
 
 
 

ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਡਾਇਰਕੈਟਰਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਬਿਆਨ - ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤਰੀਕ ੇਬਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ 

                                      

ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਉਚੱ ਗੁਣਿੱਤਾ ਿਾਲੀਆਂ ਸਮਾਵਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹ ੈ

ਵਿਸ ਨ ੂੰ  ਉਨਾ੍ਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤ ੇਅਸੀ ਂਿਾਣਦੇ ਹਾ ਂਵਕ ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ , ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਿੀਿਨ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ, ਿਾਧ  ਮਦਦ 

ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ ੈਸਕਦੀ ਹੈ।  

 

ਸਾਡੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਮਾਪ੍ਦੂੰਡ ਰਾਹੀ ਂਸਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵਮਲੀ ਹ ੈਵਕ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਾ ਂ

ਤਾ ਂਇਹ ਨਹੀ ਂਪ੍ਤਾ ਵਕ ਵਕਸ ਤਰਾ੍ਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ ਿਾ ਂਮਦਦ ਮੂੰਗਣ ਲਈ ਵਕਸ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ 

ਕਰਨਾ ਹ।ੈ ਅਸੀ ਂਇਹ ਿੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾ ਂਵਕ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਵਕਰਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਨੱਿੀ ਹਾਲਾਤਾ ਂਿਾਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ 

ਸਵਭਆਚਾਰਾ ਂਅਤ ੇਮਾਨਤਾਿਾ ਂਪ੍ਰਤੀ ਸੂੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀ ਂਰਹੀ।    

 

ਸਮਾਵਿਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਨ ੂੰ  ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀ ਂਉਨ੍ਾ ਂਚਨੌੁਤੀਆ ਂਅਤ ੇ

ਰਕੁਾਿਟਾ ਂਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਿਾਚਂ ਕੀਤੀ ਹ ੈਵਿਨ੍ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਘੱਟ-ਵਗਣਤੀ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੇਿਾਿਾਂ 

ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾ ਵਪ੍ਆ। ਅਸੀ ਂਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਈ ਖੋਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ 

ਹ,ੈ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਅਤ ੇਘੱਟ ਵਗਣਤੀ ਨਸਲੀ ਸਮ ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆ ਂਸੂੰਸਥਾਿਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ 

ਕੀਤੀ ਹ।ੈ ਉਨ੍ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਵਸੱਵਖਆ ਵਮਲੀ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀ ਂਉਪ੍ਲਬਧ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰ ੇਿਾਗਰ ਕਤਾ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ 

ਅਤ ੇਮਦਦ ਮੂੰਗਣ ਿਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਭਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਿੀ ਬਹਤੁ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ 

 

ਅਸੀ ਂਇਸ ਵਸੱਵਖਆ ਨ ੂੰ  ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹੋਿਾਂਗ।ੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈ- ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ 

ਕਰਨ ਦੇ ਵਬਹਤਰ ਤਰੀਵਕਆਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਸੱਧੇ ਤਰੌ ‘ਤੇ ਨਹੀ,ਂ ਸਗੋਂ ਉਨਾ੍ਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤ ੇਸੂੰਸਥਾਿਾਂ ਦੇ 

ਨਾਲ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਂ ਰਾਹੀ ਂਿੋ ਿੱਖ-ਿਖੱ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿੀ ਹੈ ਵਕ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸਵਭਆਚਾਰਾਂ ਅਤ ੇਤਿਰਵਬਆਂ ਦੀ ਿਧੇਰ ੇਸਮਝ ਹਿੋੇ, ਅਤ ੇ

ਇਹ ਵਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਿ ੇਿੀ। ਅਸੀ ਂਇਹ ਿੀ ਿਾਣਦੇ ਹਾ ਂਵਕ ਸਾਨ ੂੰ  ਿਖੱ-ਿੱਖ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੇ 

ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚਣ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤ ੇਵਿਸ਼ਿਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹਤੁ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ 

 

ਲੋਕ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਨ੍ਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਮਲਣ ਿਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਬਾਬਤ ਉਨ੍ਾ ਂਕੋਲ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ੍ ਹੋਿੇ 

ਅਤ ੇਉਸ ਉਤੱੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦਾ ਵਨਯੂੰਤਰਨ ਹੋਿ,ੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿੂੰਨਾ ਹੋ ਸਕ ੇਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੇਿਾਿਾ ਂਤਕੱ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ 

ਲਈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਿੋ ਲੋਕ ਸੇਿਾਿਾ ਂਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾ੍ਂ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲੋੜਿੂੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਰਵਮਆਨ ਸਬੂੰਧ, 

ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਅਤ ੇਪ੍ਵਰਿਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਿਪ੍ ਰਨ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀ ਂਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ 

ਨਾਲ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰਕ ਸੂੰਸਥਾਿਾ ਂਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਿੋ ਅਸੀ ਂਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਿਲਦੀ ਤੋਂ ਿਲਦੀ ਿਿਾਬ 

ਦੇ ਸਕੀਏ ਵਕ ਆਖ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੱ ਲੋੜ ਵਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। 

 

ਸਾਡੇ ਿੱਲੋਂ  ਪ੍ਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਉਸ ਕਾਰਿਾਈ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਹੈ ਿੋ ਘਟੱ-ਵਗਣਤੀ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂ

ਨ ੂੰ  ਸਮਾਵਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕ ੇਨ ੂੰ  ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ 

ਅਥਾਰਟੀਆ ਂਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਿਾਿੇਗੀ। 

 


