
Cerebral Palsy  
Alliance ਵਿਖੇ 
 ਬੱਵਿਆ ਂਦੇ ਅਵਿਕਾਰ

Cerebral Palsy Alliance (CPA) ਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਿ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਵਿਆ ਂਦੇ ਸਾਰੇ 
ਅਵਿਕਾਰਾ ਂਦੀ ਰੱਵਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਵਖਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ

CPA ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦ ੇਆਪਣ ੇਭਾਈਚਾਰ ੇਵਿੱਚ ਿਧਣ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ, ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦ ੇਅਵਧਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦ ੇਕੰਮਾ ਂਵਿੱਚ ਅਖੰਡਤਾ, ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ, ਉੱਤਮਤਾ, ਵਹੰਮਤ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦੀਆ ਂਆਪਣੀਆ ਂਕਦਰਾ-ਂਕੀਮਤਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰਦ ੇਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਜਾ ਂਸਮਾਵਜਕ ਭੇਦਭਾਿ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਂਇਹਨਾ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦ ੇਅਵਧਕਾਰਾ ਂਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦ ੇਹਾ।ਂ 
ਅਸੀਂ ਅਵਜਹੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਾ,ਂ ਜ ੋਆਤਮ-ਵਨਰਭਰਤਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾ ਂਅਤੇ ਚੋਣਾ ਂਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।

ਸੰਸਥਾਪਕ ਵਸਿਾਤਂ

CPA ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੇਠ ਵਲਖ ੇਸੰਸਥਾਪਕ ਵਸਧਾਤਂਾ ਂਦੁਆਰਾ ਵਨਯੰਵਤਰਿਤ ਹੁੰਦ ੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਅਵਧਕਾਰਾ ਂਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਿਕਾਲਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹਨ।

•   ਅਪੰਗਤਾਿਾ ਂਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਅਵਧਕਾਰਾ ਂਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ 
ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮੇਲਨ 2006 (UN Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities 2006) ਜ ੋਅਪੰਗਤਾ ਿਾਲੇ 
ਲੋਕਾ ਂਦ ੇਅਵਧਕਾਰਾ ਂਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਵਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

•   ਬਾਲ ਅਵਧਕਾਰਾ ਂਬਾਰ ੇਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮੇਲਨ 1989 (UN 
Convention on the Rights of the Child 1989), 
ਜ ੋਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਵਕ ਨਸਲ, ਵਪਛੋਕੜ, ਧਰਮ ਜਾ ਂਅਪੰਗਤਾ ਦੀ 
ਪਰਿਾਹ ਕੀਤ ੇਵਬਨਾ ਂਸਾਰ ੇਬੱਵਚਆ ਂਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦਾ 
ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ।

•   ਅਪੰਗਤਾ ਭੇਦਭਾਿ ਕਾਨੂੰਨ 1992 (Disability 
Discrimination Act 1992), ਜ ੋਅਪੰਗਤਾ ਿਾਲੇ ਭੇਦਭਾਿ 
ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪੰਗਤਾ ਿਾਲੇ 
ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦ ੇਅਵਧਕਾਰਾ,ਂ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ 
ਕਰਨਾ ਹੈ।

•   ਬਾਲ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਵਮਆਰਾ ਂ(The Child Safe Standards) 
ਲਈ ਸੰਸਥਾਿਾ ਂਨੂੰ ਸਵਭਆਚਾਰ ਵਤਆਰ ਕਰਨ, ਰਣਨੀਤੀਆ ਂ
ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਵਚਆ ਂਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ 
ਉਹਨਾ ਂਦ ੇਵਹੱਤਾ ਂਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਾਲ ਭਲਾਈ

CPA ਕੋਲ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਢਾਚਂਾ ਹੈ, ਜ ੋਇਸ ਦੀਆ ਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਨੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦ ੇਤਰੀਵਕਆ ਂਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਡ ੇ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੱਵਚਆ ਂਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਵਹੱਤਾ ਂਉੱਤੇ ਵਧਆਨ ਕੇਂਦਵਰਤ 
ਕਰਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆ ਂਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਝਂੀ 
ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਬਾਲ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੀਆ ਂਵਚੰਤਾਿਾ ਂਦਾ ਜਿਾਬ ਦੇਣਗੇ।

CPA ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਸਿੈ-ਸੇਿਕਾ ਂ(ਿਾਲੰਟੀਅਰਾ)ਂ ਵਿੱਚ 
ਅਵਜਹ ੇਗੁਣ ਹੁੰਦ ੇਹਨ, ਜ ੋਸਾਡੀਆ ਂਕਦਰਾ-ਂਕੀਮਤਾ ਂਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਦਂ ੇਹਨ 
ਅਤੇ ਤਸਦੀਕੀ ਜਾਚਂਾ ਂਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਸਾਡ ੇ
ਕੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆ,ਂ ਕਦਰਾ-ਂਕੀਮਤਾ ਂਅਤੇ ਬੱਵਚਆ ਂਦ ੇਅਵਧਕਾਰਾ ਂਨੂੰ ਕਾਇਮ 
ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸਵਭਆਚਾਰ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ੇ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਸੇਿਕ (ਿਾਲੰਟੀਅਰ) ਉਦਯੋਗ ਦ ੇਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ੇਿਰ 
ਵਿਕਾਸ, ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਸੱਖਦ ੇਰਵਹਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦ ੇ
ਯੋਗ ਹਨ।

ਿਾਪਸੀ ਸੁਝਾਅ (ਫੀਡਬੈਕ) ਅਤੇ ਵ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

CPA ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ-ਮਾੜ ੇਸੁਝਾਿਾ ਂਨੂੰ ਮਹੱਤਿ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹਾ ਂਵਕ ਬੱਵਚਆ ਂਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦ ੇ
ਪਵਰਿਾਰਾ ਂਨੂੰ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਵਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਵਜੰਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਗਂੇ।  
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