িবেশষ চািহদাসmn মানুষেদর aিভভাবকেদর আচরণ িবিধ
সংেশািধত 21 জানুয়ারী, 2016
ভূিমকা
ei আচরণ িবিধ, যা েঘািষত হেc ei আচরণ িবিধেতi, সংsার নীিত eবং pিশkেণর িনিদর্ িনেদর্ িশকার সােথ সােথ eকিট ে মoয়াকর্ েঘাষণা
কের যা pভািবত কমর্ীেদর িবেশষ চািহদা সmn বয্ািkেদর "তােদর েগা ীেত aপবয্াবহার eবং aবেহলা েথেক মুk eবং kিত েথেক সুরিkত,
s-িনেদর্ িশত, aথর্পূণর্ জীবন যাপন করেত" সাহাযয্ করেত সাহাযয্ কের।
eকi ভােব, বাধয্তামূলক সংবাদদাতােদর জনয্ েনািটেশ বাধয্তামূলক সংবাদদাতােদর সাহাযয্ করার জনয্ পথpদশর্ন আেছ eবং eিট aিভেpত
েয বাধয্তামূলক সংবাদদাতােদরেক pিতেবদেনর বাধয্বাধকতার eকিট সারাংশ েদেব। eিট েকােনা ভােব আiন, ল বা ের েলশেন বলা
pিতেবদেনর বাধয্বাধকতার সmূরন করার বা েযাগ করার aিভেpত নয়।
আiন, ল বা ের েলশেন pদt, েকবলমাt িজmাদার যােদর ভালনােরবল মানুষেদর, যারা জািsস েসnার eেkর anগর্ত েকnd বা
pদানকারীর েথেক পিরেষবা িনেc, সােথ িনয়িমত o সরাসির েযাগােযাগ আেছ সi করেব েয তারা আচরণ িবিধ পেড়েছ eবং বুেঝেছ।
ei ে মoয়াকর্ েদয়:
1. বয্ািk েকিndক পdিত
আমার pাথিমক কতর্ বয্ হেলা েসi মানুষেদর pিত যারা ei সংsা েথেক সাহাযয্ o পিরেষবা িনেc আিম sীকার কির েয uপযুk বয়েসর সব
মানুেষর িনেজর জীবন চালনা করার aিধকার থাকা uিচত, েযখােন সংsার নীিতর সােথ সাম সয্পূণ,র্ েসখােন সnান জানাi তােদর eকিট
িনরাপদ ভােব ঝুঁ িক েনবার aিধকার eবং sীকৃ িত েদi pেতয্ক মানুেষর জীবনভর িশkা o বৃিdর kমতােক। আিম বুঝেত পাির আমার কােজ
নমনীয়তা, সৃজনশীলতা o pিত িতবdতা pেয়াজন। েযখােন সংsার নীিতর সােথ সাম সয্পূণর্, আিম বয্ািkর পছn eবং আgেহর হেয় কাজ
করেবা।
2. শারীিরক, মানিসক eবং বয্ািkগত কলয্াণ
আিম েকােনা মানুষ েয ei সংsা েথেক পিরেষবা বা সাহাযয্ িনেc তার শারীিরক, মানিসক eবং বয্ািkগত কলয্াণেক pাধানয্ েদব, যার মেধয্
আেছ তােদর aপবয্াবহার o aবেহলা েথেক সুরkা eবং তােদর িনেজেদর o oপেরর kিতর সmাবনা hাস।
3. সnান, মযর্ াদা eবং পছn
আিম eমন েকােনা মানুষ িযিন ei সংsা েথেক সাহাযয্ বা পিরেষবা িনেcন তােদর মযর্াদা o বয্ািksাতntেক সnান করেবা eবং তােদর পছn
o িবকlেক, েযখােন সmব eবং সংsার নীিতর সােথ মানানসi, সnান েদব। েযখােন সmব eবং সংsার নীিতর সােথ মানানসi, আিম েয
মানুষ সাহাযয্ o পিরেষবা িনেc, তােদর েগা ীর মেধয্ সবার জনয্ থাকা সুেযাগ o সmদ িনেত সাহাযয্ করেবা।

4. আtিনেয়াগ
আিম েয মানুেষরা সাহাযয্ o পিরেষবা িনেc, তােদর aিধকার o দািয়t বুঝেত সাহাযয্ করেবা eবং, েযমন ভােব সংsার নীিতর সােথ
মানানসi, jাত িসdাn িনেত তােদর শারীিরক o মানিসক কলয্াণ বুঝেত সাহাযয্ করেবা।
5. সmকর্
আিম েয মানুেষরা ei সংsা েথেক পিরেষবা বা সাহাযয্ িনেc তােদর পিরবার o বnু েদর সােথ সুs সmকর্ ৈতির করেত বা রkা করেত
সাহাযয্ করেবা। েযখােন সmব eবং সংsার নীিতর সােথ মানানসi, আিম তােদর েযৗনতা o aনয্ানয্ পছn সmকর্ িনরাপদ jাত িসdাn
িনেত সাহাযয্ করেবা।
6. pচার
সংsার নীিতর সােথ সাম সয্পূণভ
র্ ােব, আিম েয বয্ািk সংsা েথেক সাহাযয্ বা পিরেষবা িনেcন তার সােথ বা তার হেয় নয্ায়, aনভুর্ িk
eবং েগা ীেত েযাগ েদবার pচার করেবা। আিম নয্ায়, সততা eবং সমানতােক pাধানয্ েদব eবং তােদর মানুষ-িহসােব, সামািজক o
আiনগত aিধকারেক সnান েদব।
7. বয্ািkগত sাsয্ তথয্ eবং েগাপনীয়তা
আিম বুিঝ েয েয মানুষেদর আমার সংsা েসবা করেছ তােদর বয্ািkগত sাsয্ তথয্ সmেকর্ েগাপনীয়তা o িব sতার aিধকার আেছ,
eবং আিম েসi তথয্েক aনিধকার বয্বহার বা pকাশ েথেক রkা করেব, েকােনা আiন, ল বা ের েলশেনর pেয়াজন ছাড়া।
8. aৈবষময্
আিম যারা পিরেষবা o সাহাযয্ িনেc বা সহকমর্ীেদর জাত, ধমর্, েদশ, িল , বয়স, েযৗনতা, aথর্ৈনিতক aবsা বা িবকল তার জনয্
ৈবষময্ করেবা না।
9. সততা, দািয়t eবং েপশাদাির দkতা
আিম সংsার মূলয্ পুনঃবলবৎ করেবা যখন তা পিরেষবা eবং সাহাযয্ েনoয়া মানুেষর কলয্ােণর সােথ আপস না কের। আিম আমার
ৈনপুণয্ o দkতা aবয্াহত িশkার মাধয্েম বজায় রাখেবা, যার মেধয্ সংsার েদoয়া সব pিশkণo থাকেব। যখন আিম সিঠক করণীয়
সmেকর্ সিnহান, আিম সিkয়ভােব aেনয্র পরামশর্ চাiেবা। আিম আমার েপশাদাির েযাগয্তা বা aনভুর্ িkর ভু ল বণর্না েদব না আিম
সবার কােছ eবং যারা পিরেষবা বা সাহাযয্ িনেc তােদর কােছo, d নীয় বয্বহার করেবা
10. িরেপািটর্ং pেয়াজনীয়তা
eকজন বাধয্তামূলক pিতেবদক িহসােব, আিম আমার আiনত বাধয্তা sীকার কির েসাশয্াল সািভর্ স ল §
491 eর aধীেন, যা সময় সমেয় সংেশািধত বা রিহত হেত পাের, সব
জানবার মেতা ঘটনার aিভেযাগ জানার সােথ সােথ জািsস েসnার'স ভালনােরবল
পাসর্নস' েসnাল েরিজsাের 1-855-373-2122 েফান কের জানবার কথা।

িবেশষ চািহদা সmn বয্ািkর িজmাদােরর আচরণ িবিধ / sীকােরািk
আিম, সংsার নীিতর সােথ সাম সয্ েরেখ, েকােনা িবেশষ চািহদা যুk মানুেষর aপবয্াবহার, aবেহলা, kিত খেত a ীকার কির তার সােথ,
যতদূর পযর্n আiন, ল, ের েলশন dারা িবেশষ চািহদাযুk বয্ািkর aপবয্াবহার, aবেহলা, kিত আিম জানােত বাধয্, আিম েসi আiন, ল,
ের েলশন েমেন চলেবা। যিদ আিম েকােনা িবেশষ চািহদাযুk বয্ািkর েkেt েকােনা aপবয্াবহার, aবেহলা বা kিতর ঘটনার কথা জািন বা
সাkী হi, আিম সােথ সােথ সাহাযয্ করেবা, আপদকালীন বয্ািkেদর জানােবা, 9-11 সেমত, eবং সংsার নীিতর সােথ সাম সয্ েরেখ, ei সংsার কতৃর্ পkেক জানােবা।
আিম sীকার করিছ আিম আচরণ িবিধ পেড়িছ o বুেঝিছ।
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মুি ত নাম

তািরখ

েpাgাম:
িডপাটর্েমn:
েকnd/pদানকারী সংsা:

1 ei আচরণ িবিধর েকােনা aংশ েকােনা ভােব েটলর আiেনর েদয়া aিধকােরর সােথ হsেkপ, আিbজ বা iনি

কের না।

