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ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਬਾਰ ੇਸੰਖਪੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਉਦੇਸ਼ 
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਚੰਗ੍ਾ ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰ ਚਾਰਟਰ (Greater Manchester Good Employment Charter) ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 

ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ, ਪੱਧਰਾਾਂ, ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਲਈ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੀ ਰਪੂ ਰੇਖਾ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਵਿਰ ਸਪੋਰਟਰਾਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਵੱਚ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਲਈ ਸਪੋਰਟਰ ਪਰਤਬੱਧਤਾ 

ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਵਸ਼ਪ ਮਾਪਦੰਡ (Supporter Commitment and Membership Criteria) ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਚਗੰ੍ ੇਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰ ਦਾ ਚਾਰਟਰ 
ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਚੰਗੇ੍ ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਇੱਕ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਮੈਂਬਰਵਸ਼ਪ ਅਤੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਸਕੀਮ ਹ ੈਜੋ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਸਵਮਰਧ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਅਰਥ-

ਵਵਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਵਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੰਗ੍ੀਆਾਂ ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗ੍ਈ ਹ।ੈ 

ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ GM ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਵਵੱਚ ਆਕਾਰ, ਖੇਤਰ ਜਾਾਂ ਭੂਗੋ੍ਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤ ੇਵਬਨਾਾਂ ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰ ਦੇ ਵਮਆਰਾਾਂ ਵਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਚਾਰਟਰ ਵਵੱਚ ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰਦਾਤਾਵਾਾਂ, ਸਪੋਰਟਰਾਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਵਤੰਨ ਪੱਧਰ ਹਨ।  

ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਚਾਰਟਰ ਨਾਲ ਸਾਈਨ-ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈ- ਚੰਗੇ੍ ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰ ਪਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਾਹਰੀ ਪਰਵਤਬੱਧਤਾ ਕਰਨੀ, 

ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਸਾਥੀ (peer-to-peer) ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਾਾਂ ਦੇ ਨੱੈਟਵਰਕ, ਪਰੋਗ੍ਰਾਮਾਾਂ ਅਤੇ ਵੈਬੀਨਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਲਗ੍ਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਰੋਤਾਾਂ, ਜੋ ਵਕ ਚਾਰਟਰ 

ਦਆੁਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਚੰਗੇ੍ ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰ ਦੀਆਾਂ ਸੱਤ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ ਵਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇਹਨ: ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕੰਮ, 

ਲਚਕਦਾਰ ਕੰਮ, ਅਸਲ ਜੀਬਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼, ਭਰਤੀ, ਲੋਕ ਪਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰਸੁਤੀ, ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨੀ।  

ਚਾਰਟਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਵਕ ਚੰਗ੍ਾ ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਮੰਵਜ਼ਲ ਨਹੀ ਾਂ। ਇਹ ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਵਵੱਚ ਵਜੱਥੇ 

ਵੀ ਹੋਣ - ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਮਆਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਾ, ਚੰਗ੍ਾ ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰ ਵਵਕਸਤ ਕਰਨ, ਵਵਹਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਅੱਗੇ੍ ਵਧਾਉਣ, ਜਾਾਂ ਦਵੂਜਆਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਅਵਜਹਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ।  

ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਰ ੋ

ਇੱਕ ਵਲਖਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਕੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਬਣੋ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਚੰਗੇ੍ ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰ ਦੀਆਾਂ ਸੱਤ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 

ਵਵਹਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਕੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ 

ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਵਰਆਾਂ ਵਵੱਚ ਵਵਹਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਜ਼ਰਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਵਵਕਵਸਤ ਕਰ ੋ

ਚੰਗੇ੍ ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਤਾਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ, ਵਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ੍ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਾਇਵਦਆਾਂ ਬਾਰੇ ਵਸੱਵਖਆ ਦੇਣ, 

ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਲਾਭਾਾਂ ਨਾਲ ਪਰੇਵਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਵਚਆਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮਾਾਂ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਾਾਂ ਦੇ 

ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜ।ੋ ਪੂਰੇ GM ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਾਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਜੋ ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਖੇਤਰ ਜਾਾਂ 

ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗ੍ਈਆਾਂ ਹਨ, ਚਾਰਟਰ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ ਵਵੱਚ ਵਬਹਤਰ ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ।ੋ 

ਵਧਾਓ 

ਸਾਰੇ ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕਰਦ ੇਹਨ, ਵਿਰ ਉਹ ਚੰਗੇ੍ ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸੱਤ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ ਦੇ 

ਵਨਯਤ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰਤੁਬੇ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਜਦ ਵਕ ਮੈਂਬਰਵਸ਼ਪ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗੇ੍ ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰ ਦੇ ਅਵਭਆਸਾਾਂ ਦਾ 

ਸਬੂਤ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਤੋਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ ਵਵੱਚ ਵਵਹਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਉਚੱਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੰੂ 

ਚਾਰਟਰ ਯੂਵਨਟ ਦਆੁਰਾ ਅੱਗੇ੍ ਰੱਵਖਆ ਜਾਵੇਗ੍ਾ।  

ਸਲਾਹਕਾਰ 

ਵਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਵੱਚ ਚੰਗੇ੍ ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰ ਦੀਆਾਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ ਵਵੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੰੂ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ 

ਕੇ ਪੂਰੇ GM ਵਵੱਚ ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰ ਦੇ ਵਮਆਰਾਾਂ ਨੰੂ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਵਵਅਕਤੀ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਣ ਸਕਦ ੇ

ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਕਸੇ ਵੀ ਅਕਾਰ, ਸੈਕਟਰ ਜਾਾਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਗ੍ਠਨਾਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ੍।  

  



 
 

 

ਚਾਰਟਰ ਸਮਰਥਕ ਦੀ ਪਰਵਤਬਧੱਤਾ  
ਹੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਾਂ ਚੰਗੇ੍ ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰ ਦੀਆਾਂ ਸੱਤ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ ਵਵੱਚ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤ ੇਜਾਾਂਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਵਨਯਤ 

ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਾਾਂ ਵਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਵਵਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਰਿੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਖੇਤਰੀ ਅਰਥ-ਵਵਵਸਥਾ ਵਵੱਚ ਯੋਗ੍ਦਾਨ ਪਾਉਣ 

ਵਵੱਚ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮੌਵਕਆਾਂ ਨਾਲ ਸਾਵਰਆਾਂ ਲਈ ਚੰਗ੍ੀ ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਾਂਝੀ ਤਾਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

 

ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਚੰਗੇ੍ ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰ ਦੀਆਾਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵਵਹਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਵੱਚ ਪੂਰੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ੍ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ੍ – ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ ਦੱਸਦੀਆਾਂ ਹਨ ਵਕ ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰ ਦਾ ਚੰਗ੍ਾ ਵਵਹਾਰ, ਪਰਭਾਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਚੰਗ੍ਾ ਅਤੇ 

ਵਨਰਪੱਖ ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦਾ ਵਦਖਾਈ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਤੀਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਵਜਵੇਂ-ਵਜਵੇਂ ਹੋਰ ਸੰਗ੍ਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ੍ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਨੰੂ 

ਮਾਨਤਾ ਵਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਵਕਵਸਤ ਹੁੰਦ ੇਜਾਣਗੇ੍।  

ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕੰਮ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣਾ 

ਅਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਵਟਆਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰ ਦੇ ਬੇਲੋੜੀ ਾਂਦੇ 

ਰਪੂਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਪਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਾਂ ਕੰਮ ਅਤੇ 

ਗੈ੍ਰ-ਕੰਮ ਪਰਵਤਬੱਧਤਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਰਬੰਵਧਤ ਕਰ ਸਕਣ।  

 

ਲਚਕਦਾਰ ਕੰਮ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣਾ  

ਅਸੀ ਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਵਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਲਚਕੀਲੇ ਢੰਗ੍ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਾਂਗੇ੍, ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਨਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਾਂਗੇ੍, ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ 

ਵਵਵਵਧ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਵਤਆਰ ਕਰਾਾਂਗੇ੍ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਹਨੁਰਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਤਭਾਵਾਾਂ ਦੀ ਵਬਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਆਪਣੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਾਂਗੇ੍। 

 

ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 

ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਵਮਆਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਸੀ ਾਂ, ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਵਜੋਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ 

ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਬਹਤਰ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਮਲਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਬਚਤਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀ ਾਂ ਵਲਵਵੰਗ੍ ਵੇਜ ਿਾਉਾਂਡੇਸ਼ਨ (Living Wage 

Foundation) ਦਆੁਰਾ ਵਸਿਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਨਯਤ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾ ਕਰਾਾਂਗੇ੍ ਜਾਾਂ ਇਸਦ ੇਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ 

ਕੰਮ ਕਰਾਾਂਗੇ੍।  

 

ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ 'ਤ ੇਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਅਤ ੇਆਵਾਜ਼ ਵਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ 

ਤਾਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਟਾਿ ਸਾਡੇ ਸੰਗ੍ਠਨ ਦੀ ਵਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਲਤਾ ਵਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਯੋਗ੍ਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਾਂ ਭੂਵਮਕਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕੇ, ਵਜੱਥੇ 

ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਅਵਾਜ ਨੰੂ ਪਰਗ੍ਟ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਪਰਭਾਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ 

ਗ੍ਤੀਵਵਧੀ ਨੰੂ ਅੱਗੇ੍ ਵਧਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਵਧਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਮਲਦਾ ਹੈ।   

 

ਭਰਤੀ ਦ ੇਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਵਹਾਰ ਵਵਕਵਸਤ ਕਰਨੇ 

ਤਾਾਂ ਜੋ ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀ ਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਾਂ ਅਤੇ ਵਨਰਪੱਖ ਪਰਵਕਵਰਆਵਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ, ਸਕੂਲਾਾਂ, ਅਗ੍ਲੇਰੀ ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ 

ਉਚੱ ਵਸੱਵਖਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆਾਂ ਅਤੇ ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾ 

ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵਕ ਸਾਡੇ ਸਟਾਿ ਕੋਲ ਵਨਰੰਤਰ ਵਵਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਨੁਰ ਅਤੇ ਤਜਰਵਬਆਾਂ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ।  

 

ਲੋਕਾਾਂ ਦ ੇਪਰਬੰਧਨ ਵਵੱਚ ਸੁਧਾਰ  

ਅਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ ਅਤੇ ਵਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਵਵਕਵਸਤ ਕਰਾਾਂਗੇ੍, ਮੈਨੇਜਰਾਾਂ ਸਮੇਤ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਵਕਾਸ ਵਵੱਚ ਵਨਵੇਸ਼ ਕਰਾਾਂਗੇ੍, ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਿ ਨੰੂ ਪਰੇਵਰਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਾਾਂਗੇ੍ ਵਕ ਅਸੀ ਾਂ ਇੱਕ 

ਸਿਲ ਅਤੇ ਉਚੱ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਗ੍ਠਨ ਹਾਾਂ।   

 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣਾ  

ਅਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਮਾਨਵਸਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਸਹਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ, ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਾਂ ਵਸਹਤ ਸਮੱਵਸਆਵਾਾਂ ਅਤੇ 

ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਵਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਕਰਨੀਆਾਂ, ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੇ ਉਚੱ ਵਮਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ 

ਗੈ੍ਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀਆਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਵਵਵਦ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।



 
 

ਨੋਟਿਸ: ਇਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਬਹਤਰੀਨ ਸ਼ਿਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਆਨ ਸ਼ਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।  

ਚਾਰਟਰ ਮੈਂਬਰਵਸ਼ਪ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ 
ਹੇਠ ਵਦੱਤ ੇਮਾਪਦੰਡ ਚੰਗੇ੍ ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰ ਦੀਆਾਂ ਸੱਤ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ ਵਵੱਚ ਵਕਸੇ ਚਾਰਟਰ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤ ੇਜਾਾਂਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਵਨਯਤ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

ਵਮਆਰਾਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਨਤਾ, ਵਵਵਭੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਵਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਵਹ-ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦਆੁਰਾ ਵਵਕਸਤ 

ਕੀਤਾ ਵਗ੍ਆ ਹ ੈਤਾਾਂ ਜੋ ਉਤੱਮਤਾ ਲਈ ਤਾਾਂਘਾਾਂ ਨੰੂ ਵਨਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ 

ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਅਤੇ ਆਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰਦਾਤਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਚੰਗ੍ਾ ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰ ਲਵਹਰ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕੰਮ  

ਚਾਰਟਰ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ ਵਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਵੱਚ ਸੁਰੱਵਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਗੈ੍ਰ-ਕੰਮ ਦੀਆਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਰਬੰਵਧਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ: 

 

• ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਘੰਵਟਆਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਵਮਆਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸਲ ਘੰਟੇ 

ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਘੰਵਟਆਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਤਾਾਂ ਵਵਵਸਵਥਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗ੍ਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਸਿਰ ਘੰਵਟਆਾਂ ਦੇ 

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਸਰਿ ਉਹਨਾਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੀਵਖਆ ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰ ਦੇ 12 ਹਿਵਤਆਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗ੍ੀ।  

• ਵਕਸੇ ਵੀ ਅਹਦੁੇ ਲਈ ਇਸ਼ਵਤਹਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਰਣਨ ਵਵੱਚ ਗ੍ਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਿਰ ਘੰਵਟਆਾਂ ਦੇ 

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਹੀ ਾਂ।  

• ਵਜੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਵਕਸੇ ਘੰਟਾਵਾਰ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਘੰਵਟਆਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਵੱਚ 

ਉਹ ਚਾਰ ਹਿਵਤਆਾਂ ਦਾ ਨੋਵਟਸ ਵਦੰਦ ੇਹਨ ਵਕ ਉਹ ਉਹਨਾਾਂ ਘੰਵਟਆਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ੍ (ਘਰੇਲੂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ) ਅਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਾਂ 

ਘੰਵਟਆਾਂ ਲਈ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਗੇ੍। [ਇਹ ਵਕਸੇ ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਚਾਰ ਹਿਤ ੇਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਨੋਵਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ 

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਘੰਵਟਆਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਟਾਫ਼ ਘੰਵਟਆਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।]    

• ਵਕਸੇ ਅਹਦੁੇ 'ਤੇ 12 ਹਫ਼ਵਤਆਾਂ ਦੇ ਲਗ੍ਾਤਾਰ ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਜੰਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਉਹੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ 

ਹਨ ਜੋ ਵਸੱਧ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ।  12 ਹਫ਼ਵਤਆਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਬਾਅਦ, ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸਟਾਫ਼ 

ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੰੂ ਸਥਾਈ ਅਹਦੁੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਵਵਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾ ਵਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 
 

ਲਚਕਦਾਰ ਕੰਮ 

ਚਾਰਟਰ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਹਨੁਰਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਤਭਾ ਦੀ ਵਵਸ਼ਾਲ ਵਵਵਵਧਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ 

ਕਾਰਜਬਲ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ: 

 

• ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਵਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨੀਆਾਂ ਜੋ ਵਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਹੋਣ: 

• ਲੋਕ ਵਕੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ (ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ; ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਤਰਾਾਂ ਵਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ; ਮੋਬਾਈਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ);  

• ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ (ਲਚਕਦਾਰ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਜਾਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਾਂ; ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਾਈ ਗ੍ਈ ਲਚਕਤਾ; ਸੰਕੁਵਚਤ ਕੀਤ ੇਸਮੇਂ; 

ਪਰੋਜੈਕਟ-ਅਧਾਰਤ ਕੰਮ; ਵਸ਼ਿਟ ਦਾ ਕੰਮ); ਅਤੇ  

• ਲੋਕ ਵਕੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ (ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ; ਕੰਮ ਨੰੂ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਜਾਾਂ ਕੰਮ ਨੰੂ ਵੰਡਣਾ; ਵਬਨਾਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਛੱੁਟੀ)।  

• ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ: 

• ਵਜੱਥੇ ਢਕੁਵਾਾਂ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇ ਲਚਕਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰ;ੋ 

• ਹਰੇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਹਾਲਤਾਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤ ੇਵਬਨਾਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਵਾਸਤ ੇਵਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਦਾ 28 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਦਓ; 

• ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਵਨਯਵਮਤ ਸਮੀਵਖਆ। 

• ਸਾਰੀਆਾਂ ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰ ੂਤੋਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਵਵੱਚ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤ ੇਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਇਸ਼ਵਤਹਾਰ ਦੇਣਾ। 
 

ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ 

ਚਾਰਟਰ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗ੍ੀ ਵਕ ਉਹ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤ ੇਦੇ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ: 

 

• ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ (Real Living Wage) ਦੀ ਅਦਾਇਗ੍ੀ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਾਂ 

ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀਆਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਲੀਵਵੰਗ੍ ਵੇਜ ਿਾਉਾਂਡੇਸ਼ਨ (Living Wage Foundation) 

ਦਆੁਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ। 
 

ਜੁੜਾਵ ਅਤ ੇਆਵਾਜ਼ 

ਚਾਰਟਰ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗ੍ੀ ਵਕ ਉਹ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ  

ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਵਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਵਜੱਥੇ  

ਵਵਚਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰਪੂ ਵਵੱਚ ਸੁਵਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤ ੇਦੇ ਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

 

• ਪਰਭਾਵੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਆੁਰਾ ਿੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ। 

o ਸੁਣਨ 'ਤੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਵਜੰਨਾ ਵਕ ਬੋਲਣ 'ਤ ੇਵਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ  



 
 

ਨੋਟਿਸ: ਇਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਬਹਤਰੀਨ ਸ਼ਿਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਆਨ ਸ਼ਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।  

o ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰਦਾਤਾ ਸਰਗ੍ਰਮੀ ਨਾਲ ਵਵਚਾਰ ਮੰਗ੍ਦ ੇਹਨ, ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੁਣਦ ੇਹਨ ਉਸ 'ਤ ੇ

ਵਧਆਨ ਵਦੰਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਠਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ੍ ਵਲਜਾਣ ਵਵੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਯੋਗ੍ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਵਨਯਵਮਤ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦ ੇਹਨ।  

o ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਵਕ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੀ ਗੱ੍ਲ ਕਵਹਣ ਦੇ ਪਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ 

o ਿੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਵਵਚਾਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚਮੱੁਚ ਵਵਚਾਰ ਕਰਨਾ 

o ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਗੱ੍ਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ 
 

• ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਨਾ, ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

o ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਪਰਬੰਧਕਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਵਗ੍ਆ ਦੇਣੀ  

o ਨਵੇਂ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਵਸ਼ਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ੂਕਰਵਾਉਣਾ 

o ਵਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਵਕਸੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀ(ਯੂਨੀਅਨਾਾਂ) ਨੰੂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ  

o ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਾਂ ਵਡਊਟੀਆਾਂ, ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀਆਾਂ ਸਹਲੂਤਾਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ 

o ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ(ਯੂਨੀਅਨਾਾਂ) ਦੀ ਮਾਣਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਸਮੂਵਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ 

o ਸਮੂਵਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਹਮਤ ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ੍ ਕਰਨਾ 

o ਵਜੱਥੇ ਸਮੂਵਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹਨਾਾਂ ਵਵੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣਾ   

o ਵਜਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸੈਕਟਰ ਵਵੱਚ ਸਮੂਵਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਹਮਤ ਵਨਯਮਾਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ੍ ਕਰਨਾ   
 

ਭਰਤੀ 

ਚਾਰਟਰ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗ੍ੀ ਵਕ ਉਹ ਵਵਵਵਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਲ ਨੰੂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ 

ਹੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤ ੇਦੇ ਰਾਹੀ ਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪਰਵਤਭਾਵਾਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ: 

 

• ਅਣਜਾਣੇ ਵਵੱਚ ਕੀਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗ੍ਈਆਾਂ ਚੋਣ ਪਰਵਕਵਰਆਵਾਾਂ; 

• ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਵਵਭੰਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਵਦਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਵਰਆਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਅਤੇ ਵਨਰਪੱਖ ਭਰਤੀ ਵਵਹਾਰ; 

• ਗੁ੍ਮਨਾਮ ਬਣਾਈਆਾਂ ਗ੍ਈਆਾਂ ਭਰਤੀ ਪਰਵਕਵਰਆਵਾਾਂ, ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਅਪੰਗ੍ਤਾ ਆਤਮਵਵਸ਼ਵਾਸ ਸਕੀਮ (ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਅਤੇ 'ਬਾਕਸ 

ਉਤੱੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗ੍ਾਓ' (ban the box) ਮੁਵਹੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ (ਅਰਜ਼ੀ ਿਾਰਮ ਤੋਂ ਅਪਰਾਵਧਕ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਲਗ੍ਾਉਣ ਵਾਲੇ 

ਖ਼ਾਵਨਆਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣਾ, ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ);  

• ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਵਵਗ੍ਆਪਨ ਜੋ ਭੂਵਮਕਾ ਵਵੱਚ ਲਚਕਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਵਟਆਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਨਯਤ ਕਰਦ ੇ

ਹਨ (ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕੰਮ ਦੇਖੋ); 

• ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਵਵਭੰਨਤਾ ਵਵੱਚ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਮੈਨੇਜਰਾਾਂ ਨੰੂ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ; 

• ਅਹਦੁੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਢਕੁਵੇਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕ ੇ- ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਰ, ਇੰਟਰਵਵਊਆਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ 

ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ; 

• ਅਹਵੁਦਆਾਂ ਲਈ ਇਸ਼ਵਤਹਾਰ ਦੇਣ ਸਮੇਤ, ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਭਰਤੀਆਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆਵਾਾਂ ਜੋ ਵਕ ਵਵਵਵਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੰੂ ਸਰਗ੍ਰਮੀ 

ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ; 

• ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਵਵਵਵਵਧਤਾ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਪਰਵਕਵਰਤੀ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਨਗ੍ਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਵਵਵਧਤਾ 

ਵੱਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ। 
 

ਲੋਕ ਪਰਬੰਧਨ  

ਚਾਰਟਰ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗ੍ੀ ਵਕ ਉਹ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤ ੇਦੇ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ: 

 

• ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਗ੍ਠਨਾਤਮਕ ਕਦਰਾਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤ ੇਜਾਾਂਦੇ ਵਵਵਹਾਰ ਜੋ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਨ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ 

ਦਆੁਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵਬਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ; 

• ਲੀਡਰਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਕਾਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਵਜਹਾ ਸਵਭਆਚਾਰ ਵਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈਵਕ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦ ੇਹਨ; 

• ਵਵਅਕਤੀਗ੍ਤ ਉਦੇਸ਼ ਜੋ ਸੰਗ੍ਠਨ ਦੀਆਾਂ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਾਂਦ ੇਹਨ; 

• ਮੈਨੇਜਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1: 1 ਗੱ੍ਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਪਰਬੰਧਨ ਢਾਾਂਚਾ; 

• ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਠਨ ਵਵਕਾਸ/ਵਸਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵ ੇਵਕ ਸਾਰਾ ਸਟਾਿ (ਮੈਨੇਜਰਾਾਂ ਸਮੇਤ) ਨੰੂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 

ਉਵਚਤ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਹਨੁਰਾਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬ ੇਨੰੂ ਵਵਵਕਵਸਤ ਕਰਦ ੇਅਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ 

ਪਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ੍ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ;  

• ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਾਂ ਇੱਛਾਵਾਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਵਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ; 

• ਬਹ-ੁਸਰੋਤ ਿੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਜੋ ਦਰਸਾਉਣ ਵਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਮਹੱਤਵ ਵਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਉਹਨਾ ਵਵੱਚ 

ਵਨਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਵਵਕਵਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ;  

• ਮੈਨੇਜਰਾਾਂ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ ਦੇ ਪਰੋਿਾਈਲ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਾਂਦ ੇਹਨ; 

• ਸੰਗ੍ਠਨ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ; 

• ACAS ਮਾਰਗ੍ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪਰਵਕਵਰਆਵਾਾਂ; 

• ਆਗੂ੍ਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। 
 

 



 
 

ਨੋਟਿਸ: ਇਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਬਹਤਰੀਨ ਸ਼ਿਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਆਨ ਸ਼ਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।  

ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਤੰਦਰੁਸਤੀ 
ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ ਵਕ ਉਹ ਸਾਵਰਆਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਨ ਵਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰਨ, ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਵਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤ ੇਦੇ ਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ: 

 

• ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਜਹਾ ਸਵਭਆਚਾਰ ਵਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਜੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ 

ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਵੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਵਵਅਕਤੀਗ੍ਤ ਭੂਵਮਕਾ ਦੀ ਵਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵ;ੇ 

• ਅਸਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਨਾਲ ਿੀਡਬੈਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਿ ਦੀ ਤੰਦਰਸੁਤੀ ਦੀ ਵਨਗ੍ਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ; 

• ਜੀਵਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਟਾਿ ਦੀ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧਣ-ਿੁੱਲਣ ਵਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਵਜਸ 

ਵਵੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਾਂ ਵਸਹਤ ਸਮੱਵਸ਼ਆਵਾਾਂ ਅਤੇ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਵਵਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ;ੈ 

• ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਕ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਇੱਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰਸੁਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਵਜਸ 'ਤ ੇਵਨਯਵਮਤ ਸਮੀਵਖਆਵਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਣਨੀਤੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਸੰਗ੍ਠਨ ਦੇ ਵਵਆਪਕ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਵੱਚ ਵਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ;ੈ 

• ਮੈਨੇਜਰਾਾਂ ਕੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤੰਦਰਸੁਤੀ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ-ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਨਰੰਤਰ ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ 

ਵਬਹਤਰੀਨ ਵਵਹਾਰ ਵਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; 

• ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਵਜਵੇਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਸਟਾਿ ਲਈ ਅਦੰਰਨੂੀ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਬਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੈ੍ਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ACAS ਜਾਾਂ 

ਇਸਦ ੇਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਬੰਧਨ। 
 

ਅਗ੍ਲੇ ਕਦਮ 

ਚਾਰਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇਚਾਰਟਰ ਟੀਮ ਨਾਲ 

contact@gmgoodemploymentcharter.co.uk 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋਜਾਾਂ www.GMgoodemploymentcharter.co.uk 'ਤ ੇਜਾਓ  
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