
ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ 
ਜੁੰਮੇਵਾਧਰਆਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ:

• ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਣ ਦਾ

• ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ, ਗਧਰਮਾ ਅਤੇ ਧਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਧਵਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ

• ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂਜੋ ਇਹ ਧਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕੇ ਧਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧਕਹੜੀ ਸੇਵਾ ਠੀਕ ਹੈ

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਭਾਧਵਤ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਧਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ 
ਧਵੱਿ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ

• ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰੇ (ਕੋਈ ਏਡਵੋਕੇਟ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕ 
ਧਵਅਕਤੀ) ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ 
ਫੈਸਧਲਆਂ ਧਵੱਿ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ

• ਆਪਣੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ

• ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਧਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸੇਸ ਕਰਣ ਦਾ

• ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੇਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਧਬਨਾਂ 
ਪ੍ਤੀਦੰਡ ਆਪਣੀ ਧਿਕਾਇਤ ਕਰਣ ਦਾ

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਧਕ ਤੁਸੀਂ:

• ਕਰਮਿਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਧਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਿ ਆਓ

• ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਧਲਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣੋ

• ਸਮਰੱਥ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਿ ਕਰਾਉ ਤਾਂਜੋ ਕਰਮਿਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਦਾ ਆਕਲਨ ਅਤੇ ਧਨਰਿਾਰਣ ਕਰਣ ਧਵੱਿ ਮਦਦ ਧਮਲ ਸਕੇ

• ਆਪਣੀ ਪਧਰਸਧਥਤੀ ਧਵੱਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਿਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 
ਸੂਧਿਤ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਤੀਬੱਿਤਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ:

• ਤੁਹਾਡੇ ਧਵਅਕਤੀਗਤ ਧਵਿਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ 
ਕਰੀਏ

• ਧਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧਵਹਾਰ ਕਰੀਏ

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਧਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ  ਕੰਮ ਕਰਣ ਦਾ ਧਵਕਲਪ ਧਦੰਦੇ 
ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ ਿਾਮਲ ਕਰੀਏ

• ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਧਮਕਾ ਦੀ ਪਧਹਿਾਣ ਕਧਰਏ,  ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਪ੍ਸਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ

• ਸਾਡੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 
ਉਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਧਿਤ ਕਰੀਏ 

• ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਿਾਈ ਅਤੇ ਸਧਭਆਿਾਰਕ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਕਦਰ ਕਰੀਏ

• ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਭਾਿੀਆ ਸੇਵਾ ਉਪਲੱਬਿ ਕਰਾਇਏ

• ਧਕਸੇ ਧਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਮੱਧਸਆ ਦਾ ਸਮਾਿਾਨ ਕਰਣ ਵਾਸਤੇ 
ਧਨਰਪਖਤਾ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਾਂਿ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ
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YOUR RIGHTS AND 
RESPONSIBILITIES
You have a right to :

• receive quality services 

• be treated with respect, dignity and courtesy

• have your needs assessed to determine the   
 right service for you

• be informed about and participate in the    
 decisions that affect you

• have someone represent you (an advocate or   
 support person) who participates in decisions   
 relating to your care if you do not have the   
 capacity

•	have	your	privacy	and	confidentiality	respected

• access personal information kept about you

• make a complaint, without retribution, if we do not  
 meet your expectations

It is your responsibility to :

• treat staff and others with respect and courtesy

• be accountable for your own actions and  decisions  

• provide enough information to assist staff to   
 assess and determine appropriate services

• inform our staff if there is any change in  
 your condition

Our commitment to you is to: 

• respect your personal beliefs, privacy and   
	 confidentiality

• treat you with courtesy and respect 

• acknowledge and include any person you choose  
 to act on your behalf 

• recognise, promote and value the role of  people in  
 care relationships with you

• inform you of our full range of services and   
 relevant services of other organisations

• respect and value your language and cultural needs 

• provide you with access to interpreters if required

• have any complaint acknowledged and    
	 investigated	fairly	and	confidentially	with	a	view			
 to resolving the issue promptly


