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کيئر کوالڻی کميشن انگلينڈ ميں صحت اور بالغ افراد کی سماجی ديکه بهال کے 
 کی تشکيل کرنے واال ايک آزاد اداره ہے۔ و ضوابط  بارے ميں قواعد 

 

 مقصد ہمارا
 لوگوں ادارے والے کرنے مہيا  خدمات کی بهال ديکه سماجی اور صحت کہ ہيں بناتے يقينی کو امر اس ہم
ثر، محفوظ، کو  ميں خدمات کی بهال هديک ہم اور کريں مہيا بهال ديکه کی ميعار اعلیٰ  اور دردمندانہ موٴ

  ہيں۔ کرتے افزائی حوصلہ کی نےال بہتری
 

 کردار ہمارا
 ان ہوں اترتی پورا پر معيار بنيادی کے حفاظت اور کوالڻی خدمات يہ کہ لئے کے بنانے يقينیکو امر اس ہم

 کرتے شائع کو تحقيقات اپنی ہم اور ،ہيں ديتے ترتيب ضوابط قواعدو ليئے کے اُن اور معائنہ ،نگرانی کی
 کی بهال ديکه کو لوگوں کہ تا ہيں ہوتی شامل بهی ريڻنگ يعنی درجات کے خدمات مختلف ميں جس ہيں

 سکے۔ مل مدد کو اُن ميں انتخاب کے خدمات
 

 اصول ہمارے
 ی  حصہ سمجهتے ہيں۔مرکز کا کام کو اپنے لوگوں والے کرنے استعمال کا خدمات ہم •
  ۔ہيںرويہ اختيار کرتے   يکساں اور منصفانہ ،مستحکم ،آزاد ہم •
  ۔ہے نظام  رسائی قابل اور شفاف ايک ارے ہاں ہم •
  کرتے ہيں۔  کام ميں شراکت کے ساته  نظام کے بهال ديکه سماجی اور صحت ہم •
 توقع سے دوسروںسے   طرحجس  ہم اور ہيں عمل مصروف لئے کے ہونے تنظيم کی کارکردگی اعلی ايک ہم •

 ۔ہيں کے ليئے کوشاں رہتے  بہتریکی معيار  مسلسل بهی خود کرتے ہيں اسی طرح
 تے  ہيں۔ دي فروغ کو حقوق انسانی اور تنوع مساوات، ہم •

 

 تنوع مساوات،" ايک سے ميں اصولوں کے)CQCسی کيو سی ( عملی يہ بيان کرتی ہے کہ حکمت ہماری
  ہے۔ دينا" فروغ کو حقوق انسانی اور

 نے ہم ميں، تجزيے  ےک اثرات کے حقوق انسانی اور مساوات ساته کے عملی حکمتکی  سی کيو سی
 کا کرنے نظريئے کو اُجاگر کے حقوق انسانی ميںقواعد و ضوابط   ہمارے کے خدمات کی بهال ديکه
 2014 جون اور اپريل تکميل کی جس  ہے خالصہ ايک کا حکمت عملی ہماری دستاويز يہ ۔تها کيا وعده
 انسانی يہ ہوئی۔  بعد کے مشاورت عوامی ايک پر مسودےکے عارضی  حکمت عملی ہماری درميان کے

 ۔ہے گيا کيا شامل کے عالوه ہے جسے ہمارے کتابچے ميں  معلوماتاُن  ميں بارے کے حقوق
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کی کيوں  کی حکمت عملیہميں انسانی حقوق 
 ضرورت ہے؟

 کی ضرورت ہے: کی حکمت عملیہميں درج ذيل کی وجہ سے انسانی حقوق 

ليتوں کا احترام کرنے، مساوات کو فروغ دينے اور انسانی حقوق کو يقينی بنانے سے قتنوع يعنی مختلف ا 
صحت اور سماجی ديکه بهال کی خدمات کا استعمال کرنے  کہ مدد ملے گی ميںاس امر کو يقينی بنانے 

 بنيادی مقصد ہے۔  وگوں کو محفوظ اور اچهے معيار کی ديکه بهال ملے ۔  يہ ہمارا والے تمام ل

ستعمال کرنے ميں ہميں  اس اصول کو ہمارے مقصد کے ليئے ا حکمت عملی یانسانی حقوق کی ہمار
اور ہم اپنے پانچ اہم سواالت کا استعمال کرتے ہوئے (کيا خدمات محفوظ، مؤثر،  یہماری مدد کرے گ

 ہمدردانہ، جواب ده اور اعلٰی قيادت کے ہاته ميں ہيں؟) انسانی حقوق کو اپنے قواعد و قوانين ميں متواتر
 رہيں گے۔  اپناتے 

عد و يا ہے کہ ہم کس طرح قوا) ميں دکهايا گ1کے ڈائياگرام (خاکہ  کی حکمت عملیانسانی حقوق  ی ہمار
کے ہر مرحلے پر مساوات اور انسانی حقوق کو  حکمت عملیی نئ ی ضوابط کی تشکيل کے ليئے اپن

 اپنانے کا اراده رکهتے ہيں۔
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 ی حکمت عملی انسانی حقوق کی : ہمار1نمبر خاکہ 
انسانی  يںہم ۔1

ايک ی حقوق ک
کی  حکمت عملی

 ضرورت کيوں ہے؟

 اصول کا اطالق:سی کيو سی کے 
مساوات، تنوع اور انسانی حقوق کو 

 فروغ دينا

 کے مقصد کے لئے:  سی کيو سی 
کرنے والے سپتالوں، ديکه بهال ہ کرتے ہيں کہ ہم اس بات کا يقين

ی سرجريوں اور انگلينڈ ميں ديگر تمام پڈينڻل اور جی  گهروں،
اور اعلی  ہمدردانہمحفوظ، مؤثر، لوگوں کو  ديکه بهال کی خدمات

کی ی بہتراُن کے ميعار ميں اور ہم  کريں معيار کی ديکه بهال فراہم
 کرتے ہيں۔  حوصلہ افزائی

انسانی حقوق  ۔2
سے ہمارا کيا 

 مطلب ہے؟

 انسانی حقوق کے اصولوںہمارے 
  :کا اطالق

  عدل •
  احترام •
  مساوات •
  وقار •
  خود مختاری •
  زندگی کا حق •
 عملے کے حقوق •

 کے:  مرکزی سواالتپانچ ہمارے  
کيا صحت اور سماجی ديکه بهال کی خدمات درج ذيل نوعيت کی 

 ہيں: 
 محفوظ؟  •
 موثر؟  •
 ہمدردانہ؟  •
 لوگوں کی ضروريات کے مطابق؟  •
 اچهی قيادت ميں؟ •

 يہ انسانی حقوق کے موضوعات کی طرف لے جاتا ہے    

۔ انسانی حقوق کے موضوعات کو 3
 کرنا۔   شاملتشخيصی ڈهانچے ميں 

 ضابطے (صحت کے شعبہ کی طرف سے قيادت)  •
ہم خدمات کے ليئے قواعد و ضوابط  کس طرح ترتيب ديتے ہيں کے سلسلے ميں  •

 راہنمائی 
 اہم امور کی تالش کرنے کے لئے •

  

 یہر قسم کی خدمات کے لئے ہمار ۔ 4
کی  کی حکمت عملیانسانی حقوق 

 تشکيل

 : اقدامات اور نگرانی کے اعداد و شمار اتانسانی حقوق کے لئے خطر •
 انسانی حقوق کے معائنے: طريقہ کار، آالت، معلومات  •
 انسانی حقوق ميں اعتماد کی تعمير: معائنہ ڻيموں کے لئے تربيت اور ترقی  •
ہماری خدمات فراہم کرنے والوں، ان کا استعمال کرنے والوں اور ديگر لوگوں کی  •

   کے بارے ميں آگاہی حکمت عملی

  

کے  کی حکمت عملیانسانی حقوق  ۔5
 ہے یاصولوں کے نفوذ کی حمايت کرت

 

  کا مرکزی جزو بناناخدمات کا استعمال کرنے والے لوگوں کو ہمارے کام 
 کرنا شاملکو ميں انسانی حقوق  کی حکمت عملیہمارے معائنہ 

ميں  سی کيو سیمعائنہ ميں ملوث تمام لوگوں کے ليئے قابل استعمال اور اگر ضرورت ہو تو 
 کی دستيابی انسانی حقوق کے ماہرين کی طرف سے موزوں مشوره اور مدد

 

 معائنے کے ايک نئے ماڈل کی تشکيل کے ساته ساته مسلسل بہتری  ۔6
 
 
 
 

                                                                                  
 

 

 

 
 

طريقے مثال کے طور پر انسانی حقوق کی نگرانی کے نئے  نئے 
  کی حکمت عملیاقدامات، معائنے کے طريقے، سيکهنے 

حکمت عملی کا 
صحت اور سماجی ديکه بهال کے سلسلے ميں سی کيو سی کی مساوات اور انسانی حقوق پر  تجزيہ

ی افزائی کرنے کے لئے ہمار ی حوصلہکے ساته ساته بہتر ميعار ک تبصره کرنے کی اہليت
 مساوات اور انسانی حقوق کے اصولوں کو اپنانا ہر ايک معائنے ميں طرف سے کيئے گئے 
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 سانی حقوق سے ہمارا کيا مطلب ہے؟ان
 حقوق انسانی'ہم اُن  لئے ، کے تشکيل کی کی حکمت عملی حقوق انسانی لئے کے سواالت اہم پانچ ہمارے

 کو بعض اوقاتاصولوں ان  کيا جاتا ہے۔  اتفاق پر طور عام ہيں جن پر رہے کر استعمال کا' اصولوں کے
سے  R ،سے فيئرنس يعنی انصاف F جس ميں ہے جاتا کے نام سے پکارا FREDA انگريزی مخفف 
سے آڻانومی  A اور وقار،سے ڈگنيڻی يعنی  D برابری،سے ايکوالڻی يعنی   E احترام،ريسپيکٹ يعنی 

 کے حقوق انسانی االقوامی بين تمام کو اصولوں ان ۔بنتا ہے) اختيار اور پسنداپنی ( مختاری خوديعنی 
گيا ہے  کيا استعمال ميں ايکٹ کے حقوق انسانی کے 1998  ہے اور ان کا جاتا سمجها بنياد کی معاہدوں
  سے مماثلت رکهتے ہيں۔  2010 ايکٹ قانون ايکوالڻی کے مساواتاور يہ 

 کا آرڻيکل  حقوق انسانی :ہے کيا شاملکو  اصولوں مزيد دو ميں کی حکمت عملی حقوق انسانی اپنینے  ہم
 اصول، کا بنانے اختيار با اور حقوق کے عملے اور ہے، اہميت کا حامل بنيادی يہ ،  کيونکہحق کا زندگی

سے  معيار کے بهال ديکه کرده فراہم اُن کی کا بنانے بااختيار کو عملےہے کہ  پر بنياد کی تحقيقجو اس 
  گہرا تعلق ہے۔

 اليسی کے سياق و سباقپ   2.1
ُوه  اثر انداز ہوئی ہيں  پر تبديليوںميں  پاليسی اور ماڈل نئے کےرپورڻيں جو  ہمارے قواعد  حاليہ کئی

 ضوابط يں قواعد وہم ہيں کہ کرتی  تصديق کی بات اس وه ديتی ہيں۔  زور پر اصولوں کے حقوق انسانی
پيشنٹ فرسٹ ايک "ميں   رپورڻوں ان ۔ہے ضرورت کی کی حکمت عملی حقوق انسانی کيوں ليئے کے

نڈيشن  کی پبلک  -اينڈ فورموسٹ   حکومت کی طرف سے مڈ سڻيفورڈ شائر اين ايچ ايس ڻرسٹ فاوٴ
اے  - اے پرامس ڻو لرن ڈيپارڻمنٹ آف ہيلته کی طرف سے "   ) کا ابتدائی جواب "ہے ،2013(انکوائری 

نيشنل ايڈوائزری  2013ليئے ( کے بنانے بہتر کو حفاظت کی وںمريض ميں انگلينڈ - کميڻمنٹ ڻو ايکٹ
نرسنگ، مڈ  - پريکڻس ايک اور رپورٹ ہے ،  "کمپيشن ان ۔  گروپ آن  دی سيفيڻی آف پييشنٹ ان انگلينڈ)

 کا عملے کے بهال ديکه اور دائيوں نرسنگ،يعنی  "اور وژن اينڈ سڻريڻيجی -وائفری اينڈ کيئر سڻاف 
ڈيپارڻمنٹ آف ہيلته  ،2013( عملی حکمت اورہمدردانہ طريقے سے پيش آنے کے سلسلے ميں ہمارا اراده  

 ويو ہسپڻل کو قومی سطح پر جواب"ونڻربورن  -"ڻرانسفارمنگ کيئر   اور ،)انگلينڈ ايس ايچ ايناينڈ
) ڈيپارڻمنٹ آف ہيلته ،2013( آئين کے ايس ايچ اين اور سے رپورڻوں ان ۔)ڈيپارڻمنٹ آف ہيلته ،2012(

  ظاہر ہونے والے مرکزی امور درج ذيل ہيں: سے
مريضوں کو اّولين فوقيت دينا،  صحت اور سماجی ديکه بهال ميں کام کرنے والے لوگوں کے ليئے 

 احساس، اور اين ايچ ايس کے لئے بنيادی انسانی اقدار کی بحالی۔
کی اقدار کے طور پر وقار، احترام، مساوات اور خود مختاری کے انسانی حقوق کے اصولوں  مرکزی 

 ۔دوباره توثيق کرنا
خدمات مہيا کرنے طرز عمل ميں ہمدردی کی اہميت، اور اقدار اور  یکصحت کی ديکه بهال کے عملے 

 ۔تبديلی طريقہ کار ميں کی طرف سے قيادت والیاوپر ے شعبے ميں وال
ملتی ميں مدد خدمات کو محفوظ بنانے  دينے سےاختيار اُن کو اور  کرنے  احترام کامريضوں اور عملے

  ۔ہے
 اہميت کا حامل ہے۔سب کے لئے انصاف غير امتيازی سلوک اور 

 
 

 کی تشريح کے اصولوں  ہمارے انسانی حقوق  2.2
 بعد کے مشاورت پر مسودے ہمارے ہر اصول کی عملی تشريح ہے جسے ابتدائی  فہرست ذيل مندرجہ

 : ترتيب ديا گيا
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 بهال ديکهکو  وںوال کرنےکرتے ہيں اور اُن کی نمائندگی  استعمال کو  جو خدمات کا  لوگوںاُن  - انصاف
اپنے  کے ليئے حل کو اُڻهانے اور اُن کے  شکايات يا خدشات اور سازی فيصلہ ميں بارے کے عالج اور

  ۔ہے طريقہ کار تک رسائی حاصل منصفانہ اور خياالت کا اظہار کرنے کے ليئے ايک  شفاف

اُن کی بات کو ُسنا جاتا  اور ہيں قدر قابل پر طور انفرادی تمام لوگ والے کرنے استعمال خدمات - احترام
يت کا حامل جانا جاتا ہے۔  اہمبهی  سے طرف کی اُس کو سروس  ہے اہم لئے کے ان کچه جو اور ،ہے

جانا جاتا ہے  قدر قابل بهی کو دوستوں اور ُکنبے کے افراد  دوسروں کی نمائندگی کرنے والے لوگ يعنی 
 اُن کی بات ُسنی جاتی ہے۔  اور

عمل ميں اُن اُن کی ضروريات کو پورا کرنے کے  ہيں کرتے استعمال کا خدماتجو لوگ  - مساوات
 ،هعقيد اور مذہب نسل، جنس، معذوری، عمر، نہ ہوجن ميں سامنا کا ی سلوک امتياز کسی بهی   بنياد پرکو

 ضروريات کی لوگوںاس ميں اُن  ۔ہيں شامل حالت کی زچگی اور حمل اور تبديلی کی جنس رجحان، جنسی
کا سامنا ہو سکتا  سلوک امتيازی پر امور کی بنياد  زياده سے ايک ہے جن کو  شامل مد نظر رکهنا بهی کو

  ہے۔ 

 - سلوک کيا جاتا ہے کا  انسانی ہمدردی   ہميشہ کے ساته لوگوں والے کرنے استعمال کا خدمات - وقار
خود داری کا احترام  کی ان اورکی جاتی ہے  قدر کی ان پر طور کے انسان ايک اور ساته کے دردمندی 

 کا وقتی طور پر علم نہ بهی ہو۔  خواہشات کی انچاہے  ہے جاتا کيا 

کہ  ہيں مواقع فراہم کيئے جاتے  زياده سے زيادهکو  لوگوں والے کرنے استعمال کا خدمات - مختاری خود
 انفرادی کی ان ميں، بندی منصوبہ کی بهال ديکه کیاُن  - اور اختيار کے فيصلے کر سکيں پسند اپنی ُوه

، جيسا کہ  اُن کے ميں تعلقات ساته کے دوسروںاُن کے  ميں، تشکيل کی سروس ميں، عالج اور بهال ديکه
اُن  ہيں رہے کر استعمال خدمات وهجو  کی بهال ديکه سماجی اور صحت اور ،دوست اورُکنبے کے افراد  
 بهی۔  پر طور کے شہریکے عالوه  ايک 

 کے حق کا تحفظ کيا جائے گا اور زندگی ےک لوگوں والے کرنے استعمالکا  خدمات - حق اک زندگی 
  کريں گی۔ تراماُن کا  اح ُوه   ُوه استعمال کريں گے کا خدماتجن  کی بهال ديکه سماجی اور صحت

 کے عملےنے  والے  کر کام کے شعبے ميں  بهال ديکه سماجی اور صحت - اختيار اور حقوق عملے کے
کرنے  بات ميں بارے کے خدشات پر طور آزادانہ جس ميں  کا تحفظ اور احترام کيا جاتا ہے حقوق انسانی

 قانونی غير ميں جگہ کی کام کو ان اور ہيںميں اُن کی حوصلہ افزائی اور اُن خدشات پر غور کرنا شامل 
 استعمال کا تاخدم مہيا کرده کی ان اور ،تحفظ حاصل ہو سے تشدد يا دهمکانہ رويّے ، ہراسانی امتياز،

ئے اور اُن کو  جا کی افزائی حوصلہ ميں اُن کی دينے فروغ کو حقوق انسانی کے لوگوں کرنے والے
 بااختيار بنايا جائے۔ 

 

 
 

 

 

  انسانی حقوق کو تشخيصی ڈهانچے ميں ڈهالنا
 تيار فہرست ايک کی موضوعات کے حقوق انسانی لئے کے سوال ہر سے ميں سواالت اہم پانچ اپنے ہم

 بنانے يقينی کو اس بات  اور ۔ہيں رہے کر استعمال کا اصولوں کے حقوق انسانی ليئے اپنے کے کرنے
 Key Lines Of -جن کو انگريزی ميں کی الئينز آف انکوائری  ليئے کہ تحقيق کے اہم پہلووں، کے

Enquiry - )KLOES( ، کا فہرست ات کی اسموضوع ہم ،ميں انسانی حقوق کا امر شامل ہوکہتے ہيں 
 ۔ہيں رہے کر استعمال
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 کی بهال ديکه سماجی اور صحتکرتے ہيں کہ ہم  جب  وضاحت کی کار دائره ارےہم KLOES ہمارے
تو ہم کن امور کو مدنظر رکهيں گے، ہم ان قواعد کے  ديں  گے کے ليئے قواعد و قوانين ترتيب  خدمات

ميعار کے درجے کا تعين تحت خدمات کے بارے ميں کيسے فيصلے کريں گے اور ہم ان خدمات کے 
کے  خدماتکی  اقسام مختلف ليکن ہيں، مبنی پر سواالت اہم پانچ ہمارے KLOEs يہ کيسے کريں گے۔ 

  ہوں گے۔  مختلف ليئے يہ 

 کے حقوق انسانی اپنےنے  ہم ہوئے کرتے کام ساته کے شعبہ کے صحت پر معيار بنيادی کے بهال ديکه
 ديکه جو ہميں ناقصہيں  ضابطے ُوه کے سماجی ديکه بهال اور صحت يہ ۔ہے کيا استعمال کا موضوعات

 ديتے ہيں۔  اختيارات قانونی کے کرنے کارروائی پر بهال

ميں  دستاويز مشاورتیکی  کی حکمت عملی حقوق انسانی اسکو  موضوعات کے حقوق انسانی اپنے نے ہم
 ۔)www.cqc.org.uk(ہے  دستياب پر سائٹ ويب ہماری ا ہے جو کي شائع ان کی مکمل صورت ميں
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 یشعبے کے قواعد کے سلسلے ميں ہمارہر 
 کیانسانی حقوق 

  پر عمل درآمد حکمت عملی 
 کے حقوق انسانی کو ڻيموں معائنے کی  اور رجسڻريشن کہ  ہے ضرورت کی بنانے يقينی يں اس امر کوہم

 تين ہم لئے کے کرنے ايسا حاصل ہو۔ مہارت اور طريقہ کار معلومات، لئے کے کرنے فيصلے ميں بارے
اسے جس طرح سر  ہم يا گيا ہے ۔ک بيان ميں ذيل کو ان۔  ہيں سکتے کر مدد کی ڻيموں طريقوں سے ان اہم

 صحت ذہنی ،وںہسپتالخصوصی  پر طور کے مثال ۔ گا ہو مختلف ميں شعبوں مختلف انجام ديتے ہيں ُوه 
ايڈلٹ سوشل کيئر سروسيز (بالغ افراد کے ليئے سماجی ديکه ريزيڈينشل  ،سروس جی پی  ہسپتالوں، کے

 )۔خدمات کی بهال ديکه ميں گهربهال والی رہائشيں) اور ہوم سوشل کيئر (

 خطرات کی نشاندہیالحق  انسانی حقوق کو   4.1
 جہاں کے ليئے  لوگوں کرنے والے استعمال کا خدماتميں  حکمت عملی نئی ہماری قواعد و ضوابط کی

 سے طرف کی لوگوں جو  - ہے تاکيا جا استعمال کا' نگرانی ذہين' لئے کے شناخت کی ہوں اُن خطرات
 پر مبنی ہے۔ شمار و اعداد اور معلومات اور ثبوت

 موضوعات کے حقوق انسانی اپنے ہم لئے کے کرنے پر عمل درآمد  کی حکمت عملی حقوق انسانی ہماری
پهر يہ ديکهيں گے کہ آيا کسی کمی کو  اورات کے آثار کی پڑتال کريں گے  خطر لئے کے تکميل  کی

خصوصی عالمات کی تشکيل  ہوئے کرتے استعمال کا ذرائع کے معلومات اور شمار و اعداد موجوده
 کرکے پورا کيا جا سکتا ہے۔ 

 انسانی حقوق کے سلسلے ميں معائنے  4.2
 معائنہ

 کے مددميں   کرنے فيصلے ميں بارے کے موضوعات کے حقوق انسانی کو ڻيموںمعائنے کی  ی ہمار
 کی کو کس طرح نافذ کرتے ہيں يہ مختلف اقسام حقوق انسانی ہم ہے۔  ضرورت کی طريقہ کار  لئے
  ۔گا ہو مختلف کے ليئے تاخدم

کی حکمت  حقوق انسانی اپنے پر طور کے حصے ايک کے اجراٴ  کے طريقوں نئے کے معائنےہم نے 
 کی )نگہداشت سماجیافراد کی  بالغايڈلٹ کيئر سروسيز ( نے ہم پر طور کے مثال۔ ہے کيا تجربہ کا عملی

کے  سروےايک  لئے کے لوگوں والے کرنے فراہمنے والے اور ان خدمات کو کر استعمال کا خدمات
جيسے جيسے ہمارا خدمات کا  ۔ہے کيا شامل ت کو سواال کے حقوق انسانی اور مساوات ميںسوالنامے 

معائنہ کرنے کا نيا طريقہ کار تشکيل پائے گا ہم متواتر اس کا جائزه ليتے رہيں گے کہ يہ طريقہ کار 
 کيسے کام کر رہا ہے ۔ 

کا اظہار  خياالت کے لوگ اپنے  مختلف  پس منظرکہ  ہے کيا کام لئے کے بنانے يقينی کو بات اسہم نے 
کيئے جانے کے  معائنہ کا ہسپتالوں پر طور کے مثال ،يںسک لے حصہ ميںکرنے کے ليئے اس عمل 

ہماری اُن تقريبات  جو عوام کے ليئے معلومات پر بات کرنے کے ليئے  بارے ميں ۔ اس مقصد کے ليئے 
 اور انہ ضاکارہم نے  ر اور کم سے کم ضروريات رکهی گئی ہيں لئے کےہيں تک رسائی حاصل کرنے 

 رائے کی لوگوں سے متعلقہ تنظيموں کی خدمات حاصل کی ہيں تا کہ ُوه  کميونڻی کے مخصوص  کميونڻی
  حاصل کرنے پر توجہ مرکوز کريں۔ 

، جن ميں مسوات کو فروغ دينے والے گروپ بهی شامل ہيں،  کے گروپوں کميونڻی اور انہرضاکار ہم
 رہے طريقہ کار ترتيب دے  ايکبهی  لئے کے امور کے تعلقات ساته کام کرتے ہوئے  مقامی کميونڻی ميں

 ۔ہيں
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  رجسڻريشن
 مينيجرز نئے اور کرتا ہے رجسڻرکو  خدمات نئیجو ہے  عملہ مخصوصس اہمارے پ پر، طور کے مثال

 انسانی رجسڻريشن کے طريقہ کار ميں  ہمارے کہ  لئے کے بنانے يقينیاس امر کو  ہم کی پڑتال کرتا ہے۔ 
 ہيں۔ رہے لے جائزهکا  کار طريقہ کے رجسڻريشن اپنے کيا جائے ہم  شامل بهیکو  کی حکمت عملی حقوق

انسانی حقوق ميں اعتماد کی تشکيل: رجسڻريشن اور معائنہ کرنے والی   4.3
 ترقی تربيت و ڻيموں کے ليئے 

کے انسانی  ڻيموں معائنے کی اور رجسڻريشن ہماری اثرات کے کی حکمت عملی حقوق انسانی ہماری
 توجہ پر حقوق انسانیاُن کے   اور ہيں منحصر پر صالحيتوںاور  علم شعور، کے سلسلے ميںحقوق 
 اُن کی خواہشات اور تحريک پر۔  ميں بارے کے کرنے مرکوز
ميں درج ذيل  ہماری حکمت عملیميں  کرنےاس کی تشکيل  اور سيکهنےکے سلسلے ميں  حقوق انسانی

 : شامل ہيں
کام کی ذمہ داری سے  لئے کے عملےميں  پروگرام تر وسيعسلسلے ميں  سيکهنے کے  کے حقوق انسانی

 متعلقہ خصوصی تربيت۔ 
  ۔اشتراک کا علم لئے کے سب اور کا عمل  سيکهنے ساتهيوں سے

  اقدامات۔لئے کے بننے ماہرين کے حقوق انسانی افراد کے کچهکے  عملے
 

 کو مہيا کرنے اور اس کا جائزه لينے کے ليئے  پروگرام کے تعليم کی حقوق انسانی اور مساوات ہم
  ۔گے کريں کام ساته کے کميشنکے  حقوق انسانی اور ساواتم
 کے مالزمين اپنے گے  کہ ہم کريں يقين کا بات اس کرتے ہوئے  سی کيو سی  کے طريقہ کار کو تبديل  ہم

ديں، مثال کے طور پر سی کيو سی کے مينيجروں  کا  اپنے  فروغ کو مساواتاور حقوق  انسانی لئے
 عملے کے افراد کے ليئے مساوات کو يقينی بنانے کے ليئے سيکهنا۔ 

 

 ميں انسانی حقوق کا پيغام حکمت عملی یاپن  4.4
کے بارے ميں آگاہی دالنے سے  ہماری حکمت عملی کی حقوق انسانی والوں کو  کرنے فراہمخدمات 

اس امر کے بارے ميں غور کرنے ميں حوصلہ افزائی ہو گی کہ ُوه انسانی  کی خدمات مہيا کرنے والوں 
يہ  ايک نگراں کے طور پر ہمارے کردار ميں  حقوق کو کس طرح فروغ دے سکتے ہيں  اور ساته ہی 
کيا   احترام تحفظ  اور کا حقوق انسانی کے لوگوں  شفافيت پيدا کرے گا اور  اس امر کو يقينی بنائے گا کہ

 کيا جائے۔  پورا اُن کو  اورجائے  

ہماری حکمت  کی حقوق انسانی کو  اور عوام   والوں کرنے فراہم کا استعمال کرنے والوں، خدمات خدمات
 ملے مدد ميں سمجهنے کو داريوں ذمہ اور حقوق کے ان کو لوگوںکے بارے ميں آگاہی دالنے سے  عملی

 جمع معلومات متعلقہ ميں بارے کے کارکردگی کی سروس ميں سلسلے کے حقوق انسانی ہميں يہ. گی
 کرے گا۔ مدد بهی ميں کرنے
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پر عمل  اپنی حکمت عملی یانسانی حقوق ک
  کرنے کے اصول درآمد

کو نافذ  ہماری حکمت عملی عناصر تماماب تک بيان کرده  کے کی حکمت عملی حقوق انسانی ہمارے
 :ہيں اصول درج ذيل  ہيں ۔ يہ ميں حمايت کی اصولوں کرنے کے 

 ميں 4 حصہجيسا کہ  - کيا جانا شاملکا  حقوق انسانی ميں حکمت عملی کا   قواعد و ضوابط ہمارے •
اس امر  اور کر کے  وضاحت کی موضوعات اہم کے حقوق انسانی اس کی تشکيل ہم کيا گيا ہے بيان
 انسانی اس کے بعد اور  ہوں ،  کا حصہ  ڈهانچے  یتشخيص ہمارے يہ بنا کر کريں گے کہ  يقينی کو

 ۔ جائے گا کيا  شامل  ميں آالت اور طريقوں نظام، کے نگرانی کو حقوق
 انسانی ہيں ُوه نہيں  ماہرين  کے حقوق اس امر کو يقينی بنايا جائے کہ عملے کے جو افراد  انسانی •

 پر طور کے بنياد کی ہماری حکمت عملیُوه ايسا   -ہوں سکتے کر استعمال کا کی حکمت عملی حقوق
 انسانیاس کے کہ ُوه   بجائے کے مجموعے کو استعمال کرسکتے ہيں اصولوں کے حقوق انسانی
 کے اس اور ،کريں استعمال کا اجزاٴ  تکنيکی زياده کے 1998 ايکٹقوانين ہيومن رائيڻس  کے حقوق

کا   کی حکمت عملی حقوق انسانیکيا گيا ہے معائنے کی امدادی ڻيميں  بيان ميں 4 حصہجيسا کہ  بعد
استعمال کريں گی۔  ہمارے قواعد کے نئے ڈهانچے ميں ہم معائنوں کے ليئے کئی مختلف  لوگوں کا 

 جن ميں پيشہ ورانہ ماہرين اور تجربہ رکهنے والے ماہرين بهی شامل ہيں۔   -استعمال کر رہے ہيں  

انفرادی  سے طرف کی ماہرين کے حقوق انسانی اندر کے سی کيو سی  تو ہو ضرورت اگر •
 حقوق انسانی کو ڻيموں کی معائنےبعض اوقات   - مہيا کرنا مدد اور مشوره ضرورت کے مطابق

 کے مثال ہو گی، ضرورت کیکے سلسلے ميں اضافی مدد   کرنے الگو کو کی حکمت عملی
 :پر طور

 واکر متعارف آالت کو يا طريقوں نئے کے سلسلے ميں  حقوق انسانی مخصوص کسی ہم جب •
  ہوں۔ رہے

  ہوں۔ رہے حکمت عملی کو آزما  ميں عالقے نئے ايک ہم •

 ميں کو ايک مخصوص خطرے، جو سی کيو سی  حقوق انسانی يا مساوات افراد کے عملے جہاں •
 بارے کے اس کہ کےکے پيش نظر مشوره کرنا چاہتے ہوں  ہوا ہو، ظاہر ذريعے کے معلومات

 چاہئے۔  کرنا کيا ميں

 پائے گئے ہوں جن کا خدشاتايسے  ميں بارے کے بهال ديکه غير ميعاری  پر معائنہ کرنےجہاں  •
 1998 ايکٹ کے قوانين ہيومن رائڻس  حقوق انسانی يا 2010 ايکٹ ايکوالڻی قوانين  کے مساوات 

 ہو۔  تعلق راست ئےبرا سے

کرتی رہے  فراہم مدد انہماہر کو ڻيموں معائنے کی ميں حاالت ان ڻيم مرکزی کی حقوق انسانی اور مساوات
 کی ےمشور انہ ماہربهی  سے) سی آر ايچ ای( کميشن کے  حقوق انسانی اور مساوات ڻيم مرکزی گی۔ 

  کر سکتی ہے۔ درخواست

، ہيں رکهتے اراده کا کرنے استعمالبهی  کو نتائج کے سروےکے  مہارت کی عملے سی کيو سی کے ہم
 کے عملے  کے  ےمعائن اپنے ہم جس ميں عملے کے افراد اپنے خصوصی ہنر کو درج کرتے ہيں۔ 

ماہرانہ خصوصيت سے ايک بہتر طريقے سے فائده اُڻهانے  اور مہارت علم، مخصوص ميں حقوق انسانی
  کا اراده رکهتے ہيں۔ 

 

 



 

Version Human rights approach for our regulation of health and social care services  - URDU 12 صفحہ 
 

قومی سطح پر اس کی متواتر بہتری اور 
 رپورڻنگ

کا پُختہ اراده  لينے جائزه کا اس ميں مراحل اہم کے ترقی کی حکمت عملی کی  حقوق انسانیاپنی   ہم
 کو بنائيں گے۔  نتائج لئے کے لوگوں کرنے والے استعمال کا خدمات بنياد کی تشخيص اپنی ہم ۔ہيں رکهتے 

کی ہماری حکمت عملی    حقوق انسانی عملی طور پر : ہے ضرورت کی دينے جواب کا سوال اس يںہم
 اعلی اور ہمدردانہ مؤثر، محفوظ، کو  ايک لوگوں کہ ہے کيا ادا کردار نے اس امر کو يقينی بنانے ميں کيا 

 ؟ ميسر ہو بهال ديکه کی معيار

 سماجی اور صحتعملی کا جائزه  لينے کے ليئے  ہميں  مطلوبہ رائے کی حکمت  حقوق انسانی ہماری
 اور ُکنبوں کے ان اور لوگوں والے کرنے استعمال کا خدماتان  ،مہيا کرنے والوں خدمات کی بهال ديکه

نگران سرگرميوں کے نتائج سے ، جيسا  ہماری اور ساته ہی  -کی جائے گی  فراہم کی طرف سے دوستوں
  کہ معائنوں کی رپورڻيں۔

 کر استعمال جائزه لينے کے ليئے ُوه سب کُچه سے گہرائی امور  کا  کے حقوق انسانی مخصوص ہم
 جو ہميں مل سکے۔  ہيں سکتے

کی ايک بہتر  ادارے  والے کرنے فراہم نہ  صرف ہر خدمات  سےکی حکمت عملی  حقوق انسانی اپنی ہم 
 صحتہم  بلکہ بہتری کے مزيد ذرائع کے طور پر ہم چاہتے ہيں کہ  کرنا چاہتے ہيں نگرانی  طريقے سے 

 بهی کر سکيں۔  تبصره پر حقوق انسانی اور مساوات ميں شعبوں سماجی اور

 تحت کے سازی قانون موجوده مواقعکرده  فراہم کے ذريعے حکمت عملی ديکهيں گے کہ ہماری  نئی ہم
 نشنيکنو خالف کے تشدد کے متحده اقوامميں  اس ۔ہيں سکتے بنا بہترکيسے  دارياں ذمہ ہماری

)OPCAT (مينڻل قانونذہنی صحت کے  اور کردار ہمارا پر طور کے نظام انسدادی قومی ايک تحت کے 
بهی  فرائض ہمارے تحت کے ،2005 ايکٹ کے قانون مينڻل کپيسڻی صالحيت ذہنیاور  1983 ايکٹ ہيلته

 ہے۔  شامل بهی  تحفظسے  محرومی کی ميں آزادی  جن شامل  ہو گا
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 ہم سے رابطہ کريں
 ذريعے : ای ميل کے

  enquiries@cqc.org.uk  

  کے ذريعے  خط

 : لکهيں اس پتہ پر ہميں
CQC National Customer Service Centre  

Citygate  
Gallowgate  

Newcastle upon Tyne 
NE1 4PA  

 : فونبذريعہ 

 : ہيں سکتے کر رابطہ سے ہم ميں سينڻر سروس کسڻمر قومی ہمارے آپ

  03000 616161: فون ڻيلی

  03000 616171  :فيکس
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