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ਰੇਟਿੰਗ ਲਈ ਟਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ? 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਿੁਆਲਿੀ ਸਿੈਂਡਰਡ (National Quality Standard)
(NQS) ਲਈ ਆਰੰਟਿਿ ਬਚਪਨ ਦੀ ਟਸੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸੰਿਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਂਿਣ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 
ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: 

• ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਰਪੂਰ ਟਸੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸੰਿਾਲ ਦੀ ਟਵਵਸਥਾ ਟਵੱਚ 
ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਿਰਨਾ

• ਪਟਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟਸੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸੰਿਾਲ ਬਾਰੇ 
ਸੂਟਚਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਟਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ 
ਟਗਆਨ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚ ਟਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਿਰਨਾ।

NQS, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ (National Regulations) ਦਾ ਇੱਿ 
ਟਹੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟਵੱਚ 7 ਗੁਣਵੱਤਾ ਿੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਟਚਆਂ 
ਦੇ ਟਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਟਵਿਾਸ ਸਬੰਧੀ ਨਤੀਟਜਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 
ਹਨ।

ਮੁਲਾਂਿਣ ਅਤੇ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਪ੍ਰਟਿਟਰਆ ਲਈ ਸੰਿੇਪ ਸੇਧ

ਇਸ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸ਼ੀਿ ਟਵੱਚ ਪ੍ਰਵਾਟਨਤ ਟਸੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸੰਿਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਂਿਣ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਟਿਟਰਆ ਦੀ ਸੰਿੇਪ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਟਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਟਵੱਚ ਿੁੱ ਝ ਆਮ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਰਪੂਰ ਦਰਜੇ (ਰੇਟਿੰਗਾਂ) ਿੀ ਹਨ?  
ਟਿਸੇ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਪੰਜ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਰਪੂਰ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਟਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਿਦੀਆਂ 
ਹਨ: 

ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਆਸਿ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬਾਲ ਟਸੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸੰਿਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ 
ਅਥਾਰਿੀ (Australian Children’s Education & Care Quality 
Authority) (ACECQA) ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਜਸਦਾ 
ਇੱਿ ਟਹੱਸਾ ਆਰੰਟਿਿ ਬਲਾਿ (Starting Blocks) ਹਨ, ਟਜਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਸਰਬੋਤਮ ਰੇਟਿੰਗ ਟਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

1 ਟਸੱਟਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਅਟਿਆਸ

ਬੱਟਚਆਂ ਦੀ ਟਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਟਿਆ2

3 ਿੌਟਤਿ ਵਾਤਾਵਰਣ 

6 ਪਟਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਟਹਯੋਗੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ

4 ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਵਵਸਥਾਵਾਂ

5 ਬੱਟਚਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ

7 ਪ੍ਰਬੰਧਣ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ

ਇਹ ਸੇਵਾ ਇੱਿ ਸੁਰੱਟਿਅਤ ਟਸੱਟਿਆ ਅਤੇ 
ਸੰਿਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰ ਤੂ 
ਇੱਿ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸੁਧਾਰ ਯੋਗ ਿੇਤਰ ਦੇਿੇ ਗਏ 
ਹਨ।

ਇਹ ਸੇਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਿੁਅਟਲਿੀ ਸਿੈਂਡਰਡ 
(National Quality Standard) ਦੀ 
ਪੂਰਤੀ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ 
ਿਰਪੂਰ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਿੇਤਰਾਂ ਟਵੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ 
ਿਰਪੂਰ ਟਸੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸੰਿਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਿਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੇਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਰਪੂਰ ਸੱਤ ਿੇਤਰਾਂ 
ਟਵੱਚੋਂ ਘੱਿੋ-ਘੱਿ ਚਾਰ ਟਵੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ 
ਿੁਅਟਲਿੀ ਸਿੈਂਡਰਡ ਿੁਅਟਲਿੀ ਸਿੈਂਡਰਡ 
(National Quality Standard) ਦੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੇਵਾ ਬੇਟਮਸਾਲ ਟਸੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸੰਿਾਲ 
ਨੰੂ ਉਤਸਾਹਤ ਿਰਦੀ ਹੈ, ਸੈਿਿਰ ਟਵੱਚ 
ਅਗਵਾਈ ਟਵਿਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 
ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਟਜਿਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹ ੈ(SIGNIFICANT 
IMPROVEMENT 
REQUIRED)

ਬੱਟਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਟਿਆ, ਟਸਹਤ ਅਤੇ ਿਲਾਈ 
ਲਈ ਇੱਿ ਵੱਡਾ ਿਤਰਾ ਦੇਟਿਆ ਟਗਆ 
ਹੈ। ਮਸਟਲਆਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ 
ਿਾਰਵਾਈ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
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ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਿੌਣ ਟਦੰਦਾ ਹੈ? 
NQS ਲਈ ਰਾਜ ਜਾਂ ਿੇਤਰੀ ਰੈਗੂਲੇਿਰੀ ਅਥਾਰਿੀ (state or 
territory regulatory authority) ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਿਣ 
ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਟਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਟਜਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 
ਸੱਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿੇਤਰਾਂ ਟਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਿ ਲਈ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱ ਚੀ 
ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਰਟਜਆਂ ਨੰੂ ACECQA ਵੈੱਬਸਾਈਿ  
(acecqa.gov.au) ਅਤੇ ਆਰੰਟਿਿ ਬਲਾਿ (Starting Blocks) 
ਵੈੱਬਸਾਈਿ (startingblocks.gov.au) ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਿਰੀ ਰਟਜਸਿਰਾਂ 
‘ਤੇ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ਤ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਟਿਸ ੇਸਵੇਾ ਦੇ ਟਜਿਰਯਗੋ ਸਧੁਾਰ ਦੀ ਲੋੜ (Significant 
Improvement Required) ਵਜੋਂ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਿੀਤੇ 
ਜਾਣ ਦਾ ਿੀ ਅਰਥ ਹੈ? 
ਜੇ ਟਿਸੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਟਜਿਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ (Significant 
Improvement Required) ਵਜੋਂ ਰੇਟਿੰਗ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਰੈਗੂਲੇਿਰੀ ਅਥਾਰਿੀ (regulatory authority) ਨੇ ਇਹ ਟਨਰਧਾਰਤ 
ਿੀਤਾ ਹੈ, ਟਿ ਬੱਟਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਟਿਆ, ਟਸਹਤ ਅਤੇ ਿਲਾਈ ਸਬੰਧੀ 
ਿਤਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮਨਜੂਰਸੁਦਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਿਤਟਰਆਂ ਨੰੂ 
ਦੂਰ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਿਾਰਵਾਈ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ RA ਇਹ 
ਸੁਧਾਰ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਨੰੂ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਟਧਆਨ 
ਨਾਲ ਟਨਗਰਾਨੀ ਿਰੇਗੀ। 

ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ
ਨਵੀਂਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਟਵੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਤਾਂ (element 
required in the standards) ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਿਰਨ ਟਵੱਚ ਿੁੱ ਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ 
ਸਿਦਾ ਹੈ, ਟਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ NQS ਲਈ ਿੰਮ ਿੀਤਾ ਜਾ ਟਰਹਾ ਹੈ 
ਜਾਂ NQS ਰੇਟਿੰਗ ਪੂਰਾ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਹਾਸਲ ਿਰਨ 
ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਸਵੇਾ ਦੁਆਰਾ ਿੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਿਟੋਸਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਾ ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਧੁਾਰ ਯਜੋਨਾ 
(Quality Improvement Plan) (QIP) ਦੇਿਣ ਲਈ ਿਟਹ ਸਿਦੇ ਹੋ।  

QIP ਇੱਿ ਦਸਤਾਵਜੇ ਹੈ ਜੋ NQS ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ 
(National Regulations) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣ ੇਅਟਿਆਸਾਂ ਦੀ 
ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸਵ-ੈਮਲੁਾਂਿਣ ਦਰਜ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਧੁਾਰ ਿਰਨ ਯਗੋ 
ਿਤੇਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਟਵੱਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਟਵਚਾਰ ਦਾ 
ਟਬਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਟਸੱਟਿਅਿ, ਬੱਚ,ੇ ਪਟਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿਾਈਚਾਰੇ 
ਸਿ ਨੰੂ ਸਵੇਾ ਦੇ QIP ਦੇ ਟਵਿਾਸ ਅਤੇ ਸੰਿਾਲ ਟਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਟਬਨ੍ਹ ਾ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? 
ਟਜਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਿਣ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
“ਆਰਜੀ-ਅਜੇ ਤੱਿ ਮੁਲਾਂਿਣ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਟਗਆ (Provisional-Not 
Yet Assessed)” ਵਜੋਂ ਰੇਟਿੰਗ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਟਸੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸੰਿਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਿੁਆਟਲਿੀ ਫਰੇਮਵਰਿ 
(National Quality Framework) (NQF) ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨਜੂਰ 
ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਿਈ ਪ੍ਰਟਿਟਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਟਵੱਚੋਂ 
ਗੁਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਿਣ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ 
ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਟਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਿ 
ਤਰੀਿਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੇਵਾ RA ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਿਣ ਅਤੇ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇੱਿ 
ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰੇਗੀ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਿਣ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਿਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਟਸੱਧਾ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ। ਇਸ 
ਮੁਲਾਂਿਣ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਲਈ ਜੁੰ ਮੇਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਿੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 
ਦੀ RA ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ QIP ਅਤੇ ਪਟਰਵਾਰਿ ਟਿਤਾਬਚੇ ਦੀ 
ਮੰਗ ਵੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਿੂਬੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ 
ਟਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਿਣ ਿਰਨ ਟਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ 
ਟਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਟਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਿਰੇਗੀ 
ਟਜਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਿਣ ਅਤੇ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਅਿਸਰ ਟਿੰਨੀ 
ਵਾਰ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲੇਿਰੀ ਅਥਾਰਿੀਆਂ (regulatory authorities) ਗੁਣਵੱਤਾ 
ਰੇਟਿੰਗ ਮੁਲਾਂਿਣ ਤਟਹ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਿੀਚਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 
ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਿਣ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਿਰਨਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਿਰਨਾ 
ਅਤੇ ਪਟਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਾਈਚਾਟਰਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੰੂ ਸਹੀ ਅਤੇ 
ਤਾਜਾ ਜਾਣਿਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰੱਿਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਸੇਵਾ ਟਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੱਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ 
ਵੱਲ ਟਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਟਿ RA ਦੀਆਂ ਿਾਰਵਾਈਆਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ 
ਜੋਿਮ-ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਘੱਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-
ਵਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ 
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ NQS ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਿਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 
ਲਈ ਮੁਲਾਂਿਣ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਟਵੱਚਿਾਰ ਇੱਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

https://www.startingblocks.gov.au/other-resources/factsheets/contact-your-regulatory-authority/
https://www.startingblocks.gov.au/other-resources/factsheets/contact-your-regulatory-authority/
http://www.acecqa.gov.au
http://www.startingblocks.gov.au
https://www.acecqa.gov.au/sites/default/files/2018-07/RevisedNQSHandoutA4.pdf
https://www.acecqa.gov.au/sites/default/files/2018-07/RevisedNQSHandoutA4.pdf
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ਮੁਲਾਿਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਿਰਨ ਦੌਰਾਨ RA’s 
ਹੇਠਾਂ ਟਦੱਤੇ ਿਾਰਿਾਂ ‘ਤੇ ਟਵਚਾਰ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ: 

• ਗੁਣਵੱਤਾ ਿੇਤਰਾਂ, ਟਮਆਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰੰਟਿਿ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਤੀਟਜਆਂ 
ਸਮੇਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਟਪਛਲੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰੇਟਿੰਗ।

• ਸੇਵਾ ਦੀ ਟਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਟਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਟਜਸਨੰੂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੰੂ 
ਪ੍ਰਿਾਵਤ ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਟਨਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ - ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 
ਮਨਜਰੂਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਿੀਮ ਟਵੱਚ ਬਦਲਾਅ।

• ਸੇਵਾ ਟਵੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਿਨਾਵਾਂ - ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 
ਗੰਿੀਰ ਘਿਨਾਵਾਂ, ਟਸਿਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਿਰੀ ਿਾਨੰੂਨ (National 
Law) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਿਰਨਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਟਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ 
ਜਲਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਿਰਨ ਦੀ ਪਟਹਲ ਦਾ ਸੰਿੇਤ ਦੇ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਟਪਛਲੇ ਮੁਲਾਂਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਟਰਆ ਸਮਾਂ - ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰੇਟਿੰਗ ਪਟਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ 
ਿਦਰਾਂ ਅਤੇ ਿੀਮਤਾਂ ਗੁਆ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਹਰ RA ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਿਣ ਿਾਰਜਿ੍ਰਮ ਨੰੂ ਇੱਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਟਮਲਣ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਰਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹੈ।

ਰੈਗੂਲੇਿਰੀ ਅਥਾਰਿੀ (regulatory authority) ਨੰੂ ਟਿਸੇ ਸੇਵਾ ਦਾ 
ਮੁਲਾਂਿਣ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਿਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 10 ਹਫਤੇ ਲੱਗ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਟਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਰੇਟਿੰਗ ਟਰਪੋਰਿ ਜਾਂ ਰੇਟਿੰਗ ਸਰਿੀਟਫਿੇਿ 
ਉਪਲਬਧ ਿਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

RAs ਇਹ ਟਿਵੇਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਟਿ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਦੀਆਂ ਹਨ? 
RAs ਮੁਲਾਂਿਣ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਮੁਲਾਿਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 
ਟਨਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਟਨਰਧਾਰਤ ਫੇਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾ 
ਦਾ ਰਾਸ਼ਿਰੀ ਿਾਨੰੂਨ ਹੇਠ ਸੰਚਾਲਨ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 
ਟਵੱਚ ਟਨਗਰਾਨੀ, ਮੌਿੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟਨਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਵਾਲੀਆਂ 
ਫੇਰੀਆਂ ਸਾਮਲ ਹਨ।

ਮੁਲਾਂਿਣ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਟਿਟਰਆ ਦੇ ਿਦਮਾਂ ਦਾ 
ਸਾਰ

ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਿਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਟਵੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, NQS ਅਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਿਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ 
ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਟਿਆਸਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਟਨਰਧਾਰਤ ਿਰਨ ਲਈ 
ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਿਣ ਿਰਦਾ ਹੈ।

ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤਾਿਤਾਂ ਅਤੇ ਟਜੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਿੀਤਾ ਜਾ 
ਸਿਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਟਜਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ (Quality Improvement Plan) (QIP) 
ਟਵੱਚ ਦਰਜ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫੇਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ

ਰੈਗੂਲੇਿਰੀ ਅਥਾਰਿੀ (Regulatory authority) ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਟਲਿਤੀ ਨੋਟਿਸ ਟਦੰਦੀ ਹੈ, ਟਿ ਮੁਲਾਂਿਣ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ 
ਪ੍ਰਟਿਟਰਆ ਆਰੰਿ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੇਰੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਰੈਗੂਲੇਿਰੀ 
ਅਥਾਰਿੀ (Regulatory authority) ਨੰੂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ QIP ਪੇਸ਼ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਲੁਾਂਿਣ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਮਲੁਾਿਾਤ ਸਵੇਾ ਟਵੱਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਟਰਪੋਰਿ ਦਾ ਿਰੜਾ

ਰੈਗੂਲੇਿਰੀ ਅਥਾਰਿੀ (Regulatory authority) ਮਨਜੂਰਸੁਦਾ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਮੁਲਾਂਿਣ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਟਰਪੋਰਿ ਦਾ ਿਰੜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਿਰਦੀ ਹੈ।

ਟਰਪੋਰਿ ਦੇ ਿਰੜੇ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ

ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਟਰਪੋਰਿ ਟਵੱਚਲੀਆਂ ਟਿਸੇ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ 
(ਫੀਡਬੈਿ) ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 
ਿਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਅੰਤਮ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਟਰਪੋਰਿ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ 
ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਅੰਤਮ ਟਰਪੋਰਿ ਨੰੂ ਤੈਅ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ 
‘ਤੇ ਟਵਚਾਰ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤਮ ਟਰਪੋਰਿ

ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਟਨਰਧਾਰਤ ਸਮੀਟਿਆ ਟਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, 
ਅੰਤਮ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੀਟਿਆ ਲਈ ਮੰਗ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਟਜਸਿਰਾਂ ਟਵੱਚ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ਤ ਰੇਟਿੰਗਾਂ

ਸਮੀਟਿਆ ਦੀ ਟਮਆਦ ਿਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਅੰਤਮ ਰੇਟਿੰਗਾਂ 
ACECQA ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਿ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਟਜਸਿਰਾਂ ਟਵੱਚ 
ਪ੍ਰਿਾਸਤ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।


