ਕਮਊਨਿਟੀ ਚਾਰਟਰ (ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਨਿਕਾਰ-ਪੱ ਤਰ)

ਭਾਈਚਾਰਰਕ ਅਨਿਕਾਰ-ਪੱ ਤਰ

ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਾਂ ਕਿ ਬਰਾਦਰੀਆਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਕਿਹੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਿਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰਾਾਂਗੇ ਿੋ ਰਕਹਣ ਯੋਗ, ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਕਿਿਾਊ ਬਰਾਦਰੀਆਾਂ ਅਤੇ
ਸੰਪ੍ੰਨ ਿੁ ਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਿਰਦੀਆਾਂ ਹਨ।

ਸਾਡਾ ਵਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ
ਭਾਈਚਾਰਿ ਅਕਿਿਾਰ-ਪ੍ੱਤਰ ਸਾਡੇ ਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਮਾਪ੍ਤੀ – ਅਤੇ
ਇਹ ਉਨਹ ਾ ਹੀ ਵਿੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿੰਨੇਹ ਵਿੀਆ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਇਸਨੂ ੰ ਅਸਲੀਅਤ ਕਵੱਚ ਲਾਗੂ
ਿੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਇਸਨੂ ੰ ਪ੍ੂਰੇ ਕਵਿਿੋਰੀਆ ਕਵੱਚ ਕਵਹਾਰਿ ਪ੍ੱਿਰ ਤੇ ਚਾਲੂ ਿਰਨ ਲਈ
DELWP ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰੇਗੀ।
ਅਕਿਿਾਰ-ਪ੍ੱਤਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ:
• ਤੁ ਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂ ੰ ਸ਼ਾਕਮਲ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹ ਅਨੁ ਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁ ਸੀਂ

ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਹੋ
• ਤੁ ਸੀਂ ਸਾਨੂ ੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪ੍ਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਿੀਤੀ ਹੈ
• ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਸ ਸੰਬੰਿੀ ਸਪ੍ੱਸ਼ਿ ਿਾਣਿਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਿੀ ਿਰਦੇ ਹਾਾਂ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਥਾਨਿ ਸੰਪ੍ਰਿ ਿੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਾਂ
• ਤੁ ਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪ੍ੱਸ਼ਿ ਹੋਵੇਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂ ੰ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਸਮੱਕਸਆਵਾਾਂ ਅਤੇ ਅਕਭਲਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ
• ਤੁ ਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਿਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਫਰਿ ਪ੍ੂਰੇ ਿਰਾਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰਾਾਂਗੇ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੇ ਿੰਮਾਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ਿਾਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਕਹਲੂ ਆਾਂ ਕਵੱਚ ਹੇਠਾਾਂ ਕਦੱਤੇ ਿੰਮ ਿਰਾਾਂਗੇ:

ਉਪਲਬਿ ਰਹੋ

ਸਥਾਨ ਤਰਾਰਅ-ਭਾਈਚਾਰਕ ਧਰਆਨ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ

ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਿਰਨਾ ਕਿ ਤੁ ਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਕਹੰਦੇ ਹੋ, ਿੀ ਿੰਮ ਿਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਿ
ਬਰਾਦਰੀਆਾਂ ਕਵੱਚ ਕਦਖਾਈ ਦੇਣਾ

ਸੁਲਭਅਾ

ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਿ ਿਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਸਪ੍ੱਸ਼ਿ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਤਰੀਕਿਆਾਂ ਨਾਲ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੈ

ਅਨੁ ਿੂਲਨਸ਼ੀਲਤਾ
ਉਸ ਤਰੀਿੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਿਰਨਾ ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁ ਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਿ ਜ਼ਰੂਰਤਾਾਂ ਮੁਤਾਬਿ ਸਾਡੇ ਤਰੀਿੇ ਨੂ ੰ ਅਪ੍ਨਾਉਣਾ

ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਸੁਣੋ

ਕਿਕਰਆਸ਼ੀਲ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਕਵਚਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਵਚਾਰਾਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਿਰਨਾ
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ਕਮਊਧਨਟੀ ਚਾਰਟਰ (ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਧਰਕਾਰ-ਪੱ ਅਰ)
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪ੍ੱਸ਼ਿਤਾ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਕਹਣਾ ਕਿ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਪ੍ਕਹਲਤਾਵਾਾਂ ਦਾ ਿੀ ਿਾਰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਿੀ ਪ੍ੂਰਾ ਿਰਨ ਅਤੇ ਿੀ ਪ੍ੂਰਾ ਨਾ ਿਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਿਰ ਸਿਦੇ
ਹਾਾਂ, ਸਾਡੀਆਾਂ ਸਮੱਕਸਆਵਾਾਂ ਿੀ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਉਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ

ਸਪ੍ੱਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਵੱਚ ਸਪ੍ੱਸ਼ਿ ਰਕਹਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹੱਸੇਦਾਰੀ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ, ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸਰ ਪ੍ਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਕਲਆਉਣ
ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਅਸਲੀਅਤ ਕਵੱਚ ਮੌਿੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਦੇ ਹਾਾਂ

ਕਾਰਜਵਾਈ ਕਰੋ
ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕਿਕਰਆਸ਼ੀਲਤਾ
ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਿੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਿਰਨਾ, ਸਮੱਕਸਆਵਾਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਆ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਿਵਾਬ ਦੇਣਾ

ਇਿਸਾਰਤਾ
ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤਰੀਿੇ ਨੂ ੰ ਲੈ ਿੇ ਅਸੀਂ ਇਿਸਾਰ ਹਾਾਂ

ਅਖੀਰਲੀ ਿਾਾਂਚ ਿਰਿੇ ਿੰਮ ਮੁਿਾਉਣਾ
ਪ੍ਰਾਿੈਿਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਬਰਾਦਰੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਸੂਕਚਤ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਿੇਿਰ ਸਾਡੀਆਾਂ ਯੋਿਨਾਵਾਾਂ ਕਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹ ਦੱਸਾਾਂਗੇ ਕਿ ਅਕਿਹਾ ਿਦੋਂ
ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਤੀਨਕਰਆ

ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਕਿਹਾ ਿੰਮ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਆ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਿੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਾਣ ਸਿੀਏ ਕਿ ਿੀ ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਵਾਇਦੇ ਪ੍ੂਰੇ
ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਿਾਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤਿਰਕਬਆਾਂ ਨੂ ੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕਬਹਤਰ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਪ੍ੂਰਾ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਮਲਦੀ
ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਕਿਹਾ ਿੰਮ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਿ ਿਰੋ।
ਿੇਿਰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕਿਪ੍ਾ ਿਰਿੇ ਅਨੁ ਵਾਦ ਅਤੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਸੰਬੰਿੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਨੁ ਵਾਦ ਅਤੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ
(Translating and Interpreting Service - TIS) ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਿ ਿਰੋ
TIS National ਨਾਲ 131 450 ਤੇ ਸੰਪ੍ਰਿ ਿਰੋ (ਆਸਿਰ ੇਲੀਆ ਕਵੱਚ) ਿਾਾਂ www.tisnational.gov.au ਵੇਖੋ

