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ਕੇਅਰ ਕਆੁਿਲਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨ (Care Quality Commission) ਇੰਗਲ�ਡ ਿਵੱਚ 

ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਬਾਲਗ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਿਨਯੰਤ�ਕ ਹੈ।  
 

ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ (Our purpose) 

ਅਸ� ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਦੇ ਹ� ਿਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, 

ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਹਮਦਰਦੀਪੂਰਨ, �ਚ ਕੁਆਿਲਟੀ (ਗੁਣਵੱਤਾ) ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਅਸ� ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹ�।  
 

ਸਾਡੀ ਭੂਿਮਕਾ (Our role) 

ਅਸ� ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ, ਜ�ਚ ਅਤੇ ਿਨਯੰਤ�ਣ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਉਹ 

ਕੁਆਿਲਟੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਮਾਪਦੰਡ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸ� ਪ�ਾਪਤ 

ਕਰਦੇ ਹ� ਉਸ ਨੰੂ ਪ�ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹ�, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਲੋਕ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ 

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।   
 

ਸਾਡ ੇਿਸਧ�ਤ (Our principles) 

• ਅਸ� ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹ�। 

• ਅਸ� ਸੁਤੰਤਰ, ਸਖਤ (ਿਦ�ੜ), ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਿਥਰ ਹ�।  

• ਸਾਡਾ ਸਿਭਆਚਾਰ ਖੱੁਲ�ਾ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਹੈ।  

• ਅਸ� ਸਮੱੁਚੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵਵਸਥਾ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹ�। 

• ਅਸ� �ਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹ� ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਿਨਰੰਤਰ 

ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਹੀ ਿਮਆਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਜਹਨ� ਦੀ ਆਸ ਅਸ� ਦੂਿਜਆਂ ਤ� ਕਰਦੇ ਹ�।  

• ਅਸ� ਸਮਾਨਤਾ, ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਨੰੂ ਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹ�।  
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ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ CQC ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਿਸਧ�ਤ “ਸਮਾਨਤਾ, ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ 

ਅਿਧਕਾਰ� ਨੰੂ ਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ’’। 

ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜੋ CQC ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਵੱਚ ਅਸ� ਦੇਖਭਾਲ 

ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਵਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਪ�ਤੀ ਆਪਣੀ ਪਹੰੁਚ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਡੀ ਪਹੰੁਚ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ - ਜੋ ਅਪ�ੈਲ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 2014 ਦਰਿਮਆਨ ਡ�ਾਫਟ ਪਹੰੁਚ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 

ਜਨਤਕ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਹ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਬਾਰੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰਕ 

(ਸਹਾਇਕ) ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਹ�ਡਬੱੁਕਸ ਿਵੱਚ ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ ਹੈ।  
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ਸਾਨੂੰ  ਮਨੁੱ ਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਲੋੜ 

ਿਕ� ਹੈ? (Why do we need a human 

rights approach?) 

ਸਾਨੰੂ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ:  

ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨ, ਸਮਾਨਤਾ ਨੰੂ ਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ ਿਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ 

ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕੁਆਿਲਟੀ 

ਵਾਲੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿਮਲੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਹੈ।  

ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸ� ਿਨਯੰਤ�ਣ ਕਰਦੇ ਹ� ਉਸ ਿਵੱਚ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ 

ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਬਾਰੇ ਪਹੰੁਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਪ�ਮੱੁਖ ਪ�ਸ਼ਨ� (ਕੀ ਸੇਵਾਵ�, ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਅਸਰਦਾਇਕ, 

ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਪ�ਤੀ�ਤਰਦਾਈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ?) ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਇਸ 

ਿਸਧਾਤ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।  

ਸਾਡਾ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਗ�ਾਮ (ਿਚੱਤਰ 1) ਇਹ ਿਦਖਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� 

ਿਵਿਨਯਮ ਪ�ਤੀ ਆਪਣੀ ਨਵ� ਪਹੰੁਚ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ ਿਕਵ� ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ 

ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ�।  
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ਿਚੱਤਰ 1: ਸਾਡੀ ਮਨੁੱ ਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਬਾਰੇ ਪਹੁੰ ਚ 
 

1. ਸਾਨੂੰ  ਮਨੁੱ ਖੀ 

ਅਿਧਕਾਰ� ਬਾਰੇ 

ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਲੋੜ 

ਿਕ� ਪ�ਦੀ ਹੈ? 

CQC ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ 

ਕਰਨਾ: 

ਸਮਾਨਤਾ, ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਅਤ ੇਮਨੱੁਖੀ 

ਅਿਧਕਾਰ� ਨੰੂ ਪ�ਤੋਸਾਿਹਤ ਕਰਨਾ 

 CQC ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ: 

ਅਸ� ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਦੇ ਹ� ਿਕ, ਹਸਪਤਾਲ, 

ਕੇਅਰ ਹੋਮਜ਼, ਡ�ਟਲ ਅਤੇ GP ਸਰਜਰੀਆਂ, ਅਤ ੇ 

ਇੰਗਲ�ਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਖੇਭਾਲ ਸੇਵਾਵ� ਲੋਕ� ਨੰੂ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਅਸਰਦਾਰ, ਹਮਦਰਦੀਪੂਰਨ ਅਤੇ �ਚ-

ਕੁਆਿਲਟੀ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ 

ਅਸ� ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਦੇ 

ਹ� 

2. ਮਨੁੱ ਖੀ 

ਅਿਧਕਾਰ� ਤ� 

ਸਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ 

ਹੈ? 

ਆਪਣ ੇਮਨੁੱ ਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ 

ਿਸਧ�ਤ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ:  

• ਿਨਰਪੱਖਤਾ 

• ਸਿਤਕਾਰ 

• ਸਮਾਨਤਾ 

• ਮਾਣ 

• ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ 

• ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ 

• ਸਟਾਫ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ 

 ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਪ�ਮੁੱ ਖ ਪ�ਸ਼ਨ� ਲਈ:  

ਕੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ�: 

• ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ? 

• ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ? 

• ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਹਨ? 

• ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਲਈ ਪ�ਤੀ�ਤਰਦਾਈ ਹਨ? 

• ਚੰਗੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆ ਂਹਨ? 

 

ਮਨੁੱ ਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦ ੇਿਵਿਸ਼ਆਂ ਲਈ ਸੇਧ 

3. ਮੁਲ�ਕਣ ਢ�ਚੇ ਿਵੱਚ ਮਨੁੱ ਖੀ 

ਅਿਧਕਾਰ� ਦ ੇਿਵਿਸ਼ਆਂ ਨੂੰ  ਸਥਾਪਤ 

ਕਰਨਾ 
 

• ਿਵਿਨਯਮ (ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ) 

• ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਿਕ ਅਸ� ਿਕਵ� ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਕਰਦੇ ਹ� 

• ਗੌਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ�ਮੱੁਖ ਮੱੁਦ ੇ

  

4. ਹਰ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ 

ਆਪਣੀ ਮਨੁੱ ਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ 

ਪਹੁੰ ਚ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ   

• ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਲਈ ਜੋਖਮ: ਉਪਾਆ ਂਅਤੇ ਡੈਟ ੇਦਾ ਿਨਰੀਖਣ 

• ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਲਈ ਜ�ਚ ਕਰਨੀ: ਤਰੀਕੇ, ਸਾਧਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ: ਜ�ਚ ਟੀਮ� ਲਈ ਪੜ�ਾਈ ਅਤੇ 

ਿਵਕਾਸ  

• ਪ�ਦਾਤਾਵ�, ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਅਤ ੇਹੋਰਨ� ਤਕ ਆਪਣੀ 

ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਪਹੰੁਚਾਉਣਾ  
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5. ਮਨੁੱ ਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ  

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਧਾਤ� ਦਾ 

ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ 

• ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ 

• ਸਾਡੀ ਜ�ਚ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਿਵੱਚ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ 

• ਜੇ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ ਤ� CQC  ਦੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰ� ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ 

ਇਸ ਮੁਆਫ਼ਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ�ਚ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ 

ਵੱਲ� ਵਰਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਨਾ।  

 

6. ਿਜਵ� ਹੀ ਜ�ਚ ਦਾ ਨਵ� ਮਾਡਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਿਨਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ਮਨੁੱ ਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਤ� ਸਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 
(What do we mean by human rights?) 

ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਪ�ਮੱੁਖ ਪ�ਸ਼ਨ� ਲਈ ਮਨੱੁਖੀ ਪਹੰੁਚ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸ� ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਮਤ 

ਹੋਏ ‘ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਿਸਧਾਤ�’ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹ�। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨ� ਨੰੂ FREDA ਿਸਧ�ਤ 

ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ  - ਇਸ ਦੇ ਮਾਅਨ�  ਹਨ ਿਨਰੱਪਖਤਾ (Fairness), ਸਿਤਕਾਰ (Respect), 

ਸਮਾਨਤਾ (Equality), ਮਾਣ (Dignity), ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ (Autonomy) (ਚੋਣ ਅਤੇ 

ਿਨਯੰਤ�ਣ ਕਰਨਾ)। ਇਹਨ� ਿਸਧ�ਤ� ਬਾਰੇ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਨੰੂ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ, 1998 ਦੇ ਿਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ (Human 

Rights Act) ਿਵੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਧਾਰਾਵ� ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਕੂਐਿਲਟੀ ਐਕਟ (Equality 

Act) 2010 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।  

ਅਸ� ਆਪਣੀ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਿਵੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਿਸਧ�ਤ� ਨੰੂ ਜੋਿੜਆ ਹੈ: ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ 

ਬਾਰੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਧਾਰਾ, ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਕਾਫੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਅਤੇ 

ਉਹਨ� ਨੰੂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ, ਜੋ ਉਸ ਖੋਜ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ 

ਉਹਨ� ਵੱਲ� ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਕੁਆਿਲਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।  

ਿਨਵੇਕਲਾਪਣ ਿਮਸਾਲ ਲਈ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਨਵ� ਿਨਗਰਾਨੀ ਉਪਾਆਂ, ਜ�ਚ ਤਰੀਿਕਆ,ਂ 

ਿਸੱਖਣ ਦੀਆਂ ਪਹੰੁਚ� ਬਾਰੇ ਜ�ਚ ਕਰਨੀ  

 
ਪਹੰੁਚ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ 

ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਬਾਰੇ  CQC ਦੀ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥਾ 

ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਸੁਧਾਰ ਨੰੂ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹਰੇਕ ਜ�ਚ ਿਵੱਚ 

ਸਮਾਨਤਾ ਅਤ ੇਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ (ਸ਼ਾਮਲ) ਕਰਨਾ।   
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2.1 ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਦਰਭ 

ਅਨ� ਕ� ਹਾਲੀਆ ਿਰਪੋਰਟ�, ਿਜਹਨ� ਨ�  ਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਲਆਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 

ਿਵਿਨਯਮ ਦੇ ਨਵ� ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ,  ਨ�  ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਿਸਧ�ਤ� ਤੇ ਜੋਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਿਵਿਨਯਮ ਲਈ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਿਰਪੋਰਟ� ਹਨ ਪੇਸ਼�ਟਸ ਫਸਟ ਐਡਂ ਫਾਰਮੋਸਟ - ਿਮਡ-

ਸਟੈਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਐਨਐਚਐਸ ਫ਼ਾਊਡੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜ�ਚ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਲਈ ਆਰੰਭਕ 

ਸਰਕਾਰੀ ਹੰੁਗਾਰਾ (2013 ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ) (Patients First and Foremost – the 

initial government response to the report of the mid-Staffordshire NHS 
Foundation Trust public inquiry (2013, Department of Health)), ਏ ਪ�ੌਿਮਸ ਟੂ 

ਲਰਨ, ਏ ਕਿਮਟਮ�ਟ ਟੂ ਐਕਟ, ਇੰਗਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ (2013, 

ਇੰਗਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਨ� ਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਗਰੱੁਪ) (A promise to learn, 

a commitment to act – improving patient safety in England (2013, National 
advisory group on the safety of patients in England)), ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਇਨ ਪ�ੈਕਿਟਸ - 

ਨਰਿਸੰਗ, ਿਮਡਵਾਇਫ਼ਰੀ ਐਡਂ ਕੇਅਰ ਸਟਾਫ - ਆਵਰ ਿਵਜ਼ਨ ਐਡਂ ਸਟ�ੈਟੇਜੀ (2013, ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ 

ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਐਨਐਚਐਸ ਇੰਗਲ�ਡ) (Compassion in Practice – Nursing, 

midwifery and care staff – our vision and strategy (2013,Department of 
Health and NHS England)), ਅਤੇ ਟ��ਸਫੋਰਿਮੰਗ ਕੇਅਰ - ਿਵੰਟਰਬੌਰਨ ਿਵਊ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੰੁਗਾਰਾ (2012, ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ ਹੈਲਥ) (Transforming Care – a national 

response to Winterbourne View hospital (2012, Department of Health))। 
ਇਹਨ� ਿਰਪੋਰਟ� ਅਤੇ ਐਨਐਚਐਸ ਸੰਿਵਧਾਨ (2013, ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ) ਤ� ਉਭਰ ਕੇ 

ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਸ਼ੇ ਹਨ:  

ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ‘ਪਿਹਲ� ਤੇ ਸਭ ਤ� ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ’, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਲੋਕ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਐਨਐਚਐਸ (NHS) ਿਵੱਚ ਮੂਲ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਮੱੁਲ� ਨੰੂ ਮੁੜ 

ਤ� ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ।  

ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਮਾਣ, ਸਿਤਕਾਰ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਦੀ ਪ�ਮੱੁਖ ਮੱੁਲ� 

ਵੱਜ� ਮੁੜ ਤ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ।  

ਮੱੁਲ� ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਮਿਦਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਉਪਰਲੇ ਪ�ਬੰਧਕ� ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ। 

ਮਰੀਜ਼� ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 

ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਬਗੈਰ ਿਵਤਕਰੇ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਮਾਮਲੇ।  
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2.2 ਸਾਡੇ ਮਨੁੱ ਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਿਸਧਾਤ� ਦੀਆਂ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ� 

(Definitions of our human rights principles) 

ਡ�ਾਫਟ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਿਸਧ�ਤ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ 

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੀ ਹੈ:  

ਿਨਰਪੱਖਤਾ – ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਤਰਫ� ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਕੋਲ 

ਆਪਣੀ ਿਵਚਾਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਤਕ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 

ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾਵ� ਜ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਨੰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਤਕ 

ਪਹੰੁਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  

ਸਿਤਕਾਰ – ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਿਹਮੀਅਤ ਿਦੱਤੀ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨ� ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸੇਵਾ ਵੱਲ� 

ਉਹਨ� ਨੰੂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵੱਜ� ਦੇਿਖਆ ਜਾਣਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨ� ਲੋਕ� ਦੀ ਤਰਫ� ਕੰਮ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ�, ਨੰੂ ਵੀ ਅਿਹਮਤੀਅਤ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਉਹਨ� ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।  

ਸਮਾਨਤਾ – ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਮਰ, ਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪਾਹਜਤਾ), ਿਲੰਗ, ਨਸਲ, 

ਧਰਮ ਅਤੇ ਆਸਥਾ, ਿਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ, ਿਲੰਗ-ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪ�ਸੂਤੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ 

ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੇ ਿਵਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਲੋੜ� 

ਪੂਰੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਵੱਲ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 

ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਹੁ-ਪਾਸੜ ਿਵਤਕਰੇ ਜ� ਵ�ਝੇਪਣ (ਹੀਣਤਾ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 

ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਮਾਣ – ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨ� ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ 

ਮਨੱੁਖਤਾਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਵਹਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨ� ਦੇ ਮਨੱੁਖ ਹੋਣ 

ਵੱਜ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਅਿਹਮੀਅਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਸਵ-ੈਮਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ� 

ਉਸ ਸਮ� ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵ� ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ।  

ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ – ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ 

ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ, ਸੇਵਾ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ, ਹੋਰਨ� ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ� ਿਵੱਚ, ਿਜਵ� ਿਕ 

ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਦੋਸਤ, ਅਤੇ ਉਹਨ� ਵੱਲ� ਵਰਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ 

ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ� ਤ� ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਗਿਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਿਨਯੰਤ�ਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤ� 

ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।   
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ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ – ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ 

ਉਹਨ� ਵੱਲ� ਵਰਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ� ਵੱਲ� ਸਿਤਕਾਰ ਕੀਤੇ 

ਜਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।    

ਸਟਾਫ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ – ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 

ਸਟਾਫ ਦੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਚੰਤਾਵ� 

ਬਾਰੇ ਖੱੁਲ� ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, 

ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥ�, ਿਵਤਕਰੇ, ਉਤਪੀੜਨ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਜ� ਿਹੰਸਾ ਤ� ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ 

ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ 

ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਨੰੂ ਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  

.  
 
 

ਮੁਲ�ਕਣ ਢ�ਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਮਨੁੱ ਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� 

ਨੂੰ  ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ (Building human 

rights into assessment frameworks) 

ਅਸ� ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਪ�ਮੱੁਖ ਪ�ਸ਼ਨ� ਿਵੱਚ� ਹਰੇਕ ਲਈ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਰਹੇ ਹ�। ਅਸ� ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹ� ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਪੱੁਛ-ਿਗੱਛ ਦੀ ਮੱੁਖ ਲਾਈਨ (ਕੀ 

ਲਾਈਨਜ਼ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ) (KLOES) ਿਵੱਚ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।  

ਅਸ� ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਕਰਨ ਸਮ� ਿਜਹਨ� ਗੱਲ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ 

ਕਰਦੇ ਹ� ਸਾਡੀਆਂ KLOES ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਰੇ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਕ 

ਅਸ� ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਨਯੰਤ�ਕ ਫੈਸਲੇ ਿਕਵ� ਕਰ�ਗੇ ਅਤੇ ਅਸ� ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਿਕਵ� ਦਰਜਾ ਦੇਵ�ਗੇ। 
ਇਹ KLOEs ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਪ�ਮੱੁਖ ਪ�ਸ਼ਨ� ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� 

ਦਰਿਮਆਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।  

ਅਸ� ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਮਆਰ� ਬਾਰੇ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮ� ਆਪਣੇ 

ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਿਵਿਨਯਮ 

ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਮਾੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।  
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ਅਸ� ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰੇ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਕਰਨ 

ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 

(www.cqc.org.uk) ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  
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ਸਾਡੀ ਮਨੁੱ ਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ  ਸਾਡ ੇ

ਹਰਕੇ ਖਤੇਰ ਦੇ ਿਵਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਲਾਗ ੂ

ਕਰਨਾ (Applying our human rights 

approach to our regulation of each 
sector) 

ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ�ਚ ਟੀਮ� ਕੋਲ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� 

ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਹੋਣ। ਿਤੰਨ ਪ�ਮੱੁਖ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ 

ਅਸ� ਟੀਮ� ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� - ਇਹਨ� ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੇਠ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਹੈ। ਅਸ� ਇਸ ਨੰੂ ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ�ਗੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰ� ਿਵੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ - 

ਿਮਸਾਲ ਲਈ ਐਿਕਊਟ ਹਸਪਤਾਲ�, ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ�, GP ਸੇਵਾਵ�, ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ 

ਬਾਲਗ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ�।  

4.1 ਮਨੁੱ ਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਨੀ (Identifying 

risk to human rights) 

ਿਵਿਨਯਮ ਲਈ ਸਾਡੀ ਨਵ� ਪਹੰੁਚ ਇਹ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਿਸਆਣਪ-ਭਰੇ ਿਨਰੀਖਣ’ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਿਕੱਥੇ ਜੋਖਮ ਹਨ - ਜੋ ਡੈਟੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ 

ਲੋਕ� ਤ� ਿਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।  

ਸਾਡੀ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸ� ਆਪਣੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ 

ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਸੂਚਕ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰ�ਗੇ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਅਸ� ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਗੌਰ 

ਕਰ�ਗੇ ਿਕ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਡੈਟੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸ�ੋਤ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਸੰਕੇਤਕ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ 

ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
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4.2 ਮਨੁੱ ਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਲਈ ਜ�ਚ ਕਰਨੀ (Inspecting for human 

rights) 

ਜ�ਚ  

ਸਾਡੀਆਂ ਜ�ਚ ਟੀਮ� ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ 

ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਅਸ� ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਨੰੂ ਜ�ਚ ਲਈ ਿਕਵ� ਸਥਾਪਤ 

ਕਰਦੇ ਹ� ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਿਕਸਮ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਅਸ� ਨਵ� ਜ�ਚ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੰੂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ (ਪੇਸ਼ ਕਰਨ) ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵੱਜ� ਆਪਣੀ ਮਨੱੁਖੀ 

ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਮਸਾਲ ਲਈ ਅਸ� ਬਾਲਗ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ� 

ਅਤੇ ਉਹਨ� ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ� ਿਵੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ 

ਅਿਧਕਾਰ� ਬਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਨ� ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ�ਚ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਵ� ਤਰੀਿਕਆਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੋਣ 

ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ�ਗੇ ਿਕ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਿਕਸ ਤਰ�� ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਨ।  

ਅਸ� ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵਿਭੰਨ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ� ਦੀ 

ਜ�ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਿਮਸਾਲ ਲਈ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ 

ਸਾਡੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਹੰੁਚ ਲੋੜ� ਨੰੂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ 

ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਲ ਸੇਧਤ ਫੋਕਸ ਗਰੱੁਪ� ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਵ-ੈਸੇਵੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 

ਸਮੂਹ� ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ।  

ਅਸ� ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹ�, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਸਮੂਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ 

ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹੰੁਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹ�।  

ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ  

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵ� ਮੈਨ� ਜਰ� ਬਾਰੇ 

ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਮਸਾਲ ਲਈ ਅਸ� ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜ-

ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹ� ਿਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ।  



 
 

Human Rights approach short summary document-post consultation-Punjabi 
 

 

Page 14 

 

4.3 ਮਨੁੱ ਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ: ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 

ਜ�ਚ ਟੀਮ� ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ (Building confidence in 
human rights: learning and development for registration and 
inspection teams) 

ਸਾਡੀ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਦਾ ਅਸਰ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ�ਚ 

ਟੀਮ� ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ� �ਤੇ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਵਲ ਕ�ਦਰਤ ਉਹਨ� ਦੀ 

ਪ�ੇਰਣਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਲਈ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਹੰੁਚ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗੱਲ� ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋਣਗੀਆਂ: 

ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਬਾਰੇ ਿਸੱਿਖਆ ਜੋ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਭੂਿਮਕਾ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਸਟਾਫ ਲਈ ਿਵਆਪਕ 

ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਰੁਤਬੇ ਿਲੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ�ਝੀ 

ਕਰਨੀ। 

ਕੁਝ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਮਾਹਰ ਬਣਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ।  
 

ਅਸ� ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਲਈ ਬਣੇ ਕਿਮਸ਼ਨ (Equality and Human Rights 

Commission) ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਿਵ�ਤ 

ਬਣਾਵ�ਗੇ, ਇਸ ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ�ਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰ�ਗੇ। 

ਅਸ� ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵ�ਗੇ ਿਕ ਅਸ� CQC ਿਵੱਚ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ 

ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਨੰੂ ਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ ਕਰੀਏ, ਿਮਸਾਲ ਲਈ, CQC ਦੇ ਮੈਨ� ਜਰ� ਦੀ 

ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨ� ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਬਾਰੇ ਿਸੱਿਖਆ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸ� 

ਅਿਜਹਾ ਕਰ�ਗੇ।  

 

4.4 ਮਨੁੱ ਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰ ਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ 

(Communicating our approach to human rights) 

ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਨੰੂ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹੰੁਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਨੰੂ ਇਹ ਿਵਚਾਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹ ਿਮਲੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਨੰੂ ਿਕਵ� ਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
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ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਨਯੰਤ�ਕ ਵੱਜ� ਸਾਡੀ ਭੂਿਮਕਾ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਲੋਕ� ਦੇ 

ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  

ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ�, ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਅਤੇ 

ਆਮ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 

ਿਮਲੇਗੀ। ਇਹ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵ� ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।  
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ਸਾਡੀ ਮਨੁੱ ਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ  ਲਾਗੂ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਧ�ਤ (Principles for 

applying our human rights approach) 

ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਡੀ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਦੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੂ (ਅੰਸ਼) ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਲਾਗੂ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਿਸਧਾਤ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਿਸਧ�ਤ ਹਨ: 

• ਸਾਡੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਹੁੰ ਚ ਿਵੱਚ ਮਨੁੱ ਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਨੂੰ  ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ - ਿਜਵ� ਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 

ਿਵੱਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਅਸ� ਅਿਜਹਾ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਪ�ਮੱੁਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਸ਼ਤ 

ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ�ਗੇ ਿਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਢ�ਚੇ ਅੰਦਰ (ਸ਼ਾਮਲ) ਹੋਣ, 

ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਨਰੀਖਣ ਿਵਵਸਥਾ, ਤਰੀਿਕਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ� ਿਵੱਚ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਉਸਾਰੀ 

ਕਰਕੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰ�ਗੇ।  

• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਸਟਾਫ ਮਨੁੱ ਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦਾ ਮਾਹਰ ਨਹ� ਹੈ ਉਹ 

ਮਨੁੱ ਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕੇ - ਿਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ 1998 ਦੀਆਂ 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਧਾਰਾਵ� ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਦੇ ਇੱਕ ਸੈ�ਟ (ਸਮੂਹ) ਨੰੂ 

ਸਾਡੀ ਪਹੰੁਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵੱਜ� ਵਰਤਣ ਜ਼ਰੀਏ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਿਵੱਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ 

ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ�ਚ ਟੀਮ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ (ਅਸ� 

ਅਿਜਹਾ ਕਰ�ਗੇ)। ਸਾਡੇ ਨਵ� ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਡਲ ਿਵੱਚ ਅਸ� ਜ�ਚ� ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ�� ਦੇ ਲੋਕ� 

ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਰਹੇ ਹ� - ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਮਾਹਰ 

(Experts by Experience) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

• ਮੁਆਫ਼ਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� CQC ਅੰਦਰ ਮਨੁੱ ਖੀ 

ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਮਾਹਰ� ਤ� - ਅਿਜਹੇ ਸਮ� ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦ� ਜ�ਚ ਟੀਮ� ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ 

ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਿਕ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਿਮਸਾਲ ਲਈ:  

• ਜਦ� ਅਸ� ਖਾਸ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਵੱਲ ਕ�ਦਰਤ ਨਵ� ਤਰੀਿਕਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ� ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹ� 

• ਜਦ� ਅਸ� ਨਵ� ਸੈਕਟਰ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹ�।  
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• ਿਜੱਥੇ ਸਟਾਫ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ 

ਖਾਸ ਜੋਖਮ ਦਾ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ CQC ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਹਰ ਹੋ 

ਚੱੁਕਾ ਹੈ। 

• ਿਜੱਥੇ ਜ�ਚ ਿਵੱਚ ਮਾੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾਵ� ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 

ਇਕੂਐਿਲਟੀ ਐਕਟ 2010 ਜ� ਿਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ 1998 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੰੁਦੀਆਂ 

ਹਨ।  

ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀਆਂ (Equality and Human Rights) ਸ�ਟ�ਲ (ਕ�ਦਰੀ) 

ਟੀਮ� ਇਹਨ� ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਜ�ਚ ਟੀਮ� ਨੰੂ ਮਾਹਰਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਸ�ਟ�ਲ 

ਟੀਮ ਇਕੂਐਿਲਟੀ ਅਤੇ ਿਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਿਮਸ਼ਨ (EHRC) ਤ� ਮਾਹਰਾਨਾ ਸਲਾਹ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ 

ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਅਸ� CQC ਸਟਾਫ ਦੇ ਹੁਨਰ� ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ� ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ 

ਬਣਾ�ਦੇ ਹ�, ਜੋ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਮਹਾਰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ ਜੋ ਉਹਨ� ਿਵੱਚ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਅਸ� ਆਪਣੇ ਜ�ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਬਾਰੇ ਖਾਸ 

ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹੁਨਰ� ਅਤੇ ਮਹਾਰਤ ਤ� ਿਬਹਤਰ ਗੱਲ� ਲੈਣ (ਅਪਨਾਉਣ) ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ�।  

 

ਿਨਰੰਤਰ ਸਧੁਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਰਪਰੋਿਟੰਗ 
(Continuous improvement and national 

reporting) 

ਅਸ� ਆਪਣੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਅਿਹਮ ਪੜਾਆਂ ਿਵੱਚ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਚਨਬੱਧ ਹ�। ਅਸ� ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਨੰੂ ਆਪਣਾ 

ਅਧਾਰ ਬਣਾਵ�ਗੇ। ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਪ�ਸ਼ਨ ਦਾ �ਤਰ ਦੇਣ ਲੋੜ ਹੈ: ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪਹੰੁਚ ਨ�  

ਿਵਹਵਾਰਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕਵ� ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਮਲਣ 

ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਹਮਦਰਦੀਪੂਰਨ ਅਤੇ �ਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੈ?  

ਆਪਣੀ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ� ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ 

ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਪ�ਦਾਤਾਵ�, ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ ਦੋਸਤ� ਤ� 
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ਪ�ਤੀਕਰਮ ਲਵ�ਗੇ - ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੰਮ, ਿਜਵ� ਿਕ ਜ�ਚ ਿਰਪੋਰਟ�, ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ 

’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ�ਗੇ।  

ਅਸ� ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹ� ਉਸ ਨੰੂ ਖਾਸ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਮੱੁਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਗਿਹਰਾਈ 

ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮੀਿਖਆਵ� ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹ�।  

ਅਸ� ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਾਡੀ ਮਨੱੁਖ� ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਨਾ ਿਸਰਫ ਹਰੇਕ ਪ�ਦਾਤਾ ਲਈ ਸਾਡੇ 

ਿਵਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ, ਬਲਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਲੀਵਰਜ਼ ਵੱਜ�, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ 

ਸੈਕਟਰ� ਿਵੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਬਾਰੇ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏ।  

ਅਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰ�ਗੇ ਿਕ ਸਾਡੀ ਨਵ� ਪਹੰੁਚ ਵੱਲ� ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਤਿਹਤ 

ਸਾਡੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਵ� ਸੁਧਾਰ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨ� ਸ਼ਨਜ਼ ਆਪਸ਼ਨਲ 

ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਟੂ ਦ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਗ�ਸਟ ਟਾਰਚਰ (ਅਿਤਆਚਾਰ ਿਵਰੱੁਧ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ 

ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਿਵਕਲਿਪਕ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ) (United Nations Optional Protocol to the 

Convention against Torture) (OPCAT) ਤਿਹਤ ਨ� ਸ਼ਨਲ ਪ�ਵੈਨਟੇਿਟਵ ਮੈਕਾਨ� ਿਜ਼ਮ 

(ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਕਮਈ ਢ�ਚੇ) ਵੱਜ� ਸਾਡੀ ਭੂਿਮਕਾ, ਅਤੇ ਮ�ਟਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟ 1983 ਅਤੇ ਮ�ਟਲ 

ਕੈਪੇਿਸਟੀ ਐਕਟ 2005, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਡਪ�ਾਇਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਿਲਬਰਟੀ ਸੇਫਗਾਰਡਸ (Deprivation of 

Liberty Safeguards) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਿਹਤ ਸਾਡੇ ਫ਼ਰਜ਼� ਨੰੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ।  
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ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋ
ਈਮੇਲ ਰਾਹ� 
enquiries@cqc.org.uk 

ਡਾਕ ਰਾਹ�  

ਸਾਨੰੂ ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੇ ਪਤੇ ਤੇ ਿਲਖੋ: 

CQC National Customer Service Centre 
Citygate 
Gallowgate 
Newcastle upon Tyne 
NE1 4PA 
 

ਫ਼ੋਨ ਰਾਹ�:  

ਤੁਸ� ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਨ� ਸ਼ਨਲ ਕਸਟਮਰ ਸਰਿਵਸ ਸ�ਟਰ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 03000 616161 

ਫੈਕਸ:  03000 616171 

 
 
 


	ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ
	ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? (Why do we need a human rights approach?)
	ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? (What do we mean by human rights?)
	2.1 ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਦਰਭ
	2.2 ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (Definitions of our human rights principles)

	ਮੁਲਾਂਕਣ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ (Building human rights into assessment frameworks)
	ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ (Applying our human rights approach to our regulation of each sector)
	4.1 ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ (Identifying risk to human rights)
	4.2 ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ (Inspecting for human rights)
	ਜਾਂਚ
	ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

	4.3 ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ: ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (Building confidence in human rights: learning and development for registration and inspection teams)
	4.4 ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ (Communicating our approach to human rights)

	ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ (Principles for applying our human rights approach)
	ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ (Continuous improvement and national reporting)
	ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

