ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਬੀ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਆਜ਼ਬਲਟੀ (ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਐੱਫ ਏ) ਦੇ ਸਟਾਫ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਡਰਾਂ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਕਲਾਇਿੰ ਟਾਂ, ਅਤੇ
ਪ੍ਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਵਸ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਅਜ਼ਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਿ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ

ਜ਼ਿਹੜਾ ਪ੍ਜ਼ਰਵਾਰਾਂ `ਤੇ ਕੇਂਜ਼ਦਰਤ ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾਇਿੰ ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰਿੀਹਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਸਾਡੇ
ਸਿੰ ਬਿੰ ਧਾਂ ਦਾ ਧਰਾ ਹਿ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਿਿੰ ਸੇਧ ਜ਼ਦਿੰ ਦੇ ਹਿ।

ਕਲਾਇਿੰ ਟਾਂ/ਪ੍ਜ਼ਰਵਾਰਾਂ/ਸਿੰ ਭਾਲ ਕਰਿ ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਵਿੋਂ ਤਹਾਿਿੰ ਹੱ ਕ ਹਿ:

-

ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ਵਤਕਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਿਾਂ, ਹਮਦਰਦੀ, ਸਿਮਾਿ, ਅਤੇ ਆਦਰ ਿਾਲ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦਾ

-

ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਸਬਤ-ਆਧਾਜ਼ਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਣ ਦਾ

-

ਆਪ੍ਣੇ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਿ ਦਾ

-

ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਿ ਕਰਵਾਉਣ ਿਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਿਾਂਹ ਕਰਿ ਦਾ

-

ਆਪ੍ਣੇ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਿੇ ਦੇ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਐੱਫ ਏ ਜ਼ਵਿਲੇ ਜ਼ਰਕਾਰਡ ਦੇਖਣ ਦਾ

-

ਹੋਰ ਵਸੀਜ਼ਲਆਂ (ਜ਼ਿਵੇਂ ਹਸਪ੍ਤਾਲ, ਸਕਲ) ਿਿੰ /ਤੋਂ ਢਕਵੀਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਠੀ ਕਰਿ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬੀ ਸੀ ਸੀ
ਐੱਫ ਏ ਿਿੰ ਆਜ਼ਗਆ ਿਾ ਦੇਣ ਦਾ ਿਾਂ ਆਜ਼ਗਆ ਦੇਣ ਦਾ

-

ਭੇਤਦਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ

-

ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਐੱਫ ਏ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧ ਜ਼ਵਿ ਆਪ੍ਣੇ ਜ਼ਫਕਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰਿ ਦਾ

ਕੇਅਰ ਜ਼ਵਿ ਜ਼ਹੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੋਂ, ਕਲਾਇਿੰ ਟਾਂ/ਪ੍ਜ਼ਰਵਾਰਾਂ/ਸਿੰ ਭਾਲ ਕਰਿ ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਐੱਫ ਏ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰਿ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ:

-

ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ਕਸਮ ਦੇ ਜ਼ਵਤਕਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਿਾਂ, ਇਕ ਦਿੇ ਿਾਲ ਹਮਦਰਦੀ, ਸਿਮਾਿ, ਅਤੇ ਆਦਰ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰਿ ਦੀ

-

ਇਕ ਦਿੇ ਿਿੰ ਸਰੱ ਜ਼ਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਦੀ

-

ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਉਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਮਾਿਦਾਰ, ਪ੍ਾਰਦਰਿੀ ਅਤੇ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਰਜ਼ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਿਾਂ ਸਰਜ਼ਵਸ ਦੇ
ਟੀਜ਼ਿਆਂ `ਤੇ ਅਸਰ ਪ੍ਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ

-

ਸਮੇਂ ਜ਼ਸਰ ਅਪ੍ੌਂਇਿੰਟਮੈਂਟਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਿ ਅਤੇ ਦਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ

-

ਖੱ ਲਹੀ ਅਤੇ ਆਦਰ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਿ ਦੀ

-

ਜ਼ਫਕਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਿ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਐੱਫ ਏ ਸਰਜ਼ਵਸ ਕਮਪ੍ਲੇਂ ਟ ਜ਼ਰਪ੍ੋਰਜ਼ਟਿੰ ਗ ਗਾਈਡਲਾਈਿ
ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਿ ਦੀ

ਿੇ ਤਹਾਡੇ ਮਿ ਜ਼ਵਿ ਬੀ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਆਜ਼ਬਲਟੀ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧ ਜ਼ਵਿ ਇਹ ਜ਼ਫਕਰ ਹੋਣ ਜ਼ਕ ਇਹ ਵਾਅਦੇ
ਪ੍ਰੇ ਿਹੀਂ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਹਾਿਿੰ ਆਪ੍ਣੇ ਜ਼ਫਕਰ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਐੱਫ ਏ ਸਰਜ਼ਵਸ ਕਮਪ੍ਲੇਂ ਟ ਜ਼ਰਪ੍ੋਰਜ਼ਟਿੰ ਗ ਗਾਈਡਲਾਈਿ
ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਾਂ ਦੱ ਸੇ ਮਤਾਬਕ ਜ਼ਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰਿ ਲਈ ਉਤਿਾਹ ਜ਼ਦਿੰ ਦੇ ਹਾਂ:
ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਐੱਫ ਏ ਸਰਜ਼ਵਸ ਕਮਪ੍ਲੇਂ ਟ ਜ਼ਰਪ੍ੋਰਜ਼ਟਿੰ ਗ ਗਾਈਡਲਾਈਿ

1. ਆਪ੍ਣੇ ਜ਼ਫਕਰ ਿਾਂ ਜ਼ਿਕਾਇਤ 604-451-5511 `ਤੇ ਫੋਿ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਸੱ ਧਾ ਆਪ੍ਣੇ ਸਰਜ਼ਵਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਿਾਲ ਗੱ ਲ
ਕਰਕੇ ਦੱ ਸੋ।

2. ਿੇ ਤਹਾਡੇ ਜ਼ਫਕਰ ਿਾਂ ਜ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱ ਲ ਸਰਜ਼ਵਸ ਪ੍ਰਵ
ੋ ਾਈਡਰ ਿਾਲ ਜ਼ਸੱ ਧਾ ਗੱ ਲ ਕਰਕੇ ਿਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ
604-451-5511 ਿਿੰ ਫੋਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਿੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਡਰ ਿਾਲ ਸਿੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ
ਲੀਡਰਜ਼ਿਪ੍ ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਜ਼ਲਸਟ ਲਈ ਜ਼ਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ https://bc-cfa.org/about-us/leadership/ `ਤੇ
ਿਾਉ।

3. ਿੇ ਤਹਾਡੇ ਜ਼ਫਕਰ ਿਾਂ ਜ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱ ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਡਰ ਿਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਕੇ ਿਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਐਗ ੈਕਜ਼ਟਵ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਿਾਲ ਸਿੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।

4. ਿੇ ਹੱ ਲ ਿਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਗ ੈਕਜ਼ਟਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕੌ ਿਟਰੈਕਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ
ਢਕਵੀਂ ਮਜ਼ਿਸਟਰੀ ਿਾਂ ਫਿੰ ਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏਿਿੰ ਸੀ ਿਿੰ ਿਾਮਲ ਕਰਿ ਲਈ ਕਲਾਇਿੰ ਟ/ਪ੍ਜ਼ਰਵਾਰ ਿਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿੰ ਮ
ਕਰਿਗੇ।

