
 

 
 

ਸਾਰੇ ਇੰਡਸ ਕਲਾਇੰਟ ਹੇਠਾਂ ਦਦਿੱ ਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

1. ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਆਦਰਪੂਰਿ ਢੰਗ ਿਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਤੇ ਅਣਗਨਿਲੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਮਾਿਨਸਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਨ ੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ 

ਮੁਕਤ ਿੋਣ ਦੀ।  

2. ਨ ਅਕਤੀਗਤ ਪਛਾਣ, ਨ ਸ਼ ਾਸਾਂ, ਇਨਤਿਾਸ, ਸਨਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਇਸ ਨ ੱਚ ਿਸਲੀ, 

ਨਲੰਗ ਸੰਬੰਧੀ,ਅਨਧਆਤਨਮਕ, ਿਾਸਾਈ, ਪਨਰ ਾਰਕ ਅਤੇ ਸਨਿਆਚਾਰਕ ਨ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਿੰੂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੇ ਿਾਲ 

ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਿਾ ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਢੰਗ ਿਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।  

3. ਉਿਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ, ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਿਾਲ/ਸੇ ਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਿਾ ਾਂ ਦੇ ਨ ਕਾਸ, ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਨ ੱਚ 

ਿੋਣ  ਾਲੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਾਂ ਨ ੱਚ ਿਾਗ ਲੈਣ ਦੀ।   

4. ਕੋਈ  ੀ ਸੇ ਾਂ ਾ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਦੇ ਲਈ ਸਨਿਮਤੀ ਦੇਣ, ਉਿਹ ਾਂ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰਿ ਜਾਂ ਸਨਿਮਤੀ  ਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਦੀ। 

5. ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਨਿਮਤੀ ਦੇਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰਿ ਜਾਂ ਸਨਿਮਤੀ  ਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਦੀ। 

ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਿੰੂ ਇਿ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਰਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਿੁੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦਾ ਿੱਕ ਿੈ ਨਕ ਉਿ ਸਿੀ, ਿਰੋਸਯੇੋਗ ਅਤੇ 

ਸੰਪੂਰਿ ਿੈ। ਕਲਾਇੰਟ ਿੰੂ ਇਿ ਉਮੀਦ ਕਰਿ ਦਾ ਿੱਕ ਿੈ ਨਕ ਨਿਜੀ ਨਸਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਿ ਨਕ ਉਿ ਗੁਪਤ, 

ਸਿਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਰਿੇਗੀ। 

6. ਪਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਕਾਿੰੂਿੀ ਸੰਸਥਾ ਾਂ, ਸ ੈ-ਸਿਾਇਤਾ ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ  ਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਨਮਊਨਿਟੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰੈਫਰਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦੀ।  

7. ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਿਾਂ ਿੰੂ ਪਰਿਾਨ ਤ ਕਰਿ  ਾਲੀਆਂ ਿੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨ ਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਨਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਕਲਾਇੰਟ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਿਾਲ 
ਬਾਰੇ ਨਸ਼ਕਾਇਤ, ਨਚੰਤਾ ਜਾਂ ਤਾਰੀਫ ਨ ਅਕਤ ਕਰਿ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਿ ਨਕਨਰਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਿ 
ਅਤੇ ਇਿ ਨਕ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਂ ਨਚੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਿਾਰ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਖਿਾਲ ਦੀ ਗੁਣ ੱਤਾ ਿੰੂ ਪਰਿਾਨ ਤ ਿਿੀਂ ਕਰੇਗਾ।   

8. ਨਕਸੇ  ੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਖੋਜ ਅਨਧਐਿਾਂ ਨ ੱਚ ਨਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰਿ ਦੀ ਅਤੇ ਨਕਸੇ  ੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ  ੀ ਨਿਰੰਤਰ 

ਚੱਲਣ  ਾਲੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਖੋਜ ਅਨਧਐਿਾਂ ਤੋਂ ਸਨਿਮਤੀ  ਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਿੱਕ। 

9. ਖੁੱ ਲੇ ਅਤੇ ਸਨਿਜ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਆਸ ਕਰਿ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਿ ਆਸ ਕਰਿ ਦੀ ਨਕ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰ ਕੋਈ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀਆਂ 

ਿੂਨਮਕਾ ਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਪਰਿਾ ਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਿਾਲ ਨਿਿਾਉਣ ਲਈ ਜ ਾਬਦੇਿ ਅਤੇ ਸਮਰਨਥਤ ਿੋ ੇਗਾ। 

10. ਇਿ ਆਸ ਕਰਿ ਦੀ ਨਕ ਪਨਰ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਿਾਲ ਕਰਿ  ਾਨਲਆਂ ਦੇ ਿਾਲ ਆਦਰ ਿਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਦੇਖਿਾਲ 

ਟੀਮ ਨ ੱਚ ਬਿੁਮੁੱ ਲੇ ਯੋਗਦਾਿੀਆਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ੇਗਾ। ਇਿ ਆਸ ਕਰਿ ਦਾ ਿੱਕ ਨਕ ਇੰਡਸ ਸਟਾਫ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਪਨਰ ਾਰਾਂ ਅਤੇ 

ਦੇਖਿਾਲ ਕਰਿ  ਾਨਲਆਂ ਦੇ ਅਿੁਿ ਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਗਆਿ ਿੰੂ ਿੀਤੀ, ਯੋਜਿਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਿ ਨ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕਰਿਗੇ।  

11. ਇਿ ਆਸ ਕਰਿ ਦੀ ਨਕ ਇੰਡਸ ਸਟਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਨਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਗੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਸੇ ਾ ਜਾਂ 

ਦੇਖਿਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਿ  ੀ ਿੈ ਨਕ ਇੰਡਸ ਸਟਾਫ ਦੱਸੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸੇ ਾ ਦੇ  

ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਿਿ, ਨਜਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਕਲਾਇੰਟ ਿੰੂ ਬਦਲ ੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲੱਿਣ ਨ ੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। 
 

 

 

ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਹਿੱ ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ 


