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ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਸੱਕਿਆ 
ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਕਵਿੇ ਦਾਿਲ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਰੱਕਿਅਤ, ਿੁਸ਼ 
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਸੱਿਣ ਅਤੇ ਕਵਿਾਸ ਿਰਨ ਦੇ ਮੌਿੇ ਕਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਮੁੱਚੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕਵੱਚ ਲੰਬੀ ਦੈਕਨਿ ਸੰਭਾਲ, ਪਰਰੀ-ਸਿੂਲ/
ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ, ਪਕਰਵਾਰਿ ਦੈਕਨਿ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੂਲੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ 
ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਿੋ ਿੌਮੀ ਕਮਆਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਿਰਨ ਲਈ ਿੰਮ ਿਰ 
ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਿੇ ਕਿ ਬੱਕਚਆਂ ਨੂੰ 
ਜੀਵਨ ਕਵੱਚ ਅਤੇ ਕਸੱਕਿਆ ਕਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਨਯਕਮਤ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਨਯਕਮਤ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਿੌਮੀ ਿਨੰੂਨ ਅਤੇ ਅਕਧਕਨਯਮਿੌਮੀ ਿਨੰੂਨ ਅਤੇ ਅਕਧਕਨਯਮ
ਕਜਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਨਯਕਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਿੌਮੀ 
ਗੁਣਵੱਤਾ ਢਾਂਚੇ (National Quality Framework) ਅਤੇ ਿੌਮੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 
ਕਮਆਰ (National Quality Standard) ਤਕਹਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ 
ਤਾਮੀਲ ਿਰਨਾ ਲਾਜਿਮੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਕਵੱਚ ਹੇਠ ਕਲਿੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

•   ਅਮਲੇ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ
•   ਬੱਕਚਆਂ ਦੀ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਨੰੂ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
•   ਸਵੇਾ ਦੀ ਜਗਹਰਾ ਅਤ ੇਰਪੂ-ਰਿੇਾ
•   ਬੱਕਚਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਵਿਾਸ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਕਸੱਿਣ ਦੇ ਤਜਿਰਕਬਆਂ ਦੀ 

ਗੁਣਵੱਤਾੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਰਾਂਤ ਜਾਂ ਿੇਂਦਰੀ ਪਰਰਦੇਸ਼ ਕਵੱਚ ਹੋਰ ਿਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਕਧਕਨਯਮ ਵੀ ਹੋ 
ਸਿਦੇ ਹਨ ਕਜਨਹਰਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਿਰਨਾ ਕਸੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ 
ਲਾਜਿਮੀ ਹੈ।

ਕਸੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਕਨਯਕਮਤ ਿਰਨਾਕਸੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਕਨਯਕਮਤ ਿਰਨਾ
ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਿਨੰੂਨੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਹਰ ਪਰਰਾਂਤ ਅਤੇ ਿੇਂਦਰੀ ਪਰਰਦੇਸ਼ ਕਵੱਚ ਹਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਿਰਨ, 
ਮੁਲਾਂਿਣ ਿਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦੌਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਇੱਿ ਅਕਧਕਨਯਮਿ 
ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਕਧਕਨਯਮਿ ਅਥਾਰਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਮਲਿੇ ਵੀ ਿੰਮ ਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 
ਸੁਧਾਰ ਿਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿੀਤੀ 
ਜਾ ਸਿੇ ਕਿ ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਕਸੱਿਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਕਮਲਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਿ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪਰਿ ਵੇਰਵੇ ਏੇਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: 
www.startingblocks.gov.au/other-resources/external-
links

ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਵਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜਿ 
ਦੇਿ ਸਿਦੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਸਿਦੇ ਹੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਡਸਪਲੇਅ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੀ ਦੇਿਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਡਸਪਲੇਅ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੀ ਦੇਿਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਰਜੇਬੰਦੀਆਂਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਰਜੇਬੰਦੀਆਂ
ਿੌਮੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮਆਰ (National Quality Standard) ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜਿਰ 
ਅਕਧਕਨਯਮਿ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਿਣ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਕਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ 
ਦਰਜੇਬੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਰਦਰਕਸ਼ਤ ਿਰਨ।

ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ 
ਕਿ ਿੌਮੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮਆਰ (National Quality Standard) ਦੀ ਪੂਰਤੀ 
ਿਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰਹਰਾਂ ਿੰਮ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਦਰਜੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਿੋ:
www.startingblocks.gov.au/find-child-care 

ਦਸਤਾਵੇਜਿਦਸਤਾਵੇਜਿ
ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਿੁਝ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪਰਰਦਰਕਸ਼ਤ ਿਰਨਾ ਲਾਜਿਮੀ 
ਹੈ, ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਸੰਿਟਿਾਲ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਿੇ ਿੱਢਣ ਲਈ ਹਰ ਮੰਕਜਿਲ 
ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਮਨਜਿੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪਰਰਦਾਨਿ ਅਤੇ ਕਸੱਕਿਅਿ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਮ, 
ਨਾਮਜਿਦ ਸੁਪਰਵਾਈਜਿਰ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਸੰਪਰਿ ਵੇਰਵੇ, ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ 
ਲਾਜਿਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਿਈ ਚੀਜਿਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਸੱਕਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਰੋਗਰਾਮਕਸੱਕਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਰੋਗਰਾਮ
ਕਸੱਕਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਵਿੇ ਪਰਰਦਰਕਸ਼ਤ ਿੀਤੀ 
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿ ਸਿੋ ਕਿ ਿੇਡ ਅਤੇ ਕਸੱਿਣ ਕਵੱਚ 
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰਹਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕਹਯੋਗ ਿੀਤਾ  
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਪਰਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜਿਬੱਧ ਿਰਦੇ ਮੁਲਾਂਿਣਾਂ ਦੀਆਂ 
ਿਾਪੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।

http://www.startingblocks.gov.au/other-resources/external-links/
https://www.startingblocks.gov.au/find-child-care/
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ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ?ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਫੀਸ ਕਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਫੀਸ ਕਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਚਾਰਜ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਕਵੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜਾਂ ਫੀਸਾਂ 
ਇਿੱਤਰ ਿਰਨ ਦੇ ਤਰੀਿੇ ਕਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜਿਮੀ ਤੌਰ 
’ਤੇ 14 ਕਦਨਾਂ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਕਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸੱਟ ਅਤੇ ਕਬਮਾਰੀਘਟਨਾਵਾਂ, ਸੱਟ ਅਤੇ ਕਬਮਾਰੀ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ, ਸੱਟ, ਸਦਮੇਂ ਜਾਂ ਕਬਮਾਰੀ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜਿਮੀ ਤੌਰ 
’ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੂਕਚਤ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ 
ਪਕਹਲਾਂ)।

ਛੂਤਿਾਰੀ ਕਬਮਾਰੀਆਂਛੂਤਿਾਰੀ ਕਬਮਾਰੀਆਂ
ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਵੱਚ ਿੋਈ ਛੂਤ ਦੀ ਕਬਮਾਰੀ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 
ਚੇਚਿ ਜਾਂ ਹੱਥ, ਪੈਰ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਕਬਮਾਰੀ ਤਾਂ ਮਾਕਪਆਂ ਜਾਂ ਅਕਧਿਾਕਰਤ 
ਸੰਿਟਿਾਲੀ ਸੰਪਰਿਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੂਕਚਤ ਿਰਨਾ ਲਾਜਿਮੀ ਹੈ।

ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਡਾਿਟਰੀ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂਦਵਾਈ ਅਤੇ ਡਾਿਟਰੀ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿੋਈ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਐਲਰਜੀ 
ਜਾਂ ਡਾਿਟਰੀ ਸਮੱਕਸਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲੋਂ ਲੋਕੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 
ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇੱਿ ਡਾਿਟਰੀ ਪਰਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਕਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 
ਰਜਿਾਮੰਦੀ ਪਰਰਦਾਨ ਿਰੋ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਿਿਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਿਣ ਿਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਿਰਨ 
ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।  ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਇਸਦੀ ਡਾਿਟਰੀ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਿ ਿਾਪੀ ਪਰਰਦਾਨ 
ਿਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਸੰਿਟਿਾਲ ਕਵੱਚ, ਸੰਿਟਿਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਿੋਈ ਪੰਜੀਕਿਰਤ 
ਡਾਿਟਰੀ ਪਰਰੈਿਟੀਸ਼ਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਦਵਾਈ ਨੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈਿਕਸਸ ਜਾਂ ਦਮੇਂ ਦੇ ਸੰਿਟਿਾਲ ਦਾ ਇਲਾਜ 
ਿੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ 
ਸੰਿਟਿਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਿਰਨਾ ਲਾਜਿਮੀ ਹੈ। 

ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਰਕਿਕਰਆਵਾਂਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਰਕਿਕਰਆਵਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਿੋਲ ਦਾਿਲੇ, ਦਵਾਈ, ਕਸ਼ਿਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਰਰਬੰਧਨ ਿਰਨ, 
ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜਿਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਰਕਿਕਰਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਕਜਹੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪਰਰਕਿਕਰਆ ਕਵੱਚ ਿੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 
ਜੋ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕਸੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸੁਕਵਧਾ ਨੂੰ ਪਰਰਭਾਕਵਤ ਿਰ ਸਿਦੀ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਕਦਨਾਂ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਕਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਿਮੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ 
ਲਈ, ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਕਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜੋ ਿੁਝ 
ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਹਰਾਂ ਿਰ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੇਵਾ ਕਵਿੇ 
ਕਲਆ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਕਟਸ ਦੀ ਕਮਆਦ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਕਚਆਂ ਲਈ ਜੋਿਿਮ ਿੜਹਰਾ ਿਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਿਰਨ ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੂਕਚਤ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਾਹਰੀ ਫੇਰੀਆਂਬਾਹਰੀ ਫੇਰੀਆਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 
ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਫੇਰੀ ਲਈ ਲੈ ਿੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਿੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਤੀ ਅਿਕਤਆਰਨਾਮਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜਿਮੀ ਹੈ। 
ਅਿਕਤਆਰਨਾਮੇ ਕਵੱਚ ਲਾਜਿਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਬਾਹਰੀ 
ਫੇਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਕਵਧੀ, ਕਨਗਰਾਨੀ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਦੀ 
ਸੰਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਜੋਿਿਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਿਣ ਿਰ  
ਕਲਆ ਹੈ।

ਜੇ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਫੇਰੀ ਬਿਾਇਦਾ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 
ਲਾਇਬਰਰੇਰੀ ਤੱਿ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਗੇੜਾ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ  
ਅਿਕਤਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਸਰਫਿ ਹਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋੜ ਪਵੇ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਵਿੇ ਿੀ ਦੇਿਣ ਲਈ ਪੁੱਛ ਸਿਦੇ ਹੋ?ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਵਿੇ ਿੀ ਦੇਿਣ ਲਈ ਪੁੱਛ ਸਿਦੇ ਹੋ?
ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ
ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੀਕਿਆ ਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਿ ਗੁਣਵੱਤਾ  
ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਜਿਬੂਤ ਪੱਿਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ 
ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਿੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਰਦੀ ਹੈ।

ਤਾਮੀਲ ਦਾ ਕਰਿਾਰਡਤਾਮੀਲ ਦਾ ਕਰਿਾਰਡ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਿੌਮੀ ਿਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅਕਧਕਨਯਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਹੀਂ ਿਰ ਰਹੀ,  
ਤਾਂ ਅਕਧਕਨਯਮਿ ਅਥਾਰਟੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਿਾਰਵਾਈ ਿਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱਕਸਆ ਠੀਿ 
ਿਰਨ ਲਈ ਿਕਹ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਤਾਮੀਲ ਕਰਿਾਰਡ ਕਵੱਚ ਉਸ ਤਰੀਿੇ ਕਵੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਿਾਰਜ ਿਰਨ ਦੀ 
ਆਕਗਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਕਵੱਚ ਿਾਰਵਾਈ ਿਰਨ ਲਈ ਪਰਰਦਾਨਿ ਵਾਸਤੇ ਕਹਦਾਇਤਾਂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਕਿਆ 
ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਧਕਨਯਮਿ 
ਅਥਾਰਟੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕਸਿਲਾਈ ਜਾਂ 
ਪੁਨਰ-ਕਸਿਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕਹਦਾਇਤ ਦੇ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੋਲ ਲਾਜਿਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਮੀਲ ਦਾ ਕਰਿਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ।  ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਿਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਵੱਚ 
ਲਾਜਿਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਕਜਹੀ ਿੋਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ 
ਕਵਅਿਤੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰਦੀ ਹੋਵੇ।

ਗੰਭੀਰ ਗੈਰ-ਤਾਮੀਲ, ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਿਲਾਫ ਮੁਿੱਦਮੇਬਾਜਿੀਆਂ ਵੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਕਧਕਨਯਮਿ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ 
ਪਰਰਿਾਕਸ਼ਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਮੈਂ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਦਾਇਰ ਿਰਵਾ ਸਿਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?ਮੈਂ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਦਾਇਰ ਿਰਵਾ ਸਿਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਸਮਂੇ ਲਾਭ ਕਮਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਪਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਕਸੱਕਿਅਿ 
ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਵੱਚ ਿੰਮ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਈ ਸ਼ੰਿੇ ਜਾਂ ਕਚੰਤਾਵਾਂ ਹਨ,  
ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਨਜਿੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪਰਰਦਾਨਿ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਿੱੁਲਹਰੇ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਹੀ 
ਕਰਸ਼ਤੇ ਮਜਿਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੋਈ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਿਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਿਰਦੇ 
ਹੋ, ਤਾਂ ਅਕਧਕਨਯਮਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ।


