ਸਕੌ ਟਿਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਟਿਟਸਜ਼ ਕੌਂ ਸਲ
ਸਮਾਟਿਕ ਸੇਿਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਿ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਦੇ ਕੋਡ
ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 2003 ਹ ਿੱ ਚ, ਪਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਨੰ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਕੋਡ ਪਰਕਾਹਸ਼ਤ
ਕੀਤੇ, ਜੋ ਹਕ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਹ ਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗ ਿੰ ਦੇ ਿਨ। 2016 ਦੇ ਸੰ ਸ਼ੋਹਧਤ ਕੋਡ, ਦਜਾ ਸੰ ਸਕਰਨ ਿੈ ਅਤੇ
ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਹ ਹਸਜ਼ ਪਾਲਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲੀ ਹ ਿੱ ਚ ਤਰਿੱ ਕੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿੈ।
ਿਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ
ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲੀ ਦੇ SSSC ਕੋਡ (ਕੋਡ) ਿੇਠ ਹਲਹਿਆਂ ਨੰ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਕਰਦੇ ਿਨ:


ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਦੀਆਂ ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਾਂ ਹ ਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਿਰੇਕ ਹ ਅਕਤੀ ਿੱ ਲੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲੀ
ਅਤੇ ਰਤਾਅ ਦੇ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਨੰ



ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਹ ਿੱ ਚ ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਿੱ ਲੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਨੰ ।

ਇਿਨਾਂ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਨੰ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਕਰਨ ਹ ਿੱ ਚ, ਕੋਡ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਿ ਸੋਚਣ ਲਈ ਰਤਣ ਾਲਾ ਇਿੱ ਕ
ਯੰ ਤਰ ਿੈ, ਹਕ ਉਿ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲੀ ਨੰ ਹਨਰੰ ਤਰ ਹਕ ੇਂ ਸਧਾਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਕੋਡ ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੰ ਰਤਣ ਾਲੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ ਨੰ ਇਿ ਜਾਣਨ ਹਦੰ ਦੇ ਿਨ ਹਕ ਉਿ ਉਿਨਾਂ ਨੰ ਸਿਾਰਾ ਦੇਣ ਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ
ਰਿੱ ਿ ਸਕਦੇ ਿਨ।
ਕੋਡ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਟਿਿੱ ਚ ਹਨ
ਦੋ ਕੋਡਾਂ ਨੰ ਇਕਿੱ ਠੇ ਪਰਦਰਹਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਉਿ ਸਿਾਇਕ ਿੰ ਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਦੇ ਅਨਰਪ ਿੋਣ ਹ ਿੱ ਚ ਦੋਨੋਂ
ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ ਨੰ ਪਰਹਤਹਬੰ ਬਤ ਕਰਦੇ ਿਨ।
1. ਸਮਾਟਿਕ ਸੇਿਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੋਡ
ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਮਾਲਕ ਿੋ, ਤਾਂ ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੋਡ, ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਤਿਾਡੀਆਂ ਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ ਨੰ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਕਰਦੇ ਿਨ ਹਕ ਤਿਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਿਨਰਮੰ ਦ ਅਤੇ
ਆਤਮ ਹ ਸ਼ ਾਸੀ ਿੈ। ਤਿਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ , ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਡ ਹ ਿੱ ਚ

ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਨੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰੀ ਿੈ ਅਤੇ ਹਨਰੰ ਤਰ ਸਧਾਰ ਲਈ
ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਭਾਗਾਂ ਨੰ ਇਿੱ ਕ ਯੰ ਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਤਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
2. ਸਮਾਟਿਕ ਸੇਿਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਡ
ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਾਂ ਹ ਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਡ, ਸਪਸ਼ਟ
ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਨੰ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਕਰਦੇ ਿਨ ਹਜਨਹਾਂ ਦੇ ਅਨਰਪ ਿੋਣ ਦੀ ਤਿਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਿਨਾਂ ਪਿੱ ਧਰਾਂ
ਦੇ ਅਨਰਪ ਿੋਣ ਦੀ ਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰੀ ਤਿਾਡੀ ਿੈ ਅਤੇ ਤਿਾਨੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲੀ ਉੱਤੇ ਹਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤਸੀਂ
ਹਨਰੰ ਤਰ ਸਧਾਰ ਹਕ ੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਇਿ ਪਛਾਣਨ ਲਈ, ਤਿਾਨੰ ਕੋਡ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।
ਕੋਡ ਟਕਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ?
ਿਨਤਾ ਦੀ ਰਿੱ ਟਿਆ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਨੂੂੰ ਟਨਯਮਤ ਕਰਨਾ
ਕੋਡ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੇਿ-ਭਾਲ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਾਂ ਰਤ ਰਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਆਰਾ ਅਨਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਿ-ਭਾਲ
ਦੀ ਗਣ ਿੱ ਤਾ ਨੰ ਹਨਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਜ਼ਰਰੀ ਭਾਗ ਿਨ।
ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲੀ ਦੇ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਹ ਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ
ਚਨਬਿੱ ਧਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।
SSSC ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਨੰ ਹਨਯਮਤ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਿੱ ਿਦਾ ਿੈ ਹਕ ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਦੇ ਲੋ ਕ
ਹਕਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਿਨਰਮੰ ਦ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹ ਸ਼ ਾਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਦਆਰਾ ਮਿਿੱ ਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਿੀਆਂ ਸਮਾਹਜਕ
ਸੇ ਾ ਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।
ਦੇਿ-ਭਾਲ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਮੰ ਡਲੀ ਉਿਨਾਂ ਸੰ ਸਥਾ ਾਂ ਨੰ ਹਨਯਮਤ ਕਰਦੀ ਿੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਿਨ
ਅਤੇ ਰਹਜਸਟਰਡ ਦੇਿ-ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਮਿਿੱ ਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ। ਦੇਿ-ਭਾਲ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਮੰ ਡਲੀ ਮਸ਼ ਰਾ ੀ ਪਰਦਾਨ
ਕਰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਨਮਿ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਨੰ ਸਧਾਰਨ ਲਈ ਚੰ ਗੀ ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲੀ ਨੰ ਉਤੇਹਜਤ ਕਰਦੀ ਿੈ।
ਜਦੋਂ ਇਿੱ ਕ ਰਹਜਸਟਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਲਕ, ਕੋਡ ਹ ਿੱ ਚ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪ ਨਿੀਂ ਿੰ ਦਾ, ਤਾਂ
SSSC (ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ) ਜਾਂ ਦੇਿ-ਭਾਲ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਮੰ ਡਲੀ (ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ) ਦਆਰਾ ਕਾਰ ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਿੈ। SSSC ਸਾਡੀ ਪਰੈਕਹਟਸ ਦੇ ਲਈ ਹਿਟਨੈਸ ਪਰਹਕਹਰਆ ਦੇ ਰਾਿੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹ ਰਿੱ ਧ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ।
ਦੇਿ-ਭਾਲ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਮੰ ਡਲੀ, ਦੇਿ-ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਪਰਦਾਹਤਆਂ ਨੰ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਲਾਿ ਹਦੰ ਦੀ ਿੈ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ
ਜ਼ਰਰੀ ਿੋ ੇ, ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹ ਰਿੱ ਧ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਹਰੇਕ ਟਦਨ ਚੂੰ ਗੀ ਕਾਰਿ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ
ਕੋਡ ਹਨਰੰ ਤਰ ਸਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲੀ ਨੰ ਸਧਾਰਨ ਾਲਾ ਯੰ ਤਰ ਿਨ। ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ ਤਸੀਂ ਇਿਨਾਂ ਨੰ ਿੇਠ ਹਲਹਿਆਂ
ਲਈ ਰਤ ਸਕਦੇ ਿੋ:


ਟੀਮ ਮੀਹਟੰ ਗਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਡ ਚਰਚਾ ਾਂ ਨੰ ਸਮਰਥਨਾ ਦੇਣ ਲਈ



ਪਰੇਰਨਾ ਦੌਰਾਨ ਅਤ ਸਟਾਫ਼ ਹਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਹ ਕਾਸ ਲਈ



ਮੌਜਦਾ ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲੀ ‘ਤੇ ਹਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ।

ਸਮਰਥਨ ਸਧਾਰ ਲਈ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਹ ਚਾਰ www.sssc.uk.com ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਿਨ।

ਸਮਾਟਿਕ ਸੇਿਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰਿ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਦੇ ਕੋਡ
1: ਇਿੱ ਕ ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜੋਂ, ਤਿਾਨੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਕ ਲੋ ਕ
ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਅਨਕਲ ਿਨ ਅਤੇ ਹਕ ਉਿ ਆਪਣੀਆਂ ਭਹਮਕਾ ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ ਨੰ
ਸਮਝਦੇ ਿਨ।
ਤੁਸੀਂ
1.1

ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਕ ਕੇ ਲ ਉਹਚਤ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਣਾਂ ਾਲੇ , ਅਤੇ ਲੜੀਂਦਾ ਹਗਆਨ
ਨੰ ਿਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਅਤੇ ਿਨਰਾਂ ਾਲੇ ਯੋਗ ਲੋ ਕ ਿੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਹ ਿੱ ਚ ਪਰ ੇਸ਼
ਕਰਦੇ ਿਨ,ਪਰਨ ਪਰ ੇਸ਼ ਪਰਹਕਹਰਆ ਾਂ ਨੰ ਰਤੋਗੇ।

1.2

ਮਜਰਮ ਹਰਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਹਜਸਟਰਾਂ ਨੰ ਜਾਂਚੋਗੇ ਅਤੇ ਇਿ ਮਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਹਕ ਕੋਈ
ਹ ਅਕਤੀ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਿਰਜ਼ ਹਨਭਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਿੱ ਥ ਿੈ ਹਜਸ ਲਈ ਉਸ ਨੰ ਲਈ ਚਹਣਆ ਹਗਆ
ਿੈ, ਢਿੱ ਕ ੇਂ ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਤਿਾਨੰ ਇਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੰ ਹਨਯਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

1.3

ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਾਂ ਹ ਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕਸੇ ਹ ਅਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਸਤ ਅਤੇ ਢਿੱ ਕ ੇਂ ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਿੱ ਛੋਗੇ ਅਤੇ ਮਿਿੱ ਈਆ ਕਰੋਗੇ।

1.4

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਹਮਕਾ ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ, ਅਨਕਲ ਹ ਧਾਨ ਅਤੇ ਪਾਲਸੀਆਂ
ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲੀਆਂ, ਹਜਨਹਾਂ ਦੀ ਉਿਨਾਂ ਨੰ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਹ ਿੱ ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਦਓਗੇ।

2: ਇਿੱ ਕ ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜੋਂ, ਤਿਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ
ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲੀ ਦੇ ਕੋਡ ਦੇ ਸਮਰਪ ਿੋਣ ਹ ਿੱ ਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਜਗਹਾਂ ਦੀ ਸੰ ਸਹਕਰਤੀ ਅਤੇ
ਪਰਬੰਧ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ।
ਤੁਸੀਂ
2.1

ਹਲਿਤੀ ਪਾਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲੀਆਂ ਨੰ ਅਮਲ ਹ ਿੱ ਚ ਹਲਆਓਗੇ ਅਤੇ ਹਨਰੀਿਣ ਕਰੋਗੇ,
ਹ ਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰ ਬੰ ਹਧਤ ਅਹਧਕਾਰੀ ਨੰ ਨਕਸਾਨ ਜਾਂ ਬਰਾ-ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੰ ਹਰਪੋਰਟ
ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ।

ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ

2.2

ਸਰੇਸ਼ਠ ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰ ਗੇ ਆਚਰਨ ਨੰ ਉਤੇਹਜਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹਨਰੀਿਣ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰ ,
ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗਜ਼ਾਰੀ ਹ ਿੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਾਰਾ ਹਦਓਗੇ ਅਤੇ ਇਿ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਓਗੇ ਹਕ ਉਿ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਸਤ ਿਨ।

2.3

ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗਜ਼ਾਰੀ ਨੰ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਰਪ ਦੇਣ ਲਈ,
ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੰ ਰਤਣ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ, ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ, ਅਤੇ ਿੋਰ ਸੰ ਬੰ ਹਧਤ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਿੀਡਬੈਕ ਸਣਨ
ਲਈ ਅਤੇ ਹ ਚਾਰਨ ਲਈ ਪਰਬੰਧਾਂ ਨੰ ਹ ਧੀ ਹ ਿੱ ਚ ਹਲਆਓਗੇ।

2.4

ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਧਨਾਂ ਜਾਂ ਸਮਿੱ ਹਸਆ ਾਂ ਦੀ ਸਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਹਜਨਹਾਂ ਦਾ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਸਪਰਦਗੀ 'ਤੇ
ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪਰਭਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਬੰਧਾਂ ਨੰ ਹ ਧੀ ਹ ਿੱ ਚ
ਹਲਆਓਗੇ। ਅਹਜਿੀਆਂ ਸਮਿੱ ਹਸਆ ਾਂ ਦਾ ਿਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਸੰ ਬੰ ਹਧਤ ਅਿਦੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰੋਗੇ।

2.5

ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਿਸਸ ਕਰਦੇ ਿਨ ਹਕ ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲੀਆਂ ਹਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ
ਅਨਉਹਚਤ ਜਾਂ ਅਸਰਿੱ ਹਿਅਤ ਿਨ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ਇਿ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਾਰਾ ਦੇਣ
ਲਈ ਪਰਬੰਧ ਕਰੋਗੇ।

2.6

ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲੀ ਦੇ ਕੋਡਾਂ ਹ ਚਲੇ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪ
ਿੋਣ ਲਈ ਸਿਾਰਾ ਹਦਓਗੇ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਅਹਜਿਾ ਕਝ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੀਂ ਕਿੋਗੇ, ਜੋ ਇਿ ਿੋਣ ਤੋਂ
ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਿੋ ੇ।

2.7

ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਪੇਹਸ਼ਆਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ਾ ਰ ਕੋਡਾਂ
ਦੇ ਸਮਰਪ ਿੋਣ ਲਈ ਸਿਾਰਾ ਹਦਓਗੇ।

2.8

ਸਬੰ ਹਧਤ ਅਹਧਕਾਰੀ ਨੰ ਉਿਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਹਜਨਹਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ
ਦਰਸਤਤਾ ਅਸਮਰਥ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੋ ੇ ।

ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ

3: ਇਿੱ ਕ ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜੋਂ, ਤਿਾਨੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ਉਿਨਾਂ ਦੇ
ਿਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹਗਆਨ ਨੰ ਮਜ਼ਬਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਹ ਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਸਿਲਾਈ
ਅਤੇ ਹ ਕਾਸ ਅ ਸਰਾਂ ਨੰ ਮਿਿੱ ਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
ਤੁਸੀਂ
3.1

ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨੰ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ
ਨ ੀਂਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਭਹਮਕਾ ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰ ਗੀ ਗਣ ਿੱ ਤਾ
ਾਲੀ ਪਰੇਰਨਾ, ਹਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਹ ਕਾਸ ਅ ਸਰਾਂ ਨੰ ਮਿਿੱ ਈਆ ਕਰੋਗੇ।

3.2

ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਮਲਾਂਕਣਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲੀ ਦੀ ਹਸਿਲਾਈ ਸਮੇਤ,
ਸਮਾਹਜਕ ਦੇਿ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਹਜਕ ਕੰ ਮ ਦੀ ਹਸਿੱ ਹਿਆ ਅਤੇ ਹਸਿਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਹ ਿੱ ਚ
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓਗੇ।

3.3

ਉਸ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋਗੇ ਹਜਸ ਨੰ ਰਹਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾ ਰ ਹ ਕਾਸ ਨੰ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਣ ਦੀ
ਮੰ ਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪ ਿੋਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਜਸਟਰ ਿੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਿੈ।

3.4

ਉਿਨਾਂ ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ਉਹਚਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਜ ਾਬ ਦੇ ੋਗੇ, ਹਜਨਹਾਂ ਨੰ ਸਮਰਥਨ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਉਿ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਨੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਯੋਗ ਜਾਂ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਹਤਆਰ ਿੋਣ ਦੇ ਕਾਬਲ
ਨਿੀਂ ਮਹਿਸਸ ਕਰਦੇ।

3.5

ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ਹ ਚਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲੀ ਦੇ ਰਾਿੀਂ ਹ ਕਾਸ ਅਤੇ ਸਧਾਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਿ-ਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋਗੇ।

4: ਇਿੱ ਕ ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜੋਂ, ਤਿਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ ਨੰ
ਰਤਣ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਰਿੱ ਹਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ਸਿਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ
ਹਲਿਤੀ ਪਾਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲੀਆਂ ਹਟਕਾਣੇ ‘ਤੇ ਿੋਣੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ।
ਤੁਸੀਂ
4.1

ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋਗੇ ਹਕ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਿੋਰ
ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਹ ਤਕਰਾ, ਮੰ ਨਣਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ ਅਹਜਿੇ ਰਤਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਜਿੱ ਠਣ ਲਈ ਕਾਰ ਾਈ
ਕਰੋਗੇ।

4.2

ਿੇਠ ਹਲਿੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜ

ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ

ਪਰਨਾਲੀਆਂ ਨੰ ਹ ਧੀ ਹ ਿੱ ਚ ਹਲਆਓਗੇ:


ਜਦੋਂ ਹਕਸੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਦੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਸਤਤਾ ਅਸਮਰਥ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੋ ੇ



ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਿਤਰਨਾਕ, ਪਿੱ ਿਪਾਤੀ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਰਤਾਅ ਜਾਂ ਕਾਰਜ



ਜਦੋਂ ਦੇਿ-ਭਾਲ ਨੇ ਸਰੀਰਕ, ਭਾ ਾਤਹਮਕ, ਆਰਹਥਕ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਕ ਿਾਨੀ ਜਾਂ ਨਕਸਾਨ
ਕਰ ਹਦਿੱ ਤਾ ਿੋ ੇ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੋ ੇ।

4.3

ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਰੰ ਤ, ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ
ਰਪ ਹ ਿੱ ਚ ਨਹਜਿੱ ਠੋਗੇ।

4.4

ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ ਨੰ ਰਤਣ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ
ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋਗੇ ਹਕ ਹਿੰ ਸਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਹ ਿਾਰ ਮੰ ਨਣਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿਨ। ਹਿੰ ਸਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੰ
ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰ ਸਾਤਹਮਕ ਘਟਨਾ ਾਂ ਨੰ ਸੰ ਭਾਲਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪਾਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ
ਪਰਨਾਲੀਆਂ ਨੰ ਹਲਆਓਗੇ।

4.5

ਉਿਨਾਂ ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਹ ਿੱ ਚ ਸਿੱ ਟਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰ ਸਾ
ਮਹਿਸਸ ਕਰਦੇ ਿਨ।

4.6

ਉਿਨਾਂ ਹਲਿਤੀ ਪਾਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲੀਆਂ ਨੰ ਕਾਰ ਾਈ ਹ ਿੱ ਚ ਹਲਆਓਗੇ ਜੋ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿੈਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੰ ਉਤੇਹਜਤ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਹ ਹਭੰ ਨਤਾ ਦਾ ਸਹਤਕਾਰ
ਕਰਦੇ ਿਨ।

4.7

ਉਿਨਾਂ ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ਉਹਚਤ ਸਮਰਥਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋਗੇ ਹਜਨਹਾਂ ਦੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ
ਦੀ ਦਰਸਤਤਾ ਅਸਮਰਥ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੋ ੇ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦਆਰਾ ਸਿਾਰਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਲੈਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ,
ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ‘ਤੇ ਹਕਸੇ ੀ ਿਿੱ ਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਗ ਾਈ ਦ ੋਗੇ। ਇੰ ਝ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਤਿਾਨੰ ਇਿ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਕ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੰ ਰਤਣ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਦੇਿ-ਭਾਲ
ਅਤੇ ਸਰਿੱ ਹਿਆ ਤਿਾਡੀ ਪਰਾਥਹਮਕਤਾ ਿੈ।

4.8

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓਗੇ ਹਕ ਹਜਿੱ ਥੇ ਦੇਿ-ਭਾਲ ਨੇ ਸਰੀਰਕ, ਭਾ ਾਤਹਮਕ, ਆਰਹਥਕ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਕ ਿਾਨੀ
ਜਾਂ ਨਕਸਾਨ ਕਰ ਹਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੋ ੇ, ਇਿ ਉਹਚਤ ਅਿਦੇਦਾਰਾਂ ਨੰ ਹਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਿੈ।

ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ

5: ਇਿੱ ਕ ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜੋਂ, ਤਿਾਨੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ
ਪਰਨਾਲੀ ਦੇ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਉਿਨਾ ਲੋ ਕਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ
ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ ਨੰ ਰਤਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਹ ਿੱ ਚ ਸਾਨੰ ਸਹਿਯੋਗ ਹਦੰ ਦੇ ਿਨ।
ਤੁਸੀਂ
5.1

ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲੀ ਦੇ
ਇਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਤਿਾਡੀ ਇਸ ਦੇ ਹਧਆਨ ਰਿੱ ਿਣ ਦੀ ਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਹਚਤ ਕਰੋਗੇ।

5.2

ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲੀ ਦੇ ਕੋਡ
ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਿੱ ਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹਧਆਨ ਰਿੱ ਿਣ ਦੀ ਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਹਚਤ ਕਰੋਗੇ।

5.3

ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ ਨੰ ਰਤਣ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲੀ ਦੇ ਕੋਡਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਚੇਤ ਕਰਾਓਗੇ।

ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਸਹਚਤ ਕਰੋਗੇ ਹਕ ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਹਧਤ ਮਿੱ ਹਦਆਂ ਨੰ ਹਕ ੇਂ ਉਠਾਉਣਾ ਿੈ, ਹਜਨਹਾਂ ਹ ਿੱ ਚ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਹਕ ੇਂ ਕਰਨਾ ਿੈ ਅਤੇ
ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ ਹਕਸੇ ੀ ਕਾਰ ਾਈ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਹਕ ੇਂ ਕਰਨਾ ਿੈ, ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ।
5.4

ਹਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਸਤਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਹਧਤ ਕੋਈ ੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਸਮੇਂ
ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲੀ ਦੇ ਕੋਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲ ੋਗੇ।

5.5

SSSC ਕੋਲ ਹਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰੈਿਰਲ ਕਰਨ ਲਿੱਗੇ, ਹਜਸ ਦੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਸਤਤਾ
ਅਸਮਰਥ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਅਗ ਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਉਹਚਤ ਿੋ ੇ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰ ਦਿੱ ਸ
ਦਓ ਹਕ ਤਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਰੈਿਰਲ ਕਰ ਹਦਿੱ ਤਾ ਿੈ।

5.6

SSSC ਅਤੇ ਿੋਰ ਅਿਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋਗੇ, ਹਜਨਹਾਂ ਹ ਿੱ ਚ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ਾਂ ਨੰ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਣ ਾਈਆਂ ਹ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਹਲਆਂ ਅਤੇ ਿੋਜਾਂ ਦਾ ਜ ਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ
ਿਨ।

5.7

ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ SSSC ਅਤੇ ਿੋਰ ਅਿਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ
ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਓਗੇ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਹਦਓਗੇ (ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਗ ਾਿੀ ਦੇ ਹਬਆਨ,
ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਜਾਂ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ, ਹਜਿੱ ਥੇ ਉਹਚਤ ਿੋ ੇ, ਸਣ ਾਈਆਂ ਹ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਿੋਣਾ)।
ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ

ਸਮਾਟਿਕ ਸੇਿਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਿ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਦੇ ਕੋਡ
1: ਇਿੱ ਕ ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋਂ, ਮੈਂਨੰ ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਾਲੇ

ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ

ਦੇ ਅਹਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਦਲਚਸਪੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿੱ ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।
ਮੈਂ
1.1

ਿਰੇਕ ਹ ਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹ ਿਾਰ ਕਰਾਂਗਾ।

1.2

ਸਹਤਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ, ਹਜਿੱ ਥੇ ਉਹਚਤ ਿੋ ੇ, ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਾਲੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਹ ਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਨਾ ਾਂ ਨੰ ਉਤੇਹਜਤ ਕਰਾਂਗਾ।

1.3

ਉਿਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਅਹਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹਜ਼ੰ ਦਗੀਆਂ ਨੰ ਹਨਯੰ ਤਹਰਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਿੱ ਲੋਂ

ਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਾਲੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਚਤ

ਚੋਣਾਂ ਕਰਦੇ ਿਨ।
1.4

ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਸਹਤਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੰ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਿਾਂਗਾ।

1.5

ਅਹਜਿੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਹ ਹਭੰ ਨਤਾ ਨੰ ਉਤੇਹਜਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹ ਹਭੰ ਨ ਸਿੱ ਹਭਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱ ਲਾਂ
ਦਾ ਸਹਤਕਾਰ ਕਰੇ।

2: ਇਿੱ ਕ ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋਂ, ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ
ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਹ ਸ਼ ਾਸ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਬਣਾ ਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਿਾਂਗਾ।
ਮੈਂ
2.1

ਸਿੱ ਚਾ, ਸਾਫ਼ ਹਦਲੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਿਾਂਗਾ।

2.2

ਇਿੱ ਕ ਉਹਚਤ, ਸਪਸ਼ਟ, ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਸਰਲ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਾਂਗਾ।

2.3

ਗਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਹਤਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਾਲੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਗਪਤਤਾ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਾਂਗਾ।

2.4

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਇਤਬਾਰਯੋਗ ਰਿਾਂਗਾ।
ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀ

2.5

ਕੰ ਮ ਪਰਤੀ ਚਨਬਿੱ ਧਤਾ ਾਂ, ਇਕਰਾਰਨਾਹਮਆਂ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ, ਜਦੋਂ ਇੰ ਝ
ਕਰਨਾ ਸੰ ਭ ਨਿੀਂ ਿੋ ੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇ ਾ ਾਂ, ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱ ਸਾਂਗਾ।

2.6

ਉਿਨਾਂ ਮਿੱ ਹਦਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਹ ਆਜ ਦੇ ਝਗਹੜਆਂ ਨੰ ਉਤਪੰ ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋਣ ਅਤੇ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਾਂਗਾ ਹਕ ਉਿ ਮੇਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲੀ ਨੰ ਪਰਭਾਹ ਤ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ।

2.7

ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਉਪਿਾਰ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨ
ਬਾਰੇ ਪਾਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਬੰ ਦ ਰਿਾਂਗਾ।

3: ਇਿੱ ਕ ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋਂ, ਮੈਂਨੰ , ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਿਾਨੀ ਤੋਂ
ਹਜੰ ਨੀ ਸੰ ਭ ਿੋ ਸਕੇ, ਰਿੱ ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਸਤੰ ਤਰਤਾ ਨੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾ ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ
ਿੈ।
ਮੈਂ
3.1

ਉਿਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਤੰ ਤਰਤਾ ਨੰ ਉਤੇਹਜਤ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿਨਾ ਨੰ
ਆਪਣੇ ਅਹਧਕਾਰਾਂ ਨੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਿੱ ਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਿਨ।

3.2

ਿਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਹਣਤ ਪਰਹਕਹਰਆ ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰਤੋਂ
ਕਰਾਂਗਾ।
ਦਰਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿਤਰਨਾਕ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਪਿੱ ਿਪਾਤੀ ਰਤਾਅ ਜਾਂ ਹ ਿਾਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗਾ।

3.3

ਉਿਨਾਂ ਹ ਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਮੈਨੰ ਅਤੇ ਿੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਕੰ ਮ ‘ਤੇ
ਹਿੰ ਸਾਤਹਮਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਰਤਾਅ ਤੋਂ ਰਿੱ ਹਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ।

3.4

ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ, ਜਾਂ ਉਹਚਤ ਅਿਦੇਦਾਰ, ਨੰ ਕੋਈ ੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹਕਲਾਂ
ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਾਂਗਾ ਜੋ ਹਕ ਦੇਿ-ਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰ ਗ ਹ ਿੱ ਚ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ।

3.5

ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ, ਜਾਂ ਉਹਚਤ ਅਿਦੇਦਾਰ, ਨੰ ਦਿੱ ਸਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਹਕਸੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਦੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ
ਦਰਸਤਤਾ ਅਸਮਰਥ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੋ ੇ।

ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀ

3.6

ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ, ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ
ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਿਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਿ-ਭਾਲ ਨੇ ਸਰੀਰਕ, ਭਾ ਾਤਹਮਕ, ਆਰਹਥਕ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਕ ਿਾਨੀ ਜਾਂ
ਨਕਸਾਨ ਕਰ ਹਦਿੱ ਤਾ ਿੋ ੇ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੋ ੇ।

3.7

ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ, SSSC ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਅਿਦੇਦਾਰ ਦਆਰਾ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਦਹਜਆਂ ਦੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ
ਦਰਸਤਤਾ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਹ ਿੱ ਚ ਸਣ ਾਈਆਂ ਹ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਾ ਅਤੇ
ਗ ਾਿ ਦੇ ਹਬਆਨ, ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਜਾਂ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।

3.8

ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਹਸਿਤ ਅਤੇ ਸਰਿੱ ਹਿਆ ਪਾਲਸੀਆਂ ਪਰਤੀ ਪਾਬੰ ਦ ਰਿਾਂਗਾ ਹਜਨਹਾਂ ਹ ਿੱ ਚ ਸਤ ਦੀ
ਦਰ ਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਹਧਤ ਪਾਲਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ।

3.9

ਹਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਯੋਗ ਬਣਾ ਾਂਗਾ।
ਹਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੰ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲ ਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਜ ਾਬ ਦੇ ਾਂਗਾ ਜਾਂ ਹਿਰ ਉਿਨਾਂ ਨੰ
ਉਹਚਤ ਹ ਅਕਤੀ ਨੰ ਸੌਂਪ ਦੇ ਾਂਗਾ।
ਿਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਿੋਣ ਸਮੇਂ ਉਹਚਤ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰਾਂਗਾ।

3.10

ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ
ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਹਧਕਾਰ ਨੰ ਪਛਾਣਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੰ ਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰੀ ਨਾਲ ਰਤਾਂਗਾ।

4: ਇਿੱ ਕ ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋਂ, ਮੈਨੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਅਹਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਤਕਾਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜੋ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਹਕ ਉਿਨਾਂ ਦਾ
ਰਤਾਅ ਉਿਨਾਂ ਨੰ ਆਪ ਨੰ ਜਾਂ ਿੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਨਕਸਾਨ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ।
ਮੈਂ
4.1

ਇਿ ਪਛਾਣਾਗਾਂ ਹਕ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਖ਼ਤਰੇ ਚਿੱ ਕਣ ਦਾ ਅਹਧਕਾਰ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ
ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਦਹਜਆਂ ਲਈ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਖ਼ਤਹਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗਾ।

4.2

ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮਲਾਂਕਣ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇਿ ਅਨਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਾਂਗਾ ਹਕ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਾਲੇ ਲੋ ਕ ਿਦ ਨੰ ਜਾਂ ਦਹਜਆਂ ਨੰ ਿਾਨੀ ਦਾ ਿਤਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ
ਿਨ ਜਾਂ ਨਿੀਂ।
ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀ

4.3

ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਆਰਾ ਿਦ ਨੰ ਜਾਂ ਦਸਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਨਕਸਾਨ ਪਿੰ ਚਾਉਣ ਦੇ
ਖ਼ਤਹਰਆਂ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਕਦਮ ਲ ਾਂਗਾ।

4.4

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਾਂਗਾ ਹਕ ਸੰ ਬੰ ਹਧਤ ਸਹਿਕਰਮੀ ਅਤੇ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਹਜਆਂ ਅਤੇ
ਅੜਚਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

5: ਇਿੱ ਕ ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋਂ, ਮੈਨੰ ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਾਂ ਹ ਿੱ ਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹ ਸ਼ ਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੰ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
ਮੈਂ
5.1

ਸੇ ਾ ਾਂ, ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਦਰਹ ਿਾਰ, ਨਜ਼ਰਅੰ ਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨੰ ਿਾਨੀ ਨਿੀਂ ਪਿੰ ਚਾ ਾਂਗਾ।

5.2

ਸੇ ਾ ਾਂ, ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਿੀਂ
ਕਰਾਂਗਾ।

5.3

ਸੇ ਾ ਾਂ ਜਾਂ ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਹ ਸ਼ ਾਸ, ਜਾਂ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ,
ਘਰ ਜਾਂ ਕੰ ਮ ਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਹਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱ ਕ ਆਪਣੀ ਪਿੰ ਚ ਦੀ ਦਰ ਰਤੋਂ ਨਿੀਂ
ਕਰਾਂਗਾ।

5.4

ਸੇ ਾ ਾਂ ਜਾਂ ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਹਚਤ ਸੰ ਬੰ ਧ ਨਿੀਂ
ਬਣਾ ਾਂਗਾ।

5.5

ਸੇ ਾ ਾਂ, ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹ ਰਿੱ ਧ
ਹ ਤਕਰਾ ਨਿੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।

5.6

ਸੇ ਾ ਾਂ, ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਿੱ ਲੋਂ ਹਕਸੇ ੀ
ਹ ਤਕਰੇ ਨੰ ਮਾਫ਼ ਨਿੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।

5.7

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਜਾਂ ਿੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਬੇਲੋੜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹ ਿੱ ਚ ਨਿੀਂ ਪਾ ਾਂਗਾ।

5.8

ਕੰ ਮ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜਾਂ ਬਾਿਰ, ਇਸ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਰਤਾਅ ਨਿੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਹਕ ਮੇਰੀ ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਾਂ
ਹ ਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰ ਸ ਾਲ ਹ ਿੱ ਚ ਹਲਆਏਗਾ।

ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀ

6: ਇਿੱ ਕ ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਗਣ ਿੱ ਤਾ ਲਈ ਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰ ਿਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ
ਹਗਆਨ ਅਤੇ ਿਨਰਾਂ ਨੰ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਿਣ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨੰ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰੀ ਲ ਾਂਗਾ।
ਮੈਂ
6.1

ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲੀ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਹਧਤ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਕਨੰ ਨੀ, ਸਰਿੱ ਹਿਅਤ ਅਤੇ
ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਮਰਪ ਿੋ ਾਂਗਾ।

6.2

ਸਪਸ਼ਟ, ਦਰਸਤ ਅਤੇ ਆਧਹਨਕ ਹਰਕਾਰਡਾਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਹਧਤ ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲੀਆਂ ਦੇ
ਅਨਕਲ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਿਾਂਗਾ।

6.3

ਹਕਸੇ ਹਨਜੀ ਸਮਿੱ ਹਸਆ ਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੰ ਮ ਨੰ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਸਰਿੱ ਹਿਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੀ
ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਨੰ ਪਰਭਾ ਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਢਿੱ ਕ ੇਂ ਅਿਦੇਦਾਰ ਨੰ
ਦਿੱ ਸਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹਕਸੇ ੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਰਸਤਤਾ ਨੰ ਪਰਭਾਹ ਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ
ਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, SSSC ਨੰ ਦਿੱ ਸਾਂਗਾ।

6.4

ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਹਕਸੇ ੀ ਹਿਿੱ ਸੇ ਨੰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਮਹਿਸਸ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ
ਹਤਆਰ ਨਿੀਂ ਿਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਨਸ਼ਹਚਤ ਨਿੀਂ ਿਾਂ ਹਕ ਸ਼ਰਆਤ ਹਕ ੇਂ ਕਰਨੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ
ਜਾਂ ਢਿੱ ਕ ੇਂ ਅਿਦੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਪਿੱ ਛਾਂਗਾ।

6.5

ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਸਹਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਕ ਕਰਾਂਗਾ।

6.6

ਮੈਂ ਇਿ ਪਛਾਣਾਂਗਾ ਹਕ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰ ਮ ਲਈ ਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰ ਿੰ ਦਾ ਿਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦਹਜਆਂ ਨੰ ਸੌਂਹਪਆ ਿੈ।

6.7

ਿੋਰ ਪੇਹਸ਼ਆਂ ਹ ਿੱ ਚੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਹਮਕਾ ਾਂ ਅਤੇ ਹਨਪੰ ਨਤਾ ਨੰ ਪਛਾਣਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦਾ
ਸਹਤਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਾਲੀ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਾਂਗਾ।

6.8

ਉਿਨਾਂ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਤਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਹ ਹਭੰ ਨ ਪੇਸ਼ਾ ਰ ਕੋਡਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਿਨ।

6.9

ਆਪਣੇ ਹਗਆਨ ਅਤੇ ਿਨਰਾਂ ਨੰ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਿਣ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਲਈ ਸੰ ਬੰ ਹਧਤ ਹਸਿਲਾਈ ਦਾ ਜ਼ੰ ਮਾ
ਲ ਾਂਗਾ ਅਤੇ ਦਹਜਆਂ ਦੀ ਹਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਹ ਕਾਸ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਾਂਗਾ।

6.10

ਸੇ ਾ ਾਂ, ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸੰ ਬੰ ਹਧਤ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਿੀਡਬੈਕ
ਸਣਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲੀ ਨੰ ਸਧਾਰਨ ਲਈ ਉਸ ਿੀਡਬੈਕ ‘ਤੇ ਹਧਆਨ ਦੇ ਾਂਗਾ।
ਸਮਾਹਜਕ ਸੇ ਾ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਟਪ੍ਛਲੇ ਕਿਰ ਪ੍ੂੰ ਨੇ ਤੋਂ ਿਾਣਕਾਰੀ


ਇਿ ਕੋਡ 1 ਨ ੰ ਬਰ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗ ਿੰ ਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਾਣੇ ਸੰ ਸਕਰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂ ਦੇ ਿਨ।



ਦੇਿ-ਭਾਲ (ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ) ਐਕਟ 2001 ਦੇ ਹ ਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 53 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹਗਆ।



ਕੋਡ, ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲੀ, ਆਚਰਨ ਅਤੇ ਰਤਾਅ ਦੀਆਂ ਉਦਾਿਰਨਾਂ ਹਦੰ ਦੇ ਿਨ ਪਰ ਤਿਾਡੇ ਸਨਮਿ ਿੋ ਸਕਣ
ਾਲੇ ਿਰ ਸੰ ਭ ਹਕਸਮ ਦੇ ਰਤਾਅ ਨੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿੀਂ ਕਰਨਗੇ।

Scottish Social Services Council
Compass House
11 Riverside Drive
Dundee
DD1 4NY
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 0345 60 30 891
ਈਮੇਲ: enquiries@sssc.uk.com
ੈਬ: www.sssc.uk.com
ਟਹ ਿੱ ਟਰ: @SSSCnews
ਿੇਸਬਿੱ ਕ: www.facebookc.com/thesssc

ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਇਸ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਨੰ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਿਾਰਮਟ ਹ ਿੱ ਚ ਮੰ ਗਣਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ SSSC ਨਾਲ 0345
60 30 891 ‘ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
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