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Cerebral Palsy
Alliance ਵਿਖੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
Cerebral Palsy Alliance (CPA) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
CPA ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ, ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡਤਾ, ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ, ਉੱਤਮਤਾ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਿਧਾਂਤ

ਬਾਲ ਭਲਾਈ

CPA ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
•ਅ
 ਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ
ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮੇਲਨ 2006 (UN Convention on the Rights
of Persons with Disabilities 2006) ਜੋ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
•ਬ
 ਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮੇਲਨ 1989 (UN
Convention on the Rights of the Child 1989),
ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲ, ਪਿਛੋਕੜ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ
ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ
ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
•ਅ
 ਪੰਗਤਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨ 1992 (Disability
Discrimination Act 1992), ਜੋ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਭੇਦਭਾਵ
ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ
ਕਰਨਾ ਹੈ।
•ਬ
 ਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਿਆਰਾਂ (The Child Safe Standards)
ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

CPA ਕੋਲ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
CPA ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ (ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ) ਵਿੱਚ
ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਤਸਦੀਕੀ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ
ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ (ਵਾਲੰਟੀਅਰ) ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ੇਵਰ
ਵਿਕਾਸ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ
ਯੋਗ ਹਨ।

ਵਾਪਸੀ ਸੁਝਾਅ (ਫੀਡਬੈਕ) ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
CPA ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
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