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 تعارف
 

 سروسز سپورٹ
میں  کے عنوان کے تحت آتی ہیں۔ ان( یومیہ نگہداشت)' ڈے کیئر'وہ سبھی خدمات ہیں جو فی الحال ( امدادی خدمات)سپورٹ سروسز 

شامل نہیں ہے جو عالحدہ معیارات کے دائرے میں آتے ہیں۔ ( گھر پر تعاون)گھر پر مہیا کرائی جانے والی نگہداشت اور ہاؤسنگ سپورٹ 

یعہ فراہم کرائی جاسکتی ہیں۔ ان  ڈے کیئر کی خدمات کئی ایک طرح کے ماحول، عملہ پر مشتمل خدمات یا رضاکارانہ خدمات کے ذر

میں پیش کی جانے والی خدمات سے لے کر براہ راست معاشرے میں پیش کی جانے والی ( نگہداشت خانہ یا مرکز)م یا سنٹر کا دائرہ کیئر ہو

نگرانوں )خدمات تک وسیع ہے اور یہ کسی مرکز میں واقع نہیں ہوتی ہیں۔ نگراں، فراہم کیے جانے پر، ڈے کیئر میں ایک اہم عبوری وسیلہ 

 ہیں۔کے بطور جاتے ( کیلئے وقفے

یات میں تعاون کے ضرورتمند لوگوں سے لے کر اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں وقت کے ساتھ  سپورٹ سروسز سے کافی پیچیدہ ضرور

 محدود تعاون کے ضرورتمند لوگوں تک، ڈھیر سارے لوگوں کو مدد مل سکتی ہے۔

بہ بنانے اور اسے حاصل کرنے دیا جائے۔ اسے حاصل سپورٹ سروسز کا اہم ہدف یہ ہے کہ آپ کو آپ کی پسند کی طرز زندگی کا منص و

 :کرنے کیلئے، سپورٹ سروسز کو

 ایسے وقت میں مناسب سطح کی نگہداشت اور تعاون فراہم کرنے کیلئے آپ کے ساتھ کام کرنا چاہیے جب آپ کو ان کی ضرورت ہو؛ •

 درکار ہو؛ اور آپ کو وہ تعاون فراہم کرنا چاہیے جو آپ کے فروغ میں مدد کیلئے آپ کو •

آپ کی زندگی کے سبھی پہلوؤں میں آپ کے ذاتی اہداف کی سمت کام کرنے میں آپ کی مدد کیلئے درکار رہنمائی، ہدایت اور اعانت  •

 فراہم کرنا چاہیے۔
یقے کی عکاسی ہوتی ہے جو یہ یقینی بناتے ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی پر اختیار حاصل ہے اور آپ ذاتی اہلیتوں اور  ان معیارات سے اس طر

یہ یقینی بناتے ہیں کہ فراہم کنندہ آپ کی ضرورتوں اور ترجیحات کو پورا کرنے کیلئے خدمت کو اور،  خود مختاری کو فروغ دیتے ہیں، اور

 مناسب ہونے پر آپ کے نگرانوں کو متشکل کرتا ہے۔

بجے کے بیچ، بروز پیر تا جمعہ فراہم کی جاتی ہے اور  5بجے اور شام  9ڈے کیئر کا روایتی نمونہ ایک ایسی خدمت ہے جو عموما صبح 

یقے کی بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں جو سماجی شمولیت کی پالیسی  جس کی اساس ایک عمارت میں ہوتی ہے۔ فرد پر مرتکز طر

نے والے لوگوں کو معاشرے کے مطابق ہیں، مثال خدمات سے انسیت اختیار کرنے میں نمو۔ اس کا مقصد سپورٹ سروسز کا استعمال کر

یحی سرگرمیوں  کے فعال ممبران بننے کی ترغیب دینا ہے، اس طرح کہ بامعاوضہ مالزمت، تعلیمی مواقع اور فارغ اوقات والی اور تفر

یادہ  سمیت، وسیع پیمانے کی سرگرمیوں میں حصہ لینے میں ان کی مدد کی جائے۔ عین اسی وقت، سپورٹ سروسز کیلئے مستعمل ز

 یادہ جگہیں عوام الناس کو دستیاب کرائی جائیں اور قابل رسائی بنائی جائیں۔سے ز

 



5 

 
 اسٹینڈرڈز کیئرنیشنل 

 سپورٹ سروسز

 

 
یک)انڈیپنڈنٹ الئیونگ موومنٹ  کے متعین کردہ اصول بھی سپورٹ سروسز کے معیارات پر ( آزادانہ رہائش سے متعلق تحر

 :اثرانداز ہوئے ہیں۔ یہ یوں ہیں

 کہ سبھی انسانی زندگی قدر و قیمت کی حامل ہے؛ •

 کہ کوئی بھی شخص، انتخابات کرنے کا اہل ہے، چاہے اس کا نقص کچھ بھی ہو؛ •

یعہ معذور قرار دیئے گئے  • کہ جو لوگ جسمانی، ذہنی اور حسی نقص کے تئیں اور جذباتی تناؤ کے تئیں معاشرے کے ذر

پر اختیار حاصل کرنے کا حق ہے؛ اور  ہیں انہیں اپنی زندگی کے او

 کو معاشرے میں پوری طرح سے شرکت کرنے کا حق ہے۔ یہ کہ معذور لوگوں •

 معیارات قومی کے نگہداشت

( NCSC) کمیٹی اسٹینڈرڈز کیئر نیشنل کیلئے دینے فروغ کو معیارات قومی نے وزرا اسکاٹش

پوں عمل بہ رو عمل ایک کئی کام یہ نے NCSC۔ دی تشکیل پوں ان۔ دیا انجام سے مدد کی گرو  گرو

 انجمنیں، ور پیشہ عملہ، نیز نگراں، اور خانہ اہل کے ان افراد، والے کرنے لاستعما کا خدمات میں

 فراہم خودمختار اور بورڈز صحت اتھارٹیاں، مقامی کاران، ضابطہ کے نگہداشت سماجی و صحت

 ۔تھے شامل بھی لوگ دوسرے سارے بہت میں کارروائی کی مشاورت۔ تھے شامل کنندگان

استعمال کرنے والے لوگوں کے نقطۂ نظر سے فروغ دیا گیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں نتیجتا، معیارات کو خدمات کا 

ص خدمت فراہم کنندہ سے کس چیز کی توقع کرسکتا ہے۔ خدمت کا استعمال کرنے خکہ ہر انفرادی ش

بہ ہوتا ہے اس پر وہ توجہ مرکوز کرتے ہیں۔  والے شخص کو حقیقتا جس معیار زندگی کا تجر
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 کے سفر کے شخص کسی میں خدمت اس جو ہے گیا کیا بند گروپ تحت ےک عنوانات کو معیارات

 ۔ہیں ذیل حسب یہ۔ ہیں چلتے پیچھے پیچھے

 (6تا  1معیارات )خدمت کا استعمال کرنے سے پہلے 

 مطلع کرنا اور فیصلہ کرنا  1
 انتظامیہ اور عملہ کاری کے انتظامات  2
 آپ کے قانونی حقوق  3
 امدادی انتظامات  4
 ا ماحولآپ ک  5
 اولین میٹنگیں  6

 (12تا  7معیارات )خدمات کا استعمال کرنا 

 سپورٹ سروس کا استعمال کرنا  7
 انتخابات کرنا  8
 معاون مواصلت  9

 محفوظ اور مامون ہونے کا احساس  10
یوں پر عمل کرنا  11  اپنے حقوق اور ذمہ دار
 اپنی آراء کا اظہار کرنا  12

 (16تا  13معیارات )روزمرہ کی زندگی 

 سماجی، ثقافتی اور مذہبی عقیدہ یا اعتقاد –طرز زندگی   13
 یومیہ زندگی  14
 جہاں سپورٹ سروس کھانے فراہم کرتی ہے –اچھا کھانا   15
 تندرست رکھنا  16

 (17معیار )سپورٹ سروس کو چھوڑنا 

 سپورٹ سروس کو چھوڑنا 17
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 کرنا استعمال کا معیارات قومی کے نگہداشت
 اپنی میں کرنے فیصلہ آپ تو، ہیں رہے سوچ میں بارے کے کرنے استعمال کا سروسز سپورٹ ہاؤسنگ آپ اگر

 :آپ درج ذیل کے ساتھ ان معیارات پر گفتگو کرسکتےہیں  ۔گے چاہیں کرنا رجوع سے معیارات کیلئے مدد

 عملہ اور منیجرز

 یا ہو؛ کوئی پاس کے آپ اگر منیجر، کیئر یا ورکر سوشل کا آپ  •

 آپ کی جانب سے کام کرنے واال کوئی شخص، مثال آپ کا وکیل یا دیگر خود مختار نمائندہ۔  •

یشات کا اظہار کرنے یا شکایت درج کروانے کیلئے معیارات سے  اگر معامالت غلط ہوجاتے ہیں تو، آپ اپنی تشو

 (دیکھیں۔ 12، معیار 'اپنی آراء کا اظہار کرنا')رجوع کرسکتے ہیں۔ 

یں گے کہ ہاؤسنگ سپورٹ سروسز پیش کرنے میں ان  فراہم کنندگان یہ پتہ کرنے کیلئے معیارات کا استعمال کر

سے کیا چیز متوقع ہے۔ معیارات میں واضح طور پر مذکور ہے کہ خدمت کے بارے میں ہر چیز آپ کو ایک اچھے 

میں فراہم کنندہ کی  انہیں درج ذیل کے بارے معیار کی زندگی سے لطف اندوز ہونے کی سمت لے جانی چاہیے۔

 :رہنمائی کرنی چاہیے

 کوئی تعمیری تقاضے؛ •

 کس کو مالزمت پر رکھا جائے؛ اور •

 انہیں سپورٹ سروسز کا نظم کس طرح کرنا چاہیے۔  •
 اصول پردہ پس کے معیارات

 یعکاس کی حقوق مسلمہ ان لیکن ہیں نہیں معیارات خود بذات اصول۔ ہیں مبنی پر اصولوں مقررہ معیارات

پوں عملی کے اس ،NCSC اصول یہ۔ ہیں اٹھاتے لطف آپ سے حیثیت کی شہری ایک سے جن ہیں کرتے  گرو

یعہ کے شخص اس ہر اور یر معیارات نے جنہوں ہیں نتیجہ کا تعاون تر تمام گئے کیے ذر  وقت کے جانے کیے تحر

 اقلیتی نسلی اور فام سیاہ ہک ہیں کرتے تسلیم کو بات اس وہ۔ دیا جواب کا مشاورت والی ہونے بابت کی ان

یوں  ہونا مناسب اور رسائی قابل کا ان کیلئے اس ہوں درکار خدمات بھی کو کسی جس سمیت، لوگوں کے برادر

بہ کا آپ کا کرنے حاصل خدمات کہ ہے ہوتی عکاسی کی رائے اتفاق مستحکم اس سے ان۔ ہے ضروری  تجر

 ۔ہیں حاصل حقوق کو پآ کہ یہ اور چاہیے ہونا مثبت انہیں اور اہم کافی

 اصل اصول

 یہ اصول ہیں تشخص، رازداری، انتخاب، تحفظ، لیاقت کو پہچاننا اور مساوات و تنوع۔
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 تشخص
 :آپ کو حق ہے کہ

 ہمہ وقت تشخص اور احترام کا برتاؤ کیا جائے؛ اور  •
 سماجی تعلقات کی پوری حد سے لطف اندوز ہوں۔ •

 رازداری
 :آپ کو حق ہے کہ

داری اور امالک کا احترام کیا جائے، اور آپ جس وقت، گنجائش اور سہولیات کے ضرورتمند اور خواہاں آپ کی راز •

 ہیں وہ آپ کو ملیں؛ اور
 مداخلت سے آزاد ہوں تاوقتیکہ یہ آپ کیلئے اور ہر کسی کیلئے محفوظ ہو۔  •

 انتخاب
 :آپ کو حق ہے کہ

یں، جبکہ اسی کام کیلئے دوسرے لو  • یں؛باخبر فیصلے کر  گوں کے حقوق کو تسلیم کر
 انتخابات کی حد کے بارے میں جانیں؛ اور  •
 سبھی اختیارات کو پوری طرح سے سمجھنے اور اپنے لئے مناسب ایک اختیار کو متنخب کرنے میں مدد   •

یں۔  حاصل کر
 تحفظ

 :آپ کو حق ہے کہ
یں؛اپنی زندگی، بشمول صحت و بہبود کے سبھی پہلوؤں میں تحفظ اور اما  •  ن کو محسوس کر
یادہ تحفظ نہ ہو؛ اور  • یں لیکن حد سے ز  تحفظ کا احساس کر
 استحصال اور بدسلوکی سے پاک ہوں۔  •

 لیاقت کو پہچاننا
 :درج ذیل کا موقع حاصل کرنے کا آپ کا حق

 اپنی سکت بھر سبھی کچھ حاصل کرنا؛  •

 رنا؛ اورپ کیلئے جو وسائل دستیاب ہیں ان کا پورا پورا استعمال کآ  •

یادہ فائدہ اٹھانا۔  • یادہ سے ز  اپنی زندگی کا ز
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 مساوات اور تنوع

 :آپ کو حق ہے کہ

پور ہو؛  • یں، جو مقصد، معنی اور ذاتی طمانیت سے بھر  ایک آزادانہ زندگی گزار

بان، ثقافت، اور عقیدے کی قدر کی جائے؛  •  آپ کے نسلی پس منظر، ز

اور ایسے ماحول میں رہیں جو ایذا رسانی، ہراساں کرنے اور امتیازی سلوک سے پاک یکساں انداز کا برتاؤ کیا جائے   •

 ہو؛ اور

 نشانہ بنائے جانے کے خوف کے بغیر مؤثر انداز میں شکایت کرنے پر قادر ہوں۔  •

یگولیشن دی فار کمیشن اسکاٹش  کیئر آف ر

یگولیشن آف کیئر  کی تشکیل کی، جو اسکاٹش وزراء کے  نے کیئر کمیشن( 'ایکٹ') 2001ایکٹ ( اسکاٹ لینڈ)ر

یر غور رکھتے ہوئے ایکٹ کے تحت چلنے والی ساری خدمات کا  جاری کردہ نگہداشت کے قومی معیارت کو ز

ڈنڈی میں ہیں نیز عالقائی دفاتر پورے ملک میں  اندراج اور ان کا معائنہ کرتا ہے۔ کیئر کمیشن کے صدر دفاتر

م کرنے کے خواہاں لوگوں کی درخواستوں کا جائزہ لے گا۔ یہ خدمات کا معائنہ فراہہاؤسنگ سپورٹ سروسز ہیں۔ یہ 

کرکے یقینی بنائے گا کہ وہ ضوابط کی تعمیل کر رہی ہیں اور یہ کام کرتے ہوئے وہ نگہداشت کے قومی معیارات 

یر  یب ساغور کو ز ئٹ رکھیں گے۔ آپ کیئر کمیشن اور وہ جو بھی کام کرتا ہے اس بارے میں اس کی و

(www.carecommission.com) ید معلوم کرسکتے ہیں۔  سے مز

 کونسل سروسز سوشل اسکاٹش

بر 1 تشکیل کی جس کی تخلیق کی ('کونسل') کونسل سروسز سوشل اسکاٹش نے ایکٹ  اس تھی۔ ہوئی کو 2001 اکتو

پر کے سلکون ہیں۔ میں ڈنڈی دفاتر صدر بھی کے بیت و تعلیم کی ان اور بیچ، کے کارکنوں کے خدمات سماجی او  میں تر

یضہ کا دینے فروغ کو معیارات اعلی کے عمل طرز اور برتاؤ  کے کرنے تحفظ کا نگرانوں اور خدمات صارفین ہے۔ عائد فر

 اہم پانچ کو کونسل ئے،کیل کرنے محفوظ کو اعتماد کے عوام میں خدمات سماجی اور کرنے مہیا اغراض مجموعی اپنے

پوں کلیدی کے عملہ کے خدمات سماجی :ہیں یہ ہیں۔ گئے دیئے کام  کے خدمات سماجی کرنا؛ تیار رجسٹر کے گرو

 کی قوت افرادی رکھنا؛ نگاہ پر برتاؤ کے کارکنان رجسٹرڈ کرنا؛ شائع عمل ضابطہ کیلئے آجروں کے ان اور عملہ سبھی

بیت یننگ نیشنل کیلئے (خدمات سماجی ذاتی) سروسز سوشل سنلپر رکھنا؛ نگاہ پر تعلیم و تر یشن ٹر  قومی) آرگنائز

بیتی  کارکنان کے خدمات سماجی اور کارکنان کے خدمات سماجی نے کونسل کرنا۔ نگہبانی کی کاموں کے (تنظیم تر

ین کے  ہوئے رہتے یںم جس ہیں بتاتے کو معیارات کے عمل اور برتاؤ اس یہ ہیں۔ کیے جاری عمل ضابطہ کیلئے آجر

یب کی کونسل ضابطے یہ  چاہیے۔ کرنا کام انہیں  ہیں۔ دستیاب سے (www.sssc.uk.com) سائٹ و

http://www.carecommission.com/
http://www.sssc.uk.com/
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 ہیں کرتے کام طرح کس ساتھ ایک ضوابط اور معیارات
 وقت کرتے فیصلے اپنے کو میشنک کیئر جنہیں ہے دیتا اختیار کا کرنے شائع معیارات وہ کو وزراء اسکاٹش ایکٹ یہ

یر  ضوابط والے کرنے عائد تقاضے میں سلسلے کے سروسز سپورٹ ہاؤسنگ کو وزراء اسکاٹش یہ چاہیے۔ رکھنا غور ز

 ہے۔ دیتا اختیار بھی کا بنانے

یشن یشن کے خدمات جو کیلئے ہٹانے اسے یا کرنے بیشی کمی میں شرط ایسی کسی بشمول) کیلئے رجسٹر  رجسٹر

 معیارات ان کمیشن کیئر وقت کرتے فیصلہ کوئی میں بارے کے درخواستوں (ہیں گئے کیے عائد میں ےسلسل کے

یر کو جب وہ اپنی  ہے ضروری کرنا فراہم وقت اس بیان ایک کا مقصد اور کام کو کنندگان فراہم سبھی گا۔ رکھے غور ز

یشن کروانے کیلئے درخواست دے رہے ہوں۔ یاد پر، کیئر کمیشن یہ تعین کرے گا کہ اس بیان کی بن خدمت کا رجسٹر

 فراہم کنندہ جو خدمت پیش کر رہا ہے اس پر کون سے معیارات الگو ہوں گے۔
 خدمات کے معیار اور ایکٹ و ضوابط کے ساتھ ان کی تعمیل پر نگاہ رکھنے کیلئے معیارات کو استعمال کیا جائے گا۔

شکایت پر کیئر کمیشن کے نگاہ ڈالنے کے نتیجے میں، خدمت  اگر معائنے کے وقت، یا دوسرے اوقات میں، مثال کسی

یر غور رکھے گا کہ آیا  یشات موجود ہیں تو، کیئر کمیشن اس بابت کوئی فیصلہ کرتے وقت معیارات کو ز کے بارے میں تشو

 کارروائی کرنی ہے۔ سینفاذ قانون کی کارروائی کرنی ہے اور کون 

پورٹ میں اسے نوٹ کرے گا اور سروس اگر معیارات کی پوری طرح سے تکمیل نہ یں کی گئی تھی تو، کیئر کمیشن معائنہ ر

اگر فراہم کنندہ مستقل طور پر، ٹھوس حد تک یا سنگین حد تک ان معیارات کو  گا۔ و کہےمنیجر سے اس کا ازالہ کرنے ک

یشن پر اضافی شرط عائد ے ضابطے کی خالف ورزی کی تو کیئر کمیشن خدمت کے رجنپورا کرنے میں ناکام رہا یا اس  سٹر

بہ اصالح اور  کرسکتا ہے۔ اس کے بعد اگر فراہم کنندہ شرط کو پورا نہیں کرتا ہے تو، کیئر کمیشن کیے جانے الئق مطلو

متبادل طور پر، کیئر کمیشن براہ  اس کیلئے مقررہ وقت کی تفصیل پر مشتمل ایک اصالحی نوٹس جاری کرسکتا ہے۔

اگر اصالحی نوٹس سے حسب مرضی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا  پیشقدمی کرسکتا ہے۔ راست اصالحی نوٹس کی سمت

یشن منسوخ کرنے کی سمت پیشقدمی کرسکتا ہے۔ انتہا درجے کے حاالت  ہے تو کیئر کمیشن کسی خدمت کا رجسٹر

نوٹس کیئر کمیشن کوئی اصالحی ( یعنی کسی شخص کی زندگی، صحت یا بہبود کو سنگین خطرہ الحق ہونے پر)میں 

یشن منسوخ کرنے کے فوری اقدامات اختیار کرسکتا ہے۔  جاری بغیر کسی خدمت کا رجسٹر

 اس کا مطلب یہ ہے کہ  کچھ صورتوں میں ضابطے کی تکمیل نہ کرنا ایک جرم ہوگا۔ ضابطے الزمی ہیں۔
 کرنا سنگین معاملہ ہے۔ کسی ضابطے کی تکمیل نہ کرنا یا اس کی خالف ورزی فراہم کنندہ مواخذے کا سزاوار ہوسکتا ہے۔

معیارات یا ضابطوں کی تکمیل نہیں ہونے پر کیا کرنا ہے اس بابت کیئر کمیشن کے فیصلوں میں سبھی متعلقہ حاالت 

یر غور الیا جائے گا۔  اور تناسب کو ز

یگولیشن آپ  ہیں کرسکتے حاصل معلومات بابت کی ضوابط ان سے 1002 ایکٹ( لینڈ اسکاٹ) کیئر آف ر

 ۔ہے فی کاپی الگت کے لحاظ سے دستیاب 7.95£ سے شاپ بک آفس نریاسٹیش جو

یگولیشن  پتے کیلئے ) وسائل بھی آپ آن الئن دیکھ سکتے ہیں دستوریکے ضابطے کیلئے اسکاٹش  2002کیئر ر

 ۔(دیکھیں Bضمیمہ 
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 اسٹینڈرڈز کیئرنیشنل 

 سپورٹ سروسز

 

 تبصرے
 

یب ہماری آپ تو چاہیں کرنا تبصرہ پر معیارات ان آپ اگر  کی باکس میل ہمارے راو ہیں کرسکتے مالحظہ سائٹ و

 :ہیں سکتے بھیج پیغام معرفت
 

www.scotland.gov.uk/health/standardsandsponsorship 
 
 

 :ہیں کرسکتے بھی رابطہ پر اس سے ہم آپ
 

 (Care Standards and Sponsorship Branch) رانچب اسپانسرشپ اینڈ اسٹینڈرڈز کیئر

یژن کیئر کمیونٹی  (Community Care Division) ڈو

یٹ کیئر کمیونٹی اینڈ پرائمری  (Primary and Community Care Directorate) ڈائرکٹور

یوز سینڈ  (St Andrew’s House) ہاؤس اینڈر

یجنٹ  (Regent Road) روڈ ر

 EH1 3DG (Edinburgh) ایڈنبرا
 

 5387 244 0131  :فونیلیٹ
4005 244 0131 :فیکس

http://www.scotland.gov.uk/health/standardsandsponsorship


 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- 6 

 پہلے سے کرنے استعمال کا خدمت
 

 مطلع کرنا اور فیصلہ کرنا  1
 انتظامیہ اور عملہ کاری کے انتظامات  2
 آپ کے قانونی حقوق  3
 امدادی انتظامات  4
 آپ کا ماحول  5
 اولین میٹنگیں  6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسٹینڈرڈز کیئرنیشنل 
سپورٹ سروسز



13 

 
 اسٹینڈرڈز کیئرنیشنل 

 سپورٹ سروسز

 

 سپورٹ سروس کا استعمال کرنے سے پہلے

 کا تعارف 6تا  1 اراتیمع

باخبر انتخابات کرنے کا حق نگہداشت کے قومی معیارات کے پس پردہ اہم اصولوں میں سے ایک ہے۔ آپ جو سپورٹ سروسز 

 پ کی مدد کرنی چاہیے۔منتخب کرتے ہیں انہیں ذاتی ترقی کے حقیقی مواقع پیش کرنا اور آپ کی آزادی کو برقرار رکھنے میں آ

شروع سے پیش کی میں گروپ بند کیا گیا ہے جو  نکے ان پہلوؤں کے ضم سپورٹ سروساس سیکشن میں مذکور معیارات کو 

جاتی ہیں، جن سے آپ کو اس بابت فیصلہ کرنے میں مدد ملے گی کہ خدمت کا استعمال کرنے کے نتیجے میں آپ کی زندگی کا 

 معیار کیا ہوگا۔

 کرنا صلہیا اور فمطلع کرن

ین تازہ کے اس آپ۔ ہے ضروری ہونا معلومات باقاعدہ پاس کے آپ کیلئے مدد اپنی میں پہنچنے پر فیصلے کسی  اور تر

بان اور شکل والی جاسکنے رکھی کر سنبھال اور آسکنے میں سمجھ سے آسانی کو آپ مند، بھروسہ  توقع کی ہونے میں ز

 ۔ہیں کرسکتے

 آپ کے قانونی حقوق -ی کے انتظامات انتظامیہ اور عملہ کار

کو متعلقہ قانون ( بشمل رضاکاران)آپ کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ سروس کا نظم باقاعدہ طور پر کیا جاتا ہے اور یہ کہ سبھی عملہ 

بیت   حاصل ہوتی ہے۔اور رہنما خطوط کے مطابق اچھے معیار کا تعاون اور نگہداشت فراہم کرنے کیلئے انہیں درکار تعاون اور تر

 انتظامات یامداد

آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ سپورٹ سروس آپ کی مخصوص ضرورتیں پوری کرسکتی ہے نیز آپ کو اپنی دلچسپیاں برقرار رکھنے یا 

یر غور رکھا جاتاہے، اور آپ کو درکار انفرادی تعاون ا بوں میں ان چیزوں کو ز ور فروغ دینے کا موقع فراہم کررہی ہیں۔ ذاتی منصو

یقے کو بیان کیا جاتا ہے۔ آپ یہ توقع کرسکتے ہیں کہ فراہم کنندہ  یقے سے آپ کو موصول ہوگی اس طر نگہداشت جس طر

سپورٹ سروس میں آپ کو کوئی جگہ پیش کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ آپ کی ضرورتوں پر گفتگو کرے گا۔ آپ یہ بھی توقع 

بہ بھی تبدیل ہوگا۔کرسکتے ہیں کہ جس طرح تعاون کیلئے آپ کی ضرورتی  ں تبدیل ہوتی ہیں اسی طرح آپ کا ذاتی منصو

 آپ کا ماحول

کچھ سپورٹ سروسز کی اساس مراکز میں ہوتی ہے لیکن وہ وسیع پیمانے کے احاطوں میں فراہم کرائی جاسکتی ہیں۔ یہ فراہم 

یعہ سپورٹ سروسز کا  یر ملکیت یا پٹے پر لی ہوئی یا فراہم کنندہ کے ذر استعمال کرنے کیلئے لوگوں کے واسطے کنندہ کی ز

یر  معاوضے پر حاصل کردہ ہوسکتی ہیں، جیسے چرچ ہالز۔ کچھ احاطے دوسری ایجنسیوں کے اشتراک سے فراہم کنندہ کی ز

یعہ استعمال میں الئی  ملکیت یا پٹے پر لی ہوئی ہوسکتی ہیں اور سپورٹ سروسز کااستعمال کرنے والے یا دوسرے عام لوگوں کے ذر

یر استعمال کوئی بھی احاطہ مناسب معیارات کی تکمیل کرے گا جا سکتی ہیں۔ آپ یہ توقع کرسکتے ہیں کہ سپورٹ سروسز کے ز

 اور وہ آپ کیلئے اور آپ کو درکار کسی ساز و سامان کیلئے سہولت بہم پہنچا سکتا ہے۔



14 

 

 

 

 

 

 اولین میٹنگیں

اس کا استعمال کرنے والے دوسرے لوگوں سے بات کرتے ہوئے  سپورٹ سروس کے عملہ سے ملنے اورسروس کا مالحظہ کرنے اور

کچھ وقت صرف کرنے کا اہل ہونا خدمت کا استعمال کرنے کے بارے میں مثبت انتخاب کرنے کیلئے الزمی ہوگا۔ آپ کبھی 

، نگرانوں، کبھی اس بات کے خواہاں ہوسکتے ہیں کہ فیصلہ کرنے میں آپ کی مدد کرنے کے حصے کے بطور آپ کے رشتہ داروں

دوستوں یا نمائندوں کو شامل کیا جائے۔ آپ یہ توقع کرسکتے ہیں کہ فراہم کنندگان فیصلہ کرنے کیلئے کافی وقت دستیاب ہونے 

یں گے  کی آپ کی ضرورت کا لحاظ کر



15 

 
 اسٹینڈرڈز کیئرنیشنل 

 سپورٹ سروسز

 

 کرنا صلہیف اور کرنا مطلع

 1 معیار
 معلومات موجود ہے۔ یدرکار سبھ ئےیمدد کل یآپ ک ںیکرنے م صلہیبابت ف یآپ کے پاس خدمت کا استعمال کرنے ک

بان یا شکل میں  1 یزی میں یا ایسی ز آپ کے پاس سپورٹ سروس کے بارے میں تفصیلی معلومات سادہ انگر

  :موجود ہے جسے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ معلومات درج ذیل پر محیط ہے

 سپورٹ سروس کے مقاصد؛  •

 یہ کس کیلئے ہے؛  •

 ورٹ سروس فراہم کرتی ہے؛یہ کس قسم کی سپ •

 وہ ثقافتی ضرورتیں جن کا یہ خیال رکھتی ہے؛  •

 سپورٹ سروس کی بنیادی الگت اور آپ پر پڑنے واال امکانی چارج؛  •

یاں؛  •  سپورٹ سروس کا استعمال کرنے والے ایک شخص کی حیثیت سے آپ کے حقوق اور ذمہ دار

یج؛  •  آپ اور آپ کے سامانوں کیلئے بیمہ کور

یق کار؛  • یکارڈنگ اور اطالع دہندگی کیلئے پالیسیاں اور طر  خطرے کا نظم کرنے اور حادثات و واقعات کی ر

سپورٹ سروس کا استعمال کرتے ہوئے غیر مجاز الکحل یا غیر مجاز اور یا غیر قانونی منشیات اپنے پاس رکھنے کیلئے   •

یق کار؛  پالیسیاں اور طر

 ملکیت میں کوئی بدالؤ آجانے پر کیے جانے الئق انتظامات؛سپورٹ سروس بند ہوجانے یا   •

یقہ؛  • یقہ کار اور اسے استعمال کرنےکا طر  شکایات کا طر

 ذاتی سامانوں کے بارے میں کوئی پالیسیاں؛  •

یٹ نوشی اور الکحل پر کوئی تحدیدات؛  •  سگر

 رصحت و سماجی کام سے متعلق مقامی خدمات کے سلسلے میں انتظامات؛ او  •

پورٹ۔  • ین معائنے کی ر  کیئر کمیشن کے بالکل تازہ تر

آپ کے اہل خانہ، نگراں یا نمائندے کی معلومات، مشورہ اور تعاون کی ضرورت کا احترام کیا جائے گا اور ان کا   2

 جواب دیا جائے گا۔
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 کے انتظامات یاور عملہ کار ہیانتظام

 2 معیار
بہ ہوتا ہےشت اور نگہداھے معیار کے تعاون چآپ کو ا یعہ فراہم کرایا ۔ کا تجر یہ ایسی انتظامیہ اور عملہ کے ذر

بیت اور مہارت انہیں آپ کی ضرورتیں پوری کرنے کی اجازت دیتی ہے۔  یہ خدمت  جاتا ہے جن کی پیشہ ورانہ تر

 تقاضوں کے مطابق چلتی ہے۔قانونی سبھی قابل اطالق 

یق کار موجود ہیں جو ٹ سروس سپورآپ کو یقین دہانی کرائی جاسکتی ہے کہ  1 کے پاس ایسی پالیسیاں اور طر

یعہ فراہم کرائی جانی والی سروس کی قسم پر قابل اطالق  ۔ ان سبھی قانونی تقاضوں پر محیط ہیںاس کے ذر

 :میں شامل ہوسکتی ہیں

بیت؛  •  عملہ کاری اور تر

 دوا دینا؛  •

 صحت اور سالمتی؛  •

 ؛'آگاہ کرنا'  •

 حت؛ماحولیاتی ص  •

 آتش زدگی سے تحفظ؛  •

 خطرے کا نظم کرنا؛ اور  •

یکارڈ باقاعدہ  • یکارڈ کو شکایات اور واقعات بشمول رکھنا، ر  کرنا ر

یق اور پالیسیاں یہ کو عملہ کہ ہیں کرسکتے یقین کا بات اس آپ  2 یقہ کا ڈھالنے میں عمل کار طر  طر

بیت مستقل کیلئے جاننے میں بارے ےک رہنمائی نئی اور لینے جائزہ کا اس انہیں۔ ہے معلوم  تر

 ۔ہے حاصل

والے عملہ کو ایسے  ون فراہم کرنےاتعا تعاون اور نگہداشت آپ اس بات کا یقین کرسکتے ہیں کہ آپ ک  3

بے سے حاصل شدہ معلومات اور اہلیت حاصل ہے جن کی ضرورتیں آپ  لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے تجر

بیتی پروگرام کے حصے کے طور پر کی ضرورتوں سے ملتی جلتی ہیں۔ اگ بہ بند تر ر وہ نئے عملہ ہیں تو، منصو

بہ حاصل کرنے میں ان کی مدد کی جا رہی ہے۔  یہ تجر

ین   4 یقے استعمال کرتا ہے جس سے تازہ تر آپ اس بات کا یقین کرسکتے ہیں کہ سبھی عملہ وہ طر

ین طرز عمل کی رہنمائی کی عکاسی ہوتی ہے، او ر انتظامیہ طرز عمل کو بہتر بنانے کی معلومات اور بہتر

 مسلسل جدوجہد کر رہی ہے۔
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سبھی کی تقرری اور انتخاب ایک اور رضاکاران عملہ اور منیجرز  ےآپ کو معلوم ہے کہ فراہم کنندہ ک  5

یعہ ہوتا ہے جس میں شامل ہے  :کارروائی کے ذر

 حوالے لینا؛  •

یکارڈ کی جانچیں؛ ا  •  ورضرورت پڑنے پر مجرمانہ ر

یٹرز   • ، یا (UKCC)اسکاٹش سوشل سروسز کونسل، یونائیٹڈ کنگڈم سنٹرل کونسل فار نرسیز، مڈ وائوز اینڈ ہیلتھ وز

 ں کے نام متضاد حوالہ، جہاں مناسب ہو۔ودیگر پیشہ ور تنظیم

آپ اس بات کا یقین کرسکتے ہیں کہ سپورٹ سروس میں کام کرنے والے کوئی بھی رضاکاران اس کی  6

یق کار سے آگاہ ہیں۔ انہیں ان چیزوں کو عمل میں ڈھالنے میں مدد کیلئے سبھی متعلقہ پالیسی وں اور طر

بیت حاصل ہوتی ہے۔  تر

بیت یافتہ ہے اور جنہیں الزمی اہلیتیں حاصل ہیں ان کی   7 آپ اس بات کا یقین کرسکتے ہیں کہ جو عملہ تر

 لئے کافی ہے۔تعداد آپ کی امدادی نگہداشت اور ضرورتیں پوری کرنے کی

آپ کو معلوم ہے کہ خدمت ہذا کے پاس عملہ کی ترقی سے متعلق حکمت عملی اور اس کے سارے   8

بیتی پروگرام موجود ہے۔  عملہ کیلئے مؤثر ساالنہ تر

یقہ اختیار کرتاہے   9 آپ اس بات کا یقین کرسکتے ہیں کہ منیجر خطرے کا نظم کرنے کیلئے ایک مؤثر طر

محفوظ نظاموں، محفوظ طرز عمل، محفوظ احاطوں اور خطرے و جوابدہی کی ایک  جس کا نتیجہ کام کے

بے کے سلسلے میں آپ کے ساتھ ان  آگہی کی صورت میں برآمد ہوتا ہے، اور یہ کہ آپ کے ذاتی منصو

 شعبوں پر گفتگو کی جاسکتی ہے۔

یر  10 یق کار آپ کو معلوم ہے کہ سپورٹ سروس کے پاس ان شرائط کے سلسلے میں ایک تحر ی پالیسی اور طر

موجود ہے جن کے تحت ممانعت کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ کہ ممانعت کا استعمال کرنے میں عملہ 

بیت یافتہ ہے اور اس کا تعاون کیا جاتا ہے۔ پوری طرح سے تر
6

بعض مواقع پر آپ کو پابند کرنا الزمی ہونے پر   

بوں اور آپ کی ممانعت  پر مشتمل کسی واقعات کی بابت سنبھال کر رکھے گئے اسے آپ کے ذاتی منصو

یر کیا جائے گا۔ آپ ممانعت کے کسی دور کے بعد تعاون کیے جانے کی توقع کرسکتے ہیں یکارڈوں میں تحر  ر

___________________________________________________________________________ 

کوئی مخصوص کام انجام دینے سے روکنے کیلئے کسی شخص کے )جسمانی ذرائع : کرکے خود کو یا دوسرے لوگوں کو مضرت پہنچانے سے روکنے کیلئے کنٹرول کرنا کسی شخص کو درج ذیل کا استعمال: ممانعت 1

پر ہاتھوں کو حقیقی یا دھمکی آمیز انداز میں ڈالنا مثال، دروازوں کو الیکٹرانک طور پر مقفل کردینا یا )؛  ماحولیاتی ذرائع (یں کرسی میں جکڑنامثال، کسی شخص کو سونے والے تھیلے میں لپیٹنا یا انہ)؛ میکانکی ذرائع (او

یڈیو نگرانی یے کی عالمتی تدبیر کیلئے مسکن یا سکون آور دوائیں استعمال کرنا)؛ یا دوا دینا (و  ۔(بے چینی یا جارحانہ رو
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و، آپ یہ یقین کرسکتے ہیں کہ جو عملہ یہ کام انجام اگر آپ کیلئے آپ کی دواؤں کا اہتمام کیا جا رہا ہے ت  11

ین طرز عمل  ین بہتر بیت یافتہ ہے، تازہ تر دے رہا ہے وہ معلومات کا حامل اور اسے انجام دینے کیلئے تر

کے رہنما پر عمل کر رہا ہے۔ عملہ دوا دینے کیلئے فراہم کنندہ کے نظاموں سے پوری طرح واقف ہے۔ 

ی دوا کو کس طرح بحفاظت رکھنا ہے اور یہ آپ کو کس طرح دی جائے کہ یہ آپ انہیں معلوم ہے کہ آپ ک

 کیلئے انتہائی مناسب ہو۔

بیت یافتہ ہے، چاہے آپ خود آپ اس بات ک  12 ا یقین کرسکتے ہیں کہ عملہ اس کی جانچ کرنے کیلئے تر

سے مشورہ  GP، آپ کے سے اپنی دوا کا اہتمام کر رہے ہوں یا نہیں کر رہے ہوں۔ وہ آپ کی رضامندی سے

یشات ہیں۔  لیں گے کہ آیا آپ کی کیفیت یا دوا کے بارے میں کوئی تشو

یکارڈ   13 یقے سے ر آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی عملہ کسی مالی لین دین میں شامل ہوگا، اسے محتاط طر

 یہ کام ایسے انداز میں ہوگا جس کی جانچ کیئر کمیشن کرسکتا ہے۔ کیا جائے گا۔
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 حقوق یقانونآپ کے 

 3 معیار
یری معاہدہ ہے جس میں وہ سپورٹ سروس واضح طور پر مذکور ہے جو آپ کی ضرورتیں  آپ کے پاس ایک تحر

پوری کرنے کیلئے فراہم کی جائے گی۔ اس میں سپورٹ سروس حاصل کرنے کی شرائط و ضوابط اور معاہدہ 

 تبدیل یا ختم کرنے کے انتظامات مذکور ہیں۔

ی 6 بان اور شکل میں ملے گی۔آپ کو اس تحر  ری معاہدے کی ایک کاپی آپ کو سمجھ میں آسکنے والی ز

یق کار کی ایک پوری فہرست طلب کرسکتے ہیں، اور یہ آپ کو دی جاسکتی ہے۔  2  آپ سپورٹ سروس کی پالیسیوں اور طر

ائی کی تعمیل ہوتی آپ اس امر کی توثیق طلب کرسکتے ہیں کہ سپورٹ سروس سے سبھی متعلقہ قانون اور رہنم  3

یق کار اور خطرے کے نظم و نسق  ہے، اور یہ آپ کو دیا جاسکتا ہے، جیسے آتش زدگی، صحت و سالمتی کے طر

 سے متعلقہ قانون اور رہنمائی، چاہے وہ کسی عمارت میں ہوں یا معاشرے پر مبنی سروس میں ہوں۔

 گے۔ آپ یا آپ کا نمائندہ اسناد اور اجازتوں کا معائنہ کرسکیں  4
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 انتظامات یامداد

 4 معیار

بیت  بہ بند تعارف ہوگا۔ آپ تر بے کی بنیاد پر آپ کے پاس سپورٹ سروس کا ایک منصو آپ کے ذاتی منصو

بہ فروغ دینے میں شامل ہوں گے۔  یافتہ عملہ کے ساتھ اپنا ذاتی منصو

جواب دینے کیلئے ایک آپ اس بات کا یقین کرسکتے ہیں کہ سپورٹ سروس کے پاس خدمت کی درخواستوں کا  6

یقہ کار شامل ہے۔  فوری اور مؤثر نظام موجود ہے جس میں ہنگامی درخواستوں کا جواب دینے کا طر

 آپ کے پاس عملہ کا ایک نامزد ممبر ہے جو آپ کی نگہداشت اورتعاون کا ذمہ دار ہے۔  2

بہ بندی اور اس سے اتفاق کرنے میں شامل ر  3 بے کی منصو  ہتے ہیں۔آپ اپنے ذاتی منصو

بے سے آپ کی امیدوں، ضرورتوں اور انتخابات کی عکاسی ہوتی ہے۔  4  آپ کے ذاتی منصو

سپورٹ سروس کے ساتھ رہنے کے پہلے چار ہفتوں میں، آپ کو عملہ کے ساتھ اپنی ضرورتوں پر گفتگو کرنے کا   5

یوں میں آپ کو مدد ملے گی۔  ہر موقع دیا جائے گا، جس سے کسی دشوار

بے پر باقاعدگی کے ساتھ اور جب بھی آپ یا سپورٹ سروس کا منیجر درخواست کرتا ہے اس پر آپ کے   6 ذاتی منصو

 نظرثانی کی جاتی ہے۔

بہ درج ذیل کے بارے میں معلومات اور فیصلوں پر مشتمل ہوتا ہے  7  :آپ کا ذاتی منصو

 ں؛یہ تےید حیکو بالئے جانے کو ترج زیآپ کس چ •

 جاتا ہے؛ ایکس طرح پورا ک ںیاور انہ اتیضرور یاور صحت ک یروحان ،یثقافت ،یسماج یآپ ک •

 جائے گا؛ ایکس طرح فراہم کرا ہیکا آلہ اور  تینوع یخصوص یآپ کو درکار کوئ •

 جائے گا؛ ایکس طرح پورا ک ںیاور انہ اتیضرور یمواصلت یکوئ •

بان انگر یپہل یاگر آپ ک •  ضرورت ہے؛ یت نافذ کرنے کانتظاما یہے تو کون سے مواصلت ںینہ یزیز

بے کے جائزوں م یآپ کے ذات •  ے؛یکس کو شامل ہونا چاہ ںیمنصو

 ات؛یضرور یخصوص یاور خوراک سے متعلق کوئ ںیہ تےید حیغذا اور مشروب کو آپ ترج یکون س •

 :جائے گا، بشمول ایکس طرح پورا ک ںیاور انہ اتیضرور یصحت ک یآپ ک •
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       رکے انتظامات؛ او نےیدوا ل •

 لئےیک یسالمت یاور دوسروں ک یسالمت یآپ کے عملہ کو خود آپ ک ںیاقدامات جنہ یامتناع یکوئ •

 استعمال کرنا پڑسکتا ہے؛

 خود مختار شحص؛ کیا لئےیتو، رابطہ کرنے ک ںیکا اظہار کرنا چاہتے ہ شیتشو ایدرج کروانا  تیاگر آپ شکا •

 اور اں؛یدلچسپ یفارغ وقت ک •

 ۔صلےیبابت ف یطرات کخ یامکان •

بے کی ایک کاپی موجود ہے۔  8  آپ کے پاس اپنے ذاتی منصو
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 آپ کا ماحول

یہ معیارات اس وقت الگو ہوتے ہیں جب سپورٹ سروس فراہم کنندہ سے تعلق رکھنے والے احاطوں میں پیش کی جاتی ہے یا جہاں یہ ]

یعہ  سپورٹ سروسز فراہم کرنے کیلئے پٹے پر لیے گئے ( جنسیوں کے اشتراک سےانفرادی طور پر یا دوسری ای)احاطے فراہم کنندہ کے ذر

 [ہوتے ہیں۔

 5معیار 

آپ اس بات کا یقین کرسکتے ہیں کہ عمارت قابل رسائی ہے اور اس طرح بنائی گئی ہے کہ یہ ایک محفوظ، کشادہ اور 

یک دیتی ہے۔خوشگوار ماحول فراہم کرتی ہے جو نجی گروپ اور عوامی جگہ کے بیچ ایک تواز  ن کو تحر

آپ اس بات کا یقین کرسکتے ہیں کہ عمارت کا گراؤنڈ اور باہر کی جگہیں اچھی طرح برقرار رکھی گئی ہیں اور اس   1

 انداز میں قابل شناخت نہیں ہیں جو سپورٹ سروسز کے استعمال کنندہ کے بطور آپ کو نادم کرتی ہو۔

 ز کا ڈیزائن آپ کی آزادای کو برقرار رکھنے اور اسے بڑھانے میں مدد کرتی ہیں۔آپ کو معلوم ہے کہ عمارت اور اس کی فٹنگ  2

آپ یہ توقع کرسکتے ہیں کہ احاطوں کو صاف، محافظ صحت اور ناگوار بو اور خلل انگیز آوازوں سے پاک رکھا گیا ہے۔ وہ   3

یں گے۔آتش زدگی کے حالیہ ضوابط، صحت و سالمتی کے تقاضوں اور ماحولیاتی صحت کے ضو  ابط کی تعمیل کر

آپ اس بات کا یقین کرسکتے ہیں کہ عملہ یہ یقینی بناتا ہے کہ اگر آگ لگ جاتی ہے تو آپ کو جو کچھ کرنا ہے  4

 وہ آپ کو معلوم ہے۔

آپ اس بات کا ثبوت طلب کرسکتے ہیں کہ فراہم کنندہ کے پاس مالزمین کیلئے اور عوامی جوابدہی کا بیمہ   5

س کے پاس عمارت اور اس کے مشموالت کا بیمہ ہے، اور یہ آپ کو دیا جاسکتا ہے۔ فراہم کنندہ موجود ہے، اور ا

یہ یقینی بنائے گا کہ آپ کے ذاتی سامانوں کیلئے مناسب انتظامات کرنے میں آپ کی مدد کی جاتی ہے اگر فراہم 

 کنندہ کا بیمہ ان کو محیط نہیں ہے۔

یج کی محفوظ سہولیات تک  6  رسائی حاصل ہوگی۔ آپ کو اسٹور

یٹ نوشی کرسکتے ہیں، اگر ایسا ہے تو،   7 یٹ نوش ہیں تو، آپ کو معلوم ہوگا کہ آیا آپ احاطوں میں سگر اگر آپ سگر

 اس کا اتہ پتہ معلوم ہوگا۔

یحی اور دستکاری کے آالت موجود   8 آپ اس بات کا یقین کرسکتے ہیں کہ عمارت کے اندر وسیع پیمانے کی مناسب تفر

 گے۔ ممکن ہونے پر، عمارت کے آس پاس کے گراؤنڈز کو آؤٹ ڈور سرگرمیوں کیلئے استعمال کیا جائے گا۔ہوں 
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 اولین میٹنگیں

 6معیار 

آپ عملہ اور انتظامیہ سے مالقات کرسکتے ہیں اور سپورٹ سروس کا استعمال شروع کرنے سے پہلے اسے 

 مالحظہ کرسکتے ہیں۔

 
میں ہونے پر، آپ کو کم از کم ایک بار عملہ اور سپورٹ سروسز کا استعمال کرنے سپورٹ سروس کی اساس کسی مرکز   1

والے دوسرے لوگوں کو دیکھنے اور ان سے مالقات کرنے کا موقع حاصل ہوگا تاکہ سپورٹ سروس کا استعمال کرنے 

 کے بارے میں کسی فیصلے پر پہنچنے میں آپ کو مدد ملے۔

میں ہے تو، آپ کو سروس سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ملنے یا ایک اگر سپورٹ سروس کی اساس معاشرے   2

بے میں  محدود وقفے تک سپورٹ سروس استعمال کرنے کا موقع ملے گا یہاں تک کہ آپ اور آپ کے ذاتی منصو

 شامل دوسرے افراد اس بات پر متفق ہوجائیں کہ اس سے آپ کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔

 کے نگراں یا نمائندے کو میٹنگوں یا مالقاتوں میں شامل کیا جائے گا۔اگر آپ چاہیں تو، آپ   3
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 اسٹینڈرڈز کیئرنیشنل 

 سپورٹ سروسز

 

 سپورٹ سروس کا استعمال کرنا

 کا تعارف 11تا  7 اراتیمع
لوگوں کو ایک نئے ماحول میں رچنے بسنے میں وقت لگتا ہے۔ آپ منیجر اور عملہ سے اس عرصے کے دوران 

یں گے کہ آپ کے اپنےاحساسات اور فکرمندیوں کے تئیں حساس ہونے کی توقع کرسکتے ہیں۔ وہ ا س حقیقت کا احترام کر

یقے سے  یقے سے عمل میں الیا جاتا ہے اور آپ کے تعاون اور نگہداشت کی ضرورتیں جس طر بے کو جس طر ذاتی منصو

 تبدیل ہوسکتی ہیں اس بابت آپ کے انتخابات ہیں۔

 انتخاب اور مواصلت
یقے استعمال بانیں یا مواصلت کے طر کرسکتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر انہیں خود کو  لوگ مختلف وجوہات سے مختلف ز

پیش آسکتی ہے۔ لیکن مواصلت کرنے کا اہل ہونا روزمرہ کی زندگی میں حصہ لینے کا الزمی جزء  سمجھانے میں مشکل

ہے اور اس کام میں مدد حاصل کرنے کیلئے آپ کو انتخاب کرنے کا اہل ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں 

یعہ مدد اور تعاون کیے جانے ک  ا حق ہے۔فیصلے کرنے کا، ہاؤسنگ سپورٹ سروس کے ذر

 محفوظ اور مامون ہونے کا احساس
آپ کو سپورٹ سروس کا استعمال کرتے ہوئے محفوظ اور مامون ہونے کا احساس کرنے کا حق ہے۔ آپ جو جوکھم اٹھانا 

یات اور ترجیحات اور عملہ اور سپورٹ سروسز  چاہتے ہیں اس کا انتخاب کرنےکا بھی حق ہے تاوقتیکہ آپ کی انفرادی ضرور

 مال کرنے والے دوسرے لوگوں کے بہبود کے بیچ ایک حساس توازن موجود ہو۔کا استع

 اپنی آراء کا اظہار کرنا  –اپنے حقوق پر عمل کرنا 

سپورٹ سروس کے عملہ کو ہمیشہ آپ کے حقوق کا احترام کرنا اور اسے فروغ دینا چاہیے۔ انہیں یہ یقینی بنانا چاہیے کہ آپ 

یشات خدمت کے معیار اور اس بابت اپ بے کے بارے میں اپنی آراء کا اظہار کرسکتے ہیں، اور انہیں آپ کے تبصروں، تشو نے تجر

یقے سے حوالے کی جاتی ہیں اس میں تعاون کرنے اور اس پر اثرانداز  اور شکایات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ خدمات جس طر

یقے موجود ہیں۔  ہونے کے آپ کے طر
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 کرناسپورٹ سروس کا استعمال 

 7 معیار

 یحوصلہ افزائ یمقدم اور آپ ک ریآپ کا خ عہیتو، اس عملہ کے ذر ںیبار سپورٹ سروس کا استعمال کرنا شروع کرتے ہ یجب آپ پہل

 ۔ںیہوتے ہ ےیاور جنہوں نے سپورٹ سروس سے آپ کا تعارف کروانے کے انتظامات ک ںیہے جو آپ کے متوقع ہوتے ہ یجات یک

یات فراہم کرنے آپ کے پاس عملہ کا   1 بے میں مذکور کے مطابق، آپ کی ضرور ایک نامزد ممبر ہے جو آپ کے ذاتی منصو

 کے انتظامات میں باہم تعاون کرے گا۔

 آپ اپنے نامزد کارکن کے ساتھ سبھی معقول اوقات میں اپنی ضرورتوں پر گفتگو کرسکتے ہیں۔  2

ور کرسکتے ہیں اورعملہ یا اپنے نمائندے سے بات کرسکتے ہیں، آپ سپورٹ سروس کا استعمال کرنے کے اپنے فیصلے پر غ  3

 جو آپ کیلئے دستیاب انتخابات پر گفتگو کرے گا۔
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 سپورٹ سروسز

 

 
 انتخابات کرنا

 
 8 معیار

 
 ۔ںیانتخابات کرسکتے ہ ںیشعبوں م یکے سبھ یزندگ یاور سماج یذات یآپ اپن

 
بے میں متعینہ اہداف کے حصول میں ہنرم  1  ند عملہ کا تعاون حاصل ہے۔آپ کو اپنے ذاتی منصو
پر اختیار حاصل ہے۔ اگر آپ یہ کام   2 آپ کو اپنی بہبود کے بارے میں ہونے والے جائزوں اور میٹنگوں کے او

 انجام دینے کے خواہاں ہوں تو آپ کو اس کیلئے تعاون حاصل ہے۔
رات کو سمجھنے کیلئے آپ کو جو بھی معلومات موصول ہوتی ہے اسے، نیز ہر ایک دستیاب انتخاب کے اث  3

 مشورے تک رسائی حاصل ہے۔
ضرورت ہے تو اسے  یاگر آپ کو عملہ سے تعاون ک زین ں،یانہ ںیشامل ہونے کے خواہشمند ہ ںیم وںیآپ جن سرگرم 4

 ۔ںیمنتخب کرسکتے ہ
 اپنے انتخابات پر غور کرنے کا وقت ہے۔ ریآپ کو دباؤ کے بغ  5
بے کے مطابق، آپ کے تحفظ اور بہبود کے  یآپ کے ذات کہیتاوقت ںیے ہسے آمد و رفت کرسکت یخوش یآپ اپن  1 منصو

 انتظامات موجود ہوں۔
ب لئےیمدد ک یآپ ک ںیتو انتخابات کرنے م ںیاگر آپ چاہ  7  حاصل ہے۔ یخود مختار نمائندے تک رسائ افتہ،ی تیتر
ہے تاکہ آپ کے  یجاسکت یمدد ک یک آپ عہیعملہ کے ذر ںیحقوق سے متعلق ماہرانہ مشورہ حاصل کرنے م یرفاہ  8

 آپ کو مدد ملے۔ ںیدرکار وسائل کو بڑھانے م لئےیمدد ک یآپ ک ںیوسائل اور اپنے انتخابات کرنے م ابیلئے دست
تو، آپ سپورٹ سروس حاصل کرتے رہنے کے دوران آپ اس شخص سے جو  ںیمعاون بحال کرتے ہ یاگر آپ خود اپنا ذات  9

 رہے گا۔ تایے وہ اس کام کو انجام دگ ںیکام کرانا چاہ یبھ
تعاون کرنے پر مشتمل  ںیم لیدرج ذ ہی۔ ںیعملہ کے ساتھ حصہ لے سکتے ہ ںیآپ سپورٹ سروس کا نظم کرنے م  61

 :ہوسکتا ہے
 سپورٹ سروس کی یومیہ عمل آوری؛  •

 عملہ کی تقرری اور انتخاب؛  •

 رسد اور سپالئروں کا انتخاب ؛  •

بہ بندی؛سرگرمیوں کی منص  •  و

 نگہداشت کے معیار پر نگاہ رکھنا؛ اور  •

بے تیار کرنا۔  •  سپورٹ سروس کیلئے منصو
آپ اس بات کا یقین کرسکتے ہیں کہ اگر خدمت کا نظم کرنے کے بارے میں کوئی چیز ایسی سے جس میں آپ حصہ   11

 ہات پر گفتگو کرے گا۔نہیں لے سکتے ہیں تو منیجر اور عملہ آپ کو بتائے گا اور آپ سے ان کی وجو
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 معاون مواصلت

 9 معیار

بان انگر یپہل یاگر آپ ک خدمات،  لئےیتو، آپ کو مواصلت کرنے ک ںیہ اتیضرور یمواصلت یدوسر یکوئ یاگر آپ ک ایہے  ںینہ یزیز

 مدد حاصل ہے۔ ںیمعاون آالت اور ساز و سامان کا استعمال کرنے م

جاتا ہے اور اگر آپ کو  ایہے اور ان کا جائزہ ل یجات یک صیسے تشخ یباقاعدگ یک اتیضرور یمواصلت یآپ ک  1

 ملے گا۔ شہیآپ کو ہم ہیضرورت ہو تو  یتعاون ک یمواصلت

 مدد کرسکتا ہے۔ یعملہ آپ ک ںیکے آالت کا استعمال کرنے م تینوع یکہ خصوص ںیکرسکتے ہ نیقیآپ اس بات کا   2

ب ایآپ کے نامزد کارکن   3 ب یتمواصل افتہی تیتر آپ کا  عہیترجمانوں کے ذر افتہی تیتعاون سے متعلق کارکنان، بشمول تر

 جاسکتا ہے۔ ایتعاون ک

جاننے والے لوگوں سے کہے گا کہ ان  ںیکے بارے م اتیضرور یمواصلت یکہ عملہ آپ ک ںیکرسکتے ہ نیقیآپ اس بات کا   4

 جا رہا ہو۔ اینئے ماحول سے متعارف کروا کیا ںیجب انہخاص طور پر  ں،یمشورہ اور معلومات فراہم کر ںیانہ ںیکے بارے م

 ۔ںیمواصلت کرسکتے ہ ںیرفتار اور انداز م یپسند ک یآپ اپن  5

 ۔ںیوقت لے سکتے ہ لئےیمواصلت کرنے ک یاور اپنے محسوسات، آراء اور جوابات ک ںیکرسکتے ہ یاریت لئےیآپ اہم وقوعات ک  1
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 محفوظ اور مامون ہونے کا احساس

 10 ارمعی

کہ سپورٹ سروس کے پاس آپ  ںیرکھتے ہ نیقی ںیم یاس جانکار ں،یہ تےیل یذمہ دار یآپ خود اپنے اعمال ک

 ۔ںیباقاعدہ نظام الگو ہ لئےیکے مفادات کا تحفظ کرنے ک

آپ جو جوکھم اٹھانا چاہتے ہیں ان کے اور عملہ و سپورٹ سروس کا استعمال کرنے والے دوسرے لوگوں کی   1

 ور بہبود کے بیچ روزمرہ کے وقوعات اور سرگرمیوں میں آپ کو ایک حساس توازن پیش کیا جاتا ہے۔سالمتی ا

آپ خود اپنے خطرے کی تشخیص میں پوری طرح شامل رہتے ہیں، جس طرح آپ کی پسند کے کسی  2

آپ کو دوسرے فرد، جیسے آپ کے نگراں، خاندان کے افراد یا خود مختار نمائندے کو شامل کیا جاتا ہے۔ 

پورٹ کی کاپی موصول ہوتی ہے۔  اپنے خطرے کے تشخیص کی ر

آپ عملہ کے ساتھ خطرات پر گفتگو کرسکتے ہیں۔ آپ کو بحفاظت سپورٹ سروس کا استعمال کرنے   3

کیلئے رہنمائی اور تعاون حاصل ہوتا ہے، مثال، کھانا بنانے یا باغبانی کے ٹولز کی طرح کے آالت کا استعمال 

 کرنے کے وقت۔

آپ اس بات کا یقین کرسکتے ہیں کہ عملہ کسی حادثات یا واقعات، بشمول ممانعت کے کسی وقوعے کو   4

یکارڈ کرتے اور اس کی چھان بین کرتے ہیں، اگر آپ رشتہ داروں، نگرانوں یا دوسرے نمائندوں کو بتانا چاہیں  ر

 تو وہ انہیں بتاتے ہیں۔

سروس ایذا رسانی، ہراسانی، اور دوسری قسم کی بدسلوکی سے  آپ اس بات کا یقین کرسکتے ہیں کہ سپورٹ  5

 پاک ہے۔

آپ اس بات کا یقین کرسکتے ہیں کہ عملہ خود آپ کے یا دوسرے لوگوں کے تحفظ کیلئے ممانعت کا   6

استعمال نہیں کرے گا اّلآ یہ کہ قانونی طور پر اس کی اجازت ہو اور اس کے بعد بھی ممانعت کا استعمال اس 

 یہ کہ یہ قانونی طور پر مطلوب ہو)ک نہیں کیا جائے گا جب تک دیگر مداخلتیں ناکام نہ ہوجائیں وقت ت
آ

 ۔(اال

یے کی وجہ سے سپورٹ سروس سے فائدہ اٹھانا آپ کیلئے مشکل ہوجاتا ہے تو، اسے سمجھنے   7 اگر آپ کے رو

یہ بدلنے میں آپ کی مدد کیلئے خص  وصی تعاون موجود ہوگا۔کیلئے اور، اگر ممکن ہو تو، آپ کا رو
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 اپنے حقوق پر عمل کرنا

 11 معیار

 ۔ںیسے اپنے حقوق حاصل ہوتے ہ تیثیح یفرد ک کیآپ کو ا

آپ اس بات کا یقین کرسکتے ہیں کہ عملہ آپ کے پسندیدہ نام یا لقب سے آپ کو پکارے گا، ہمہ وقت آپ   1

 احترام کرے گا۔ کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے گا اور آپ کی انفرادیت کا ہمیشہ

 جائے گا۔ ایدرخواست کو نمٹا یاگر آپ کو مدد درکار ہےتو، ممکنہ حد تک جلد سے جلد آپ ک 2

اجازت  یک یہے اور ان تک رسائ ایرکھا گ ہیکو خف کارڈوںیکہ آپ کے ر ںیسکتے ہ کھید ہیآپ خود سے   3

 ۔یہوگ ںیصرف منضبط حاالت م

 ہے اور کس کو اس پر نگاہ ڈالنے کا حق ہے۔ یجاسکت یرکھ ںینہ ہیخف وںیت کمعلوما یجائے گا کہ کوئ ایآپ کو بتا  4

 ہے۔ ایمعلومات کو بحفاظت رکھا گ ہیخف یکہ آپ ک ںیرکھ سکتے ہ نیقی ہیآپ   5

حاصل کرنے کا حق  یکاپ کیا یمعلومات ک یکس یگئ یرکھ ںیآپ کے بارے م ںیفائل م یآپ کو فراہم کنندہ ک  1

 ہے۔ یہوت ںینہ یخالف ورز یرہنما خطوط ک یقانون ای قیفر سرےیتاس سے  کہیہے، بشرط

 ۔ںیکہ آپ سمجھ ل یگ ںیجائ یبتائ ںیانداز م سےیآپ کو ا اںیسپورٹ سروس کے اندر آپ کے حقوق اور ذمہ دار  7
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 آراء کا اظہار کرنا یاپن

 12 معیار

آپ  ںیاور اس م یجات ید بیترغ ینے کال ںیآراء علم م یپہلو پر اپن یبھ یآپ کو  ہاؤسنگ سپورٹ سروس کے کس

 ہے۔ یجات یمدد ک یک

 یخود کو الحق کس ںیممبر کے سلسلے م یکے کس ہیانتظام یسپورٹ سروس ک ایآپ اپنے نامزد کارکن   1

 ۔ںیپر آزادانہ گفتگو کرسکتے ہ شاتیتشو

 قہیج کروانے کا طرتبصرہ در ای تیہاؤسنگ سپورٹ فراہم کنندہ کے پاس شکا ںیآپ کو خدمت کے بارے م  2

 ۔ںیواقف ہ یکار سے بھ قہیدرج کروانے کے طر اتیشکا یکے پاس رسم شنیکم ئریمعلوم ہے۔ آپ براہ راست ک

 یکو جلد ایاور شکا شاتیتشو یکہ سپورٹ سروس کا فراہم کنندہ آپ ک ںیکرسکتے ہ نیقیآپ اس بات کا   3

آپ  ںیآئے گا اس بارے م شیجو کچھ پ ںیم جےیکے نت تیسے نمٹاتا ہے، اور شکا قےیسے اور ہمدردانہ طر

 معلومات فراہم کرتا ہے۔ یکو پور

کہنا ہے اسے عملہ سنے گا ،  یجانب سے جو کچھ بھ یآپ ک ںیخود مختار نمائندہ ہے تو، انہ یک/اگر آپ کا  4

 ۔ںیآراء کا اظہار کررہے ہ یآپ خود ہ ایگو

قرار  ای زیتجاو یکردہ کس شیجانب سے پ یلہ اس گروپ کگروپ سے ہے تو، عم یوکالت یاگر آپ کا تعلق کس  5

 سے لے گا۔ یدگیداد کو سنج

۔ سپورٹ سروس کا ںیکردار ادا کرسکتے ہ کیا ںیکے معائنے م شنیکم ئریسپورٹ سروس کے ک یآپ اپن  1

پورٹ ک کیہر ا ںیفراہم کنندہ سپورٹ سروس کے بارے م آپ کرائے گا تاکہ آپ اور  ابیدست یکاپ یمعائنہ ر

 ۔ںیطرح سے نگاہ ڈال سک یکا نمائندہ اس پر پور

 یتنازعہ ہے تو آپ کا تعاون اور آپ ک یرضاکاروں کے ساتھ کوئ ایاگر دوسرے فرد، بشمول عملہ کے ممبروں   7

 ہے۔ یجات یک ینمائندگ

پ جاسکتا ہے آ ایبہتر بنا ای ایک لیسے اسے تبد قےیہے اور جس طر یسے چلت قےیسپورٹ سروس جس طر  8

 کا موقع حاصل ہے۔ نےیحصہ ل ںیم ٹنگوںیم یہونے وال ںیکو اس بارے م
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 یزندگ یروزمرہ ک
یقوں سے سپورٹ سروس آپ کی عمومی صحت اور  یقوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جن طر اس حصے میں مذکور معیارات ان طر

بنایا جاتا ہے  بہبود کو فروغ دیتی ہے۔ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے اہم ذرائع ہیں کہ آپ کے معیار زندگی کو قائم رکھا اور بہتر

پیش میں چل رہی روزمرہ کی سرگرمیوں کا حصہ محسوس کرتے ہیں۔  اور آپ خود کو اپنے گردو

 
 سماجی، ثقافتی اور مذہبی عقیدہ یا اعتقاد –طرز زندگی 

اس حصے میں مذکور معیارات یہ واضح کرتے ہیں کہ آپ سپورٹ سروس کا استعمال کر رہے ہونے کے وقت خود اپنے سماجی، 

 قیدے یا اعتقاد کو باقی رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے رہ سکتے ہیں۔ثقافتی یا مذہبی ع

 ومیہ زندگیی

یات کے حامل فرد کی حیثیت سے برتاؤ کیے جانے اور جب آپ سپورٹ سروس کا استعمال کر رہے ہوں اس  آپ کو منفرد ضرور

 وقت ان چاہی عوامی توجہ یا دخل اندازی سے مبرا رہنے کاحق ہے۔

 صحتمند رکھنااچھا کھانا اور 

تغذیہ آپ کی صحت اور بہبود کیلئے اہم ہے۔ اگر سپورٹ سروس غذا فراہم کرتی ہے تو، آپ کو اچھی اور متنوع خوراک ملنی 

یات کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ کھانا کس  چاہیے۔ آپ کو غذا کے معاملے میں انتخابات ملنے چاہئیں اورکسی خصوصی ضرور

یقے سے تیار کیا جاتا ہے ا  ور آپ اسے کہاں پر کھانے کا انتخاب کرتے ہیں یہ اس سے آپ کی لطف اندوزی کیلئے ضروری ہے۔طر

سروس کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو درکار ہوسکنے واال تعاون پیش کرنے کیلئے عملہ کو آپ کی نگہداشت صحت کی 

یات کے بارے میں کافی حد تک معلوم ہوگا۔  ضرور
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 ور مذہبی عقیدہ اور اعتقادسماجی، ثقافتی ا –طرز زندگی 

 13معیار 
آپ کے سماجی، ثقافتی اور مذہبی عقیدے یا اعتقاد کا احترام کیا جاتاہے۔ آپ ان عقائد کو باقی رکھتے ہوئے اپنی زندگی 

 گزارنے پر قادر ہیں۔

عمال کرنے والے آپ اس بات کا یقین کرسکتے ہیں کہ عملہ یہ یقینی بناتا ہے کہ آپ کیلئے اور سپورٹ سروس کا است  1

دوسرے افراد کیلئے آپ کے سماجی، ثقافتی اور مذہبی عقیدے یا اعتقاد کے مضمرات کے بارے میں انہیں باقاعدہ 

 طور پر باخبر رکھا جاتا ہے۔

آپ کو اپنے عقائد پر عمل کرنے، بشمول اپنے اعتقادی معاشرے کے ساتھ رابطہ قائم رکھنے میں آپ کو درکار   2

 قع اور تعاون مہیا کرایا جاتا ہے۔ہوسکنے واال مو

یح اور سرگرمیوں کا اہتمام کیاجائے گا تاکہ اگر آپ   3 یعہ فراہم کرائے جانے والے سماجی واقعات، تفر سپورٹ سروس کے ذر

 چاہیں تو ان میں شامل ہوسکیں۔

یات اور ترجیحات کو آپ کی  4 لئے اہمیت کا آپ کی جنسیت کو قبول کیا جاتا ہے اورآپ کی محدود جنسی ضرور

 حامل مانا جاتا ہے۔
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 یومیہ زندگی

 14معیار 
آپ کو سپورٹ سروس کا استعمال کرتے ہوئے اپنی رازداری کا، اور آپ جس قدر اپنی ذاتی معلومات کا اشتراک کرنا چاہتے ہیں 

یقے سے گزارتے ہیں اس بارے میں انتخابات ک  رنے کا حق ہے۔اس بارے میں انتخابات کرنے کا اور آپ اپنا وقت جس طر

یبی سرگرمیوں میں آپ کی مدد کرتے ہوئے عملہ رازداری اور تشخص کے آپ کے حق کا   1 آپ اس بات کا یقین کرسکتے ہیں کہ سبھی قر

 احترام کرے گا۔

یقے سے اور رازداری کے ساتھ اس انداز میں کی جائے گی جو آ  2 یبی جسمانی نگہداشت اور معالجے میں آپ کی مدد حساس طر پ کے قر

 تشخص کو برقرار رکھتی ہو۔

یات پر گفتگو کرسکتے ہیں۔  3  اگر آپ چاہیں تو عملہ کے ایک ممبر کے ساتھ رازداری اور تخلیہ میں اپنی ضرور

یزاں نہیں کیا جائے گا۔  4  آپ اس بات کا یقین کرسکتے ہیں کہ ذاتی معلومات کو اطالعی تختیوں پر آو

 یہ کہ آپ پیشگی طور پر متفق ہوں۔آپ اس بات کا یقین کرسکتے ہیں ک  5
آ

 ہ عملہ آپ کے بارے میں برسرعام بات نہیں کرے گا اال

 آپ یہ انتخاب کرسکتے ہیں کہ آپ کن سرگرمیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور آپ کو ان میں حصہ لینے کیلئے تعاون موصول ہوتا ہے۔  6

کے بطور نہیں بلکہ معاشرے کے ایک ممبر کی حیثیت سے مقامی ' ندہخدمت استعمال کن'آپ اس بات کا یقین کرسکتے ہیں کہ   7

 معاشرے میں جاری سرگرمیوں میں حصہ لینے میں آپ کا تعاون کیا جائے گا۔

یعہ سپورٹ سروسز کی منظم مالقاتوں کے بارے میں آپ سے رجوع کیا جاتا ہے۔  8  پیشہ ور افراد اور عوام الناس کے ذر

پس پر جاتے ہیں تو، گروپ میں سفر کرنے کے بارے میں آپ سے اگر آپ سپورٹ سروسز ک  9 ا استعمال کرنے والے دوسرے لوگوں کے ساتھ ٹر

 رجوع کیا جائے گا تاکہ گروپ میں شامل ہونے کے بارے میں آپ کو تکلیف کا احساس نہ ہو۔

ھ جانے واال عملہ یونیفارم نہیں پہنے گا یاآپ سے آپ اس بات کا یقین کرسکتے ہیں کہ وقوعات، مقررہ مالقاتوں وغیرہ میں آپ کے سات  10

 مختلف ہوکر اپنی شناخت نہیں کروائے گا۔

یں گے جو اس انداز میں سپورٹ سروس کی تشہیر کرتے ہیں   11 آپ سپورٹ سروس سے تعلق رکھنے والی ان کاروں یا منی بسوں میں سفر نہیں کر

 ۔جو ان چاہی توجہ کے مدنظر آپ کو جداگانہ بناتی ہے
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 ہے۔ جہاں سپورٹ سروس کھانے فراہم کرتی –اچھا کھانا 

 15معیار 
 اتیمخصوص ضرور یاور خوراک سے متعلق کس حاتیترج ی۔ ان سے غذائںیبخش ہوتے ہ تیآپ کے کھانے متنوع اور غذائ

 ۔ںیجاتے ہ ےیک شیپ ںیاور پرکشش انداز م ںیاور پکائے جاتے ہ ےیک اریطرح ت یہے۔ وہ اچھ یہوت یعکاس یک

پ یعملہ آپ کے غذائ گریکا اور د ٹرنگیکہ ک ںیکرسکتے ہ نیقی ہیآپ   1  ای یعقائد ،یثقافت ،ینسل یکس شیانتخابات اور آپ کو در

گردے کا فعل  ایہے  طسیابیمثال، اگر آپ کو ذ)کو  اتیضرور یخصوص یسے واقف ہے۔ خوراک سے متعلق کس حاتیترج گرید

بے م یآپ کے ذات( ناقص ہے  ہے۔ ایگ ایک کارڈیر ںیمنصو

آپ کے تبصروں کے مطابق  نویم ہیہے۔  یہوت یعکاس یک حاتیترج یجاتا ہے جس سے آپ ک ایک شیپ نویم سایآپ کو ا  2

 پر مشتمل ہوگا۔ وںیتازہ پھل اور سبز شہیہم ہیسے بدلتا رہتا ہے اور  یباقاعدگ

 ضرورت ہو۔ یاگر آپ کو اس ک ںیمدد کرسکتے ہ ںیکرنے م اریت کسیسے کھانے اور اسن یآپ عملہ کے تعاون اور حوصلہ افزائ  3

بات حاصل کرسکتے ہ یاور گرم و ٹھنڈ کسیاسن ںیپسند کر یآپ جس وقت بھ  4  ۔ںیمشرو

حفظان صحت کے اچھے طرز  یغذائ ںیم یاریت ی۔ غذا کںیجاتے ہ ےیک شیطرح پ یجو اچھ ںیہ تےیکھانوں کا مزہ ل سےیآپ ا  5

 ے۔ہ یجات یک یرویپ یعمل ک

جانب سے  یعملہ کے ممبر ک ایخوراک،  یپتل ،یکراکر ایمثال موافق بنائے گئے ظروف )مدد  یکوئ ںیاگر آپ کو کھانے کے وقت م  1

 اس کا انتظام کرے گا۔ لئےیدرکار ہے تو، عملہ آپ ک( مدد

آپ  سےیگے، ج ںیکا جائزہ ل زیچ یکس یپر اثرانداز ہوسکنے وال تیاہل یآپ ک یک نےیپ ایتو، وہ کھانے  ںیاگر آپ عملہ سے چاہ  7

 گے۔ ںیمناسب مشورہ حاصل کرنے کاانتظام کر لئےیصحت، اور آپ ک یکے دانت ک

کام  ہی لئےیتو، عملہ آپ ک ںیکرسکتے ہ ںینہ کیاس کو اگر آپ خود سے چ ںیہ تےیمقدار ل یجتن یآپ غذا اور مشروب ک  8

 یسے، عملہ کوئ یرضامند یآپ کے نمائندے کو بتائے گا۔ آپ ک ایکو تو، عملہ آپ  ںیہ شاتیتشو ںیکرسکتا ہے۔ اگر اس م

 سے مشورہ حاصل کرنا۔ GP کےآپ  ای ہیماہر تغذ سےیدرکار اقدام کرے گا، ج
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 تندرست رکھنا

 16معیار 
کچھ معلوم  یکاف ںیکے بارےم اتیان ضرور ینگہداشت صحت ک یکہ عملہ کو آپ ک ںیکرسکتے ہ نیقیآپ اس بات کا 

وہ انہیں ایسے انداز میں پورا کرنے کا  خدمت آپ کے استعمال کرتے رہنے کے دوران پورا کرنا پڑسکتا ہے۔ ہی ںیہے جنہ

 انتظام کرتے ہیں جو آپ کیلئے انتہائی مناسب ہوتا ہے۔

حت سے نگہداشت ص ایجو آپ کے ڈاکٹر  ےیچاہ یہے تو آپ کو عملہ سے مدد حاصل کرن یناساز معلوم پڑت عتیطب یاگر آپ ک  1

 ۔ںیکام کروانا چاہ ہیور فرد سے رابطہ کرسکتا ہے اگر آپ ان سے  شہیمتعلق دوسرے پ

 کیاور مستقل چ یکار کہیٹ ننگ،یاسکر سےینگہداشت صحت ج یتدارک یکہ عملہ آپ ک ںیکرسکتے ہ نیقیآپ اس بات کا   2

 ہے۔مدد کرتا  یعملہ آپ ک ںیم نےیحصہ ل ںیآپ کو بتائے۔ ان م ںیاپس کے بارے م

مناسب  نیبہتر لئےیدوا بحفاظت اور آپ ک یبات عملہ کو معلوم ہے اور آپ کو اپن ہیضرورت ہے تو،  یک نےیاگر آپ کو دوا ل  3

 ۔ںیکے انتظامات ہ نےیسے ل قےیطر

 تمند ہوں۔اگر آپ اس کے خواہاں اور ضرور ںیعملہ سے تعاون حاصل کرسکتے ہ ںیم نےیل ںیاور انہ نےیآپ اپنے نسخوں کا آرڈر د  4

 ںیانداز م سےیکام ا ہیتو، عملہ ( مثال، انجکشن)ہے  یضرورت ہوت یاور ک یکس لئےیک نےید ںیجنہ ںیہ تےیل ںیدوائ یسیاگر آپ ا  5

بے م یکہ آپ کے ذات سایاور اس کا احترام کرتا ہے، ج میکو تسل یکرے گا جو آپ کے تشخص اور رازدار  مذکور ہے۔ ںیمنصو

 یونٹیدے سکتا ہے تو، وہ آپ کے کم ںیجن کا جواب عملہ نہ ںیسواالت ہ سےیا یآپ کے کوئ ںیبارے مدوا کے  یاگر اپن  1

 گے۔ ںیمدد کر یآپ ک ںیکے دوسرے ممبر سے مشورہ حاصل کرنے م میٹ ئریک یپرائمر ای GPفارماسسٹ، 
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 سپورٹ سروس کو چھوڑنا

 کا تعارف 17 اریمع

لوگ مختلف وجوہات کے چلتے سپورٹ سروسز کو چھوڑتے ہیں۔ سپورٹ سروس کا استعمال کرتے وقت آپ کو 

موصولہ تعاون اور نگہداشت کو جس چیز نے آمادہ کیا وہ اصول اسے چھوڑ کر جانے میں آپ کا تعاون کرنے کی 

یں گے۔کارر  وائی میں رہنمائی کر

بہ ہونا چاہیے۔ جو معاملہ پیش آئے گا اس کا فیصلہ کرنے کیلئے آپ کو  سپورٹ سروس کو چھوڑنا ایک مثبت تجر

 اپنا وقت نکالنے پر قادر ہونا چاہیے۔ سپورٹ سروس کا عملہ اس دوران الزما آپ کاتعاون کرے گا۔
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 سپورٹ سروس کو چھوڑنا

 17معیار 
بہ بنانے اور اس پر گفتگو کرنے م کا یلیآپ تبد  ۔ںیطرح سے شامل ہوتے ہ یپور ںیمنصو

 جائے گا۔ ایشامل ک ںیکو ان گفتگو م( دونوں ای)نمائندے  ایتو، آپ کے نگراں  ںیاگر آپ چاہ  6

 جاتا ہے۔ ایآپ کو شامل ک ںیکرنے م صیتشخ یممکنہ خطرے ک لئےیتو آپ اور دوسروں ک ںیاگر آپ سپورٹ سروس کو چھوڑتے ہ  2

سپورٹ سروس  یتو، سپورٹ سروسز کا استعمال کرنے والے دوسرے لوگوں اور نئ ںیمنتقل ہو رہے ہ ںیسپورٹ سروس م ینئ یاگر آپ کس  3

 ۔یجائے گ یمدد ک یآپ ک ںیموجود عملہ سے قبل از وقت مالقات کرنے م ںیم

 برقرار رکھنے کا موقع حاصل ہے۔ اںیپ کو دوستبنائے گا کہ آ ینیقی ہیکہ عملہ  ںیکرسکتے ہ نیقیآپ اس بات کا   4

اسے بند کرنا ہے تو، اس  ایہے  یکرسکت ںینہ یپور دیمز ںیضرورت یاگر آپ کو اس وجہ سے چھوڑنا پڑتا ہے کہ سپورٹ سروس آپ ک  5

 تھوڑا سا خطرہ اور خلل شامل ہوگا۔ ںیم یمنتقل

 جائے گا۔ ایسے اس کو نافذ ک یاور رضامند تیشمول یاور آپ ک ،یجائے گ یک دیتجد یجائے گا اور اس ک ایکو مکمل ک کارڈیآپ کے ر  1

تعاون  یاور کنبہ جات( ٹیڈووکیا زنیسٹ سےیج)آزادانہ تعاون  لئےیمدد ک یاپن ںیم یمنتقل ںیسپورٹ سروس م ینئ کیآپ ا  7

 ۔ںیحاصل کرسکتے ہ

سپورٹ سروس  یتو، پران ںیتقل ہونے والے نوعمر شخص ہمن ںیم( خدمت یامداد لئےیبالغوں ک)سپورٹ سروس  ڈلٹیاگر آپ ا  8

 یاعانت ک یآپ ک ںیکے عمل م یمنتقل عہیسپورٹ سروس کے نامزد کارکن کے ذر یمدد کرے گا تاکہ نئ یکا عملہ آپ ک

 جائے اور اس شخص کے ساتھ آپ کا مستقل رابطہ ہو۔

اس وجہ  ایہے  یکرسکت ںینہ یپور دیمز ںیضرورت یآپ کاگر آپ سے اس وجہ سے چھوڑنے کو کہا جاتا ہے کہ سپورٹ سروس   9

 یسے صورتحال بتائ قےیہے تو، آپ کو باقاعدہ طر تایمدد کرنا ناممکن بنا د یآپ ک لئےیسپورٹ سروس ک ہیسے کہ آپ کا رو

 جائے گا۔ ایآپ کو بتا ںیاس بارے م ںیکرسکتے ہ یکارروائ یآپ جو کوئ لئےیکرنے ک لیکے خالف اپ صلےیاور اس ف یجائے گ
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 A ضمیمہ

 فرہنگ

 وکالت یا وکیل
شخص جو خدمت کے کسی بھی پہلو سے یا خدمت کیلئے ادائیگی کرنے، یا اسے فراہم کرنے میں  خود مختار کوئی

شخص کی جانب سے ایسے دمت کا استعمال کرنے والے خ ، جوشامل کسی بھی دستوری ایجنسیوں سے آزاد ہوتا ہے

جو پیشہ ور افراد کے ساتھ معاملہ کرتے وقت خود کی نمائندگی کرنے سے قاصر  اور ان کے مفاد میں کام کرتے ہیں

 ۔ وکیل اس شخص کو اپنی رائے کا اظہار کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے۔محسوس کرتا یا کرتی ہے

 صیتشخ
ارروائی کہ کسی شخص کی صحت، ذاتی اور سماجی نگہداشت کے سلسلے میں اسے کیا چیز یہ فیصلہ کرنے کی ک

یہ ضرورتیں پوری کرنے کیلئے اسے کون سی خدمات نافذ کرنی چاہئیں۔ تشخیص کا عمل اس فرد، اس  درکار ہے، اور

 کے رشتہ داروں یانمائندوں، اور متعلقہ پیشہ ور افراد کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے۔

 ںنگرا
 وہ کہ ہے ہوتی درکار مدد سے وجہ اس جنہیں ہے کرتا بھال دیکھ کی دوستوں یا پارٹنرز خانہ، اہل جو شخص وہ

 ۔ہے ہوتی معاوضہ بال وہ ہیں کرتے فراہم نگہداشت جو وہ۔ ہے ہوتی الحق معذوری انہیں یا ہیں ہوتے ضعیف بیمار،

 یکارروائ یک اتیشکا
یق واضح  بارے کے پہلو کسی کے خدمت کو دوسروں یا شخص والے کرنے الاستعم کا خدمت سے جن کار طر

 ۔ہے ملتی مدد میں کرنے شکایت یا تبصرہ میں

 شکل
بان، آسان میں پڑھنے یہ۔ ہو مناسب کیلئے آپ جو معلومات کردہ پیش میں خاکے ایسے یل ز  یا میں ٹیپ یا بر

 ۔ہے ہوسکتی میں ڈسک
بہ ذاتی  منصو

بہ کہ تعاو یقے سے فراہم کی جائے گی، جو بنیادی طور اس ضمن میں ایک منصو ن اور نگہداشت کی خدمات کس طر

یاان کے نمائندے)پر خدمت کا استعمال کرنے والے شخص   اور خدمت فراہم کنندہ کے بیچ متفقہ ہوتی ہے۔( اور
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 میٹ ئریک یپرائمر

GP ے ہیں۔اور صحت سے متعلق دوسرے پیشہ ور افراد جو معاشرے میں نگہداشت صحت فراہم کرت 

 
 ممانعت

 کسی شخص کو درج ذیل کا استعمال کرکے خود کو یا دوسرے لوگوں کو مضرت پہنچانے سے روکنے کیلئے کنٹرول کرنا۔

پر ہاتھوں کو حقیقی یا دھمکی آمیز انداز میں ڈالنا)جسمانی ذرائع   •  ؛ (کوئی مخصوص کام انجام دینے سے روکنے کیلئے کسی شخص کے او

 ؛ (مثال، کسی شخص کو سونے والے تھیلے میں لپیٹنا یا انہیں کرسی میں جکڑنا)میکانکی ذرائع   •

یڈیو نگرانی)ماحولیاتی ذرائع   •  ؛ یا(مثال، دروازوں کو الیکٹرانک طور پر مقفل کردینا یا و

یے کی عالمتی تدبیر کیلئے مسکن یا سکون آور دوائیں استعمال کرنا)دوا دینا   •  ۔(بے چینی یا جارحانہ رو

 خطرے کا نظم و نسق

خطرے کا نظم و نسق کرنے، زندگی سے محرومی، مالی خسارہ، عملہ کی دستیابی، تحفظ کا خسارہ، یا نیکنامی کے خسارے کو کم 

یقہ۔  کرنے کیلئے ایک منظم طر

UKCC 
نڈ مڈوائفری کی جگہ نرسنگ ای UKCCمیں  2002 سلطنت متحدہ کی مرکزی کونسل برائے نرسیز، آیائیں، اورمشاہدین صحت۔ 

 کونسل نے لے لی تھی۔

 آگاہ کرنا
یعہ کے( فرد ور پیشہ یا) مالزم کسی یب خطرے، کچھ وابستہ سے کار جائے تعلق کا جس افشاء کا معلومات خفیہ ذر  دیگر یا فر

 (Lord Barrie QC 1995)۔ ہو کا مالزمین ساتھی کے اس یا ہو کا آجر یہ چاہے ہو، سے برتاؤ اخالقی غیر یا قانونی غیر

 
 



 

44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B ضمیمہ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسٹینڈرڈز کیئرنیشنل 
 سپورٹ سروسز



 
 اسٹینڈرڈز کیئرنیشنل 

 سپورٹ سروسز

45 

 B ضمیمہ

 مواد کیلئے حوالہ مفید

 امور قانونی

 1222 کٹیا( نڈیاسکاٹ ل) یٹیسیپیان ک نڈیا ڈلٹسیا ید
 ےکیلئ اس ہے جاتا دیا انجام کام بھی کوئی جو سے جانب کی شخص بالغ ناقابل کسی تحت کے ایکٹ اس

 :کہ ہے ضروری

 کو فائدہ پہنچے؛ شخص اس  •

یر غور الیا جائے؛ اور  • پرست یا مختار کی خواہشات کو ز ین رشتہ دار، نگراں، سر یب تر  اس شخص کی اور اس کے قر

بہ مقصد حاصل ہو۔  •  اس شخص کی آزادی کو غیر ضروری طور پر محدود کیے بغیر مطلو

 1991 کٹیا( نڈیاسکاٹ ل)چلڈرن 
 :کہ ہے حق کو بچے ہربچوں کو مقدم رکھتا ہے۔ یہ ایکٹ 

 ایک فرد کی حیثیت سے برتاؤ کیا جائے؛  •

پر اثرانداز ہونے والے معامالت پر آراء پیش اور ظاہر کرے؛ اور  •  اپنے او

 بدسلوکی، بے توجہی یا استحصال کی سبھی قسموں سے تحفظ فراہم کیا جائے۔  •

یاں ہیں۔نگہداشت کا توازن حاصل کرنے میں وال  دین اور مقامی اتھارٹیوں کے حقوق اور ذمہ دار

 1998ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ 

یقے سے استعمال کیا جاتا ہے یہ ایکٹ اس پر  رہائش پذیر، قابل شناخت لوگوں کے بارے میں معلومات کو کس طر

 اس کی تعمیل کرنی چاہیے۔ محیط ہوتا ہے۔ ذاتی ڈیٹا اپنے پاس رکھنے یا اس پر کارروائی کرنے والی سبھی تنطیموں کو

 1995معذوری کی بنا پر امتیازی سلوک سے متعلق ایکٹ 

میں نافذ ہوا، مالزمت میں، اشیاء خدمات، نقل و حمل اور تعلیم تک رسائی  1996وسیع حد رکھنے واال یہ ایکٹ، جو 

 میں معذور افراد کے خالف امتیازی سلوک کو غیر قانونی قرار دیتا ہے۔

 1974 ت و سالمتی وغیرہ سے متعلق ایکٹکام کے وقت صح

یہ ایکٹ صحت و سالمتی کے قانون کا بنیادی جزء ہے جو کام کی سرگرمی سے متاثرہ ہر کسی کو محیط ہے۔ یہ 

 کام کے وقت صحت و سالمتی کی قانونی ذمہ داری کا بوجھ آجر پر ڈالتا ہے۔
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 1998 حقوق انسانی سے متعلق قانون
پی کنونش کو  یہ ایکٹ عوامی اداروں کے اعمال کے سلسلے میں اسکاٹس اور انگلش قانون میں انسانی حقوق پر یورو

باہم ضم کرتا ہے۔ اس کا مقصد انسانی حقوق کا تحفظ کرنا اور جمہوری معاشرے کے مثالی نمونوں اور اقدار کو برقرار 

 :رکھنا اور انہیں فروغ دینا ہے۔ کنونش کے آرٹیکلس میں شامل ہے
 اور مذہب کی آزادی؛ فکر، ضمیر •
 اظہار کی آزادی؛  •
 اجتماع اور وابستگی کی آزادی؛  •
 نجی اور کنبہ جاتی زندگی کے احترام کا حق؛ اور  •
 شادی کرنے کا حق۔  •

 2003ایکٹ ( اسکاٹ لینڈ( )نگہداشت اور معالجہ)مینٹل ہیلتھ 

کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاسکتا ہے اوراس کے  یہ ایکٹ بتاتا ہے کہ اگر کسی شخص کو دماغی بیماری الحق ہے تو اس

 حقوق کیا ہیں۔

 1971منشیات کے بیجا استعمال سے متعلق ایکٹ 

یاتی اور دیگر مصنوعات اپنے پاس رکھنے،  یہ ایکٹ یوکے میں منشیات پر قابو پانے کیلئے اصل قانون ہے۔ یہ ادو

منشیات کے بیجا استعمال سے متعلق صورت کے جب سپالئی کرنے اور تیار کرنے کو ممنوع قرار دیتا ہے سوائے اس 

یعہ انہیں قانونی بنایا گیا ہو۔ 1985ضابطہ  قانون کا تعلق ممنوعہ منشیات سے ہے اور یہ انہیں پانچ الگ الگ  کے ذر

شیڈیولز میں رکھتا ہے۔ ممنوعہ منشیات کو ذخیرہ کرنے اور ان کا نظم و نسق کرنے کے ذمہ دار کسی بھی شخص کو 

یل)اور منشیات کے بیجا استعمال  1985ت کے بیجا استعمال سے متعلق ضابطہ منشیا سے متعلق ( محفوظ تحو

 کے مشموالت سے واقف ہونا چاہیے۔ 1973ضوابط 

 1997پولیس ایکٹ 

یل  Vکا جزء  1997پولیس ایکٹ  یکارڈ  2002اپر یکارڈ آفس کو مجرمانہ ر یمنل ر میں نافذ کیا گیا تھا۔ یہ اسکاٹش کر

 ومات سے متعلق اسناد افراد اور تنظیموں کو جاری کرنے کی اجازت دیتا ہے۔کی معل

 1998 مفاد عامہ میں افشاء سے متعلق ایکٹ

والے کارکنان کا تحفظ کرتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر حقوق مالزمت سے ' آگاہ کرنے'یہ ایکٹ غلط کام کرنے کے بارے میں 

کرتا ہے، اور افشاء کی ان قسموں کے بارے میں التزام کرتا ہے جو تحفظ میں ترامیم کی شکل اختیار  1996متعلق ایکٹ 

 یافتہ ہوسکتے ہیں؛ جن حاالت میں اس طرح کا افشاء تحفظ یافتہ ہے؛ اور وہ اشخاص جو تحفظ یافتہ ہوسکتے ہیں۔
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 1976نسلی تعلقات سے متعلق ایکٹ 

بیت اور دوسرے شعبوں میں   نسلی امتیازی سلوک کو غیر قانونی قرار دیتا ہے۔یہ ایکٹ مالزمت، خدمت کی حوالگی، تر

 2000 کٹیا متعلق سے( میترم) تعلقات ینسل

یں قبل محیط نہیں تھے نسلی امتیاز کو غیر قانونی قرار دیتا ہے۔ یہ عوامی تنظیموں  یہ ان عوامی سرگرمیوں میں جو از

یضہ عائد کرتا ہے۔  پر نسلی مساوات کو فروغ دینے کا ایک عمومی فر

ی  2001ایکٹ ( اسکاٹ لینڈ)گولیشن آف کیئر ر

یشن اور معائنے کا ایک نیا  یہ ایکٹ نگہداشت کی خدمت کے ضابطے بشمول نگہداشت کی خدمات کے رجسٹر

یر غور رکھتا ہے۔ یہ ایکٹ دو نئے قومی، خودمختار  نظام تشکیل دیتا ہے جو نگہداشت کے قومی معیارات کو ز

یگودی ادارے، اسکاٹش کمیشن فار  لیشن آف کیئر، نگہداشت کی خدمات کو منضبط کرنے کیلئے، اور ر

بیت  اسکاٹش سوشل سروسز کونسل، سماجی خدمت کی افرادی قوت کو منضبط کرنے کیلئے اور اس کی تعلیم و تر

 کو فروغ دینے اور منضبط کرنے کیلئے بھی تخلیق کرتا ہے۔

یب سائٹیں مالحظہ کرسکتے ہیں  :آپ معلومات کیلئے یہ و

یگولیشن آف کیئر   •  2001ایکٹ ( اسکاٹ لینڈ)ر

www.scotland-legislation.hmso.gov.uk/legislation/scotland/acts2001/20010008.htm 

یگولیشن  •  اسباب دستوریکے  2001ایکٹ ( اسکاٹ لینڈ)آف کیئر  ر

www.scotland-legislation.hmso.gov.uk/legislation/scotland/s-200201.htm 

 1974کی بازآباد کاری سے متعلق ایکٹ  مجرمین

یری سزائیں گزارے ہوئے یا نظرانداز کردہ بنانے کا اہل بناتا ہے۔  یہ ایکٹ بازآباد کاری کے عرصے کے بعد کچھ تعز

یخ سے ایک مقررہ وقت ہے۔  بازآباد کاری کا عرصہ سزا یابی کی تار

 1975جنس کی بناء پر امتیازی سلوک سے متعلق ایکٹ 

بیت میں جنس یا ازدواجی حیثیت کی بنیاد پر  1975ناء پر امتیازی سلوک سے متعل قانون جنس کی ب تقرری، ترقی اور تر

یہ ایکٹ تعلیم، اقامت، اشیاء اور خدمات کی فراہمی اور تشہیر پر محیط ہے۔ امتیازی سلوک کو غیر قانونی قرار دیتا ہے۔
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 یسیپال

 1999 یدکاریجد یورک سروسز کسوشل  ںیم نڈیاسکاٹ ل: کو ہدف بنانا یعمدگ

یہ قرطاس ابیض بچوں اور مصیبت زدہ بالغوں کے تحفظ کومستحکم بنانے اور اعلی معیار کی خدمات 

یز طے کرتا ہے۔ اسکاٹش کمیشن فار  وفراہم کیے جانے ک یگولیشن دی یقینی بنانے کے واسطے تجاو ر

 ار ہے۔آف کیئر اس مقصد کیلئے متعین کردہ ایک خود مختار انضباط ک

 2000آور نیشنل ہیلتھ 

یب کے بیچ صحت سے  بۂ صحت کا مقصد اسکاٹ لینڈ کی صحت میں بہتری النا اور امیر و غر منصو

کو بحال کرنا اور نگہداشت و  NHSمتعلق خالء کو بند کرنا، ایک قومی خدمت کی حیثیت سے 

 معیارات میں بہتری النا ہے۔
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