ਨੇਜਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇ ਅਰ ਵਰਕਰ
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਂ ਦਰ ਮੈ ਨੇਜਰ
ਸੋ ਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸੋ ਸ਼ਲ ਵਰਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ।

ਸਮੇ ਂ -ਸਮੇ ਂ 'ਤੇ , ਹੋ ਰ ਸਮੂਹ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱ ਚ ਜੁੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਠ ਲਿਖੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਯੋ ਜਨਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
•
•
•
•
•
•

ਗੋ ਦ ਲੈ ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਸੇ ਵਾ ਮੈ ਨੇਜਰ
ਬਾਲਗ਼ ਦੇ ਖਭਾਲ ਹੋ ਮ ਮੈ ਨੇਜਰ
ਬਾਲਗ਼ ਸਥਾਪਨਾ ਮੈ ਨੇਜਰ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕਾਲਤ ਮੈ ਨੇਜਰ
ਮਤਰੇ ਈ ਸੇ ਵਾ ਸਬੰ ਧੀ ਮੈ ਨੇਜਰ
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਂ ਦਰ ਵਰਕਰ।

ਸਾਡਾ ਰਜਿਸਟਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰ:
•
•
•
•

ਕੰ ਮ ਲਈ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁ ਸਤ ਹਨ
ਚੰ ਗੇ ਚਰਿੱ ਤਰ ਵਾਲੇ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਲ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋ ਗਤਾਵਾਂ ਹਨ
ਪੇ ਸ਼ੇਵਰ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਕੋ ਡ (Code of Professional Practice) ਉੱ ਤ�ੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਹਿਮਤ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਖਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋ ਈ ਵਰਕਰ ਇੱ ਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
www.scwonline.wales/en/search-the-register/

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋ ਸ਼ਲ ਕੇ ਅਰ ਵਰਕਰ ਕੋ ਡ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ?
1. socialcare.wales/code 'ਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋ ਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ
2. ਆਪਣੇ ਦੇ ਖਭਾਲ ਵਰਕਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ

ਕੀ ਕਰਨਗੇ
3. ਜੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱ ਲ ਨਹੀਂ ਕੱ ਢਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ,
ਕਿ ਅੱ ਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ , ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਦੀ ਇੱ ਕ ਨਕਲ ਮੰ ਗ ਸਕਦੇ ਹੋ
4. ਜੇ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ , ਤਾਂ
ਸਾਡੀ ਫਿਟਨੈ ਸ ਟੂ ਪ੍ਰੈ ਕਟਿਸ (Fitness to Practise) ਟੀਮ ਨੂੰ ftp@socialcare.wales 'ਤੇ
ਈਮੇ ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਉੱ ਤ�ੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋ ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਈਮੇ ਲ ਰਾਹੀਂ
ਜਵਾਬ ਦੇ ਣਗੇ ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰ ਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰ ਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਦੇ ਖਭਾਲ ਦੇ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰ ਤਤ ਹੋ , ਤੁਸੀਂ ਕੇ ਅਰ
ਇੰ ਸਪੈ ਕਟੋ ਰੇਟ ਵੇ ਲਸ (Care Inspectorate Wales) ਦੇ ਨਾਲ 0300 7900 126 ਉੱ ਤ�ੇ,
ciw@gov.wales 'ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ careinspectorate.wales
'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

