
ਤੁਸੀ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ – ਕੀ ਉਮੀਦ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਛਤ ਤਰੀਕੇ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵ ਿ਼ੰ ਦਗੀ ਜੀਉਣ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਕ ਵੇਲਸ ਕਵੱਚ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਵੇਲਸ (Social Care Wales) ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਕਭਆਸ ਦਾ ਕੋਡ 
(Code of Professional Practice for Social Care) (ਕੋਡ) ਸਥਾਕਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਰਕਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਕ ਉਹ ਕੰਮ ਲਈ ਉਕਚਤ ਹਨ।

ਕੋਡ ਕਨਯਮਾਂ, ਿਾਂ ਕਮਆਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਉੱਤਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਅਤੇ 
ਠੀਕ-ਠਾਕ ਰੱਖਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਫਲੈਟ 
ਇਹ ਿਾਣਨ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਕ ਕਮਆਰ ਕੀ ਹਨ। 

ਕੋਡ ਕੀ ਕਵਹਿੰ ਦਾ ਹੈ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਤਂੋ ਵਧੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: 

• ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਕਹਣ
ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ

• ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਤਰਿੀਹਾਂ,
ਸੱਕਭਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ, ਅਕਧਕਾਰਾਂ, ਕਵਸ਼ਵਾਸ,
ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ

• ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰਕਹਣ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ
• ਇਮਾਨਦਾਰ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ

ਕਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੋਣ
• ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ

ਪਾਤਰ ਹੋਣ।



ਮੈਨੂਿੰ  ਕੋਡ ਵਕੱਥੇ ਵਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੋਡ ਇੱਥੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੰੁਦਾ ਹੈ socialcare.wales/code 
ਿਾਂ ਸਾਨੰੂ codes@socialcare.wales'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

ਵਕਸ-ਵਕਸ ਨੇ ਕੋਡ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ?

ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੰੂ ਕੋਡ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵਂੇ ਿੇ ਉਹਨਾਂ ਤਂੋ ਇਸ ਸਮਂੇ ਰਕਿਸਟਰ 
ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਕਿਸਟਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਕਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਡ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ: 

• ਬਾਲਗ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਮ ਮੈਨੇਿਰ
• ਘਰ-ਸਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੈਨੇਿਰ ਅਤੇ ਘਰ-ਸਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਰਕਰ
• ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਮੈਨੇਿਰ ਅਤੇ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ
• ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਕਰਵਾਰ ਕਂੇਦਰ ਮੈਨੇਿਰ
• ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਵਕਦਆਰਥੀ।

mailto:codes@socialcare.wales
www.socialcare.wales/code


ਸਮਂੇ-ਸਮਂੇ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਰਕਿਸਟਰ ਕਵੱਚ ਿੁੜੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੇਠ ਕਲਖੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਕਿਸਟਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਯੋਿਨਾਵਾਂ ਸਥਾਕਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

• ਗੋਦ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੇਿਰ
• ਬਾਲਗ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਮ ਮੈਨੇਿਰ
• ਬਾਲਗ਼ ਸਥਾਪਨਾ ਮੈਨੇਿਰ
• ਬੱਕਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕਾਲਤ ਮੈਨੇਿਰ
• ਮਤਰੇਈ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮੈਨੇਿਰ
• ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਕਰਵਾਰ ਕਂੇਦਰ ਵਰਕਰ।

ਸਾਡਾ ਰਕਿਸਟਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ ਕਕ ਵਰਕਰ:

• ਕੰਮ ਲਈ ਉਕਚਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ
• ਚੰਗੇ ਚਰਰੱਤਰ ਵਾਲੇ ਹਨ
• ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ 
• ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਕਭਆਸ ਦੇ ਕੋਡ (Code of Professional Practice) ਉੱਤਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਕਹਮਤ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਕ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ ਰਕਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ 
www.scwonline.wales/en/search-the-register/



ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਕੋਡ 'ਤੇ ਕਿੰ ਮ ਨਹੀ ਂਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

1. socialcare.wales/code 'ਤੇ ਕਮਆਰਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਡ ਨੰੂ ਪੜੋ੍
2. ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਰਕਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਚੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੱੁਛੋ ਕਕ ਉਹ

ਕੀ ਕਰਨਗੇ
3. ਿੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਾਣਨ ਕਵੱਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ,

ਕਕ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਿਕਵਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ
4. ਿੇ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਕਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਮਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ

ਸਾਡੀ ਕਫਟਨੈਸ ਟੂ ਪ੍ਰੈ ਕਕਟਸ (Fitness to Practise) ਟੀਮ ਨੰੂ ftp@socialcare.wales 'ਤੇ
ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਿੀਹ ਉੱਤਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਕਦਆਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਿਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ
ਿਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਕੰਪਨੀ ਿਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕਮਆਰ ਬਾਰੇ ਕਚੰਤਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ 
ਇੰਸਪੈਕਟੋਰੇਟ ਵੇਲਸ (Care Inspectorate Wales) ਦੇ ਨਾਲ 0300 7900 126 ਉੱਤਤੇ,  
ciw@gov.wales 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਇਸਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ careinspectorate.wales 
'ਤੇ ਕਵਕਜ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
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