
ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਗਾਈਡ: ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

ਗ੍ੇਟਰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚਾਰਟਰ

ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਚੰਗਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰੇ ਚਾਰਟਰ ਦਰੇ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹਰੇ ਹੋ। 
ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤਰੇ ਮੁਲਾਕਂਣ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਜਸਦਾ ਉਦਰੇਿ 
ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਸ਼ਵੱਚ ਸ਼ਕਸਰੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਜਾ ਂਖਰੇਤਰ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਸੰਸਥਾਵਾ ਂਲਈ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰੇ ਸ਼ਮਆਰਾ ਂਸ਼ਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਚਾਰਟਰ ਸ਼ਵੱਚ ਚੰਗਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆ ਂਸੱਤ ਮੁੱਖ ਸ਼ਵਿਰੇਿਤਾਵਾ ਂਹਨ; ਤੁਹਾਡਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ 
ਨਰੇ  ਇਹਨਾ ਂਸ਼ਵਿਰੇਿਤਾਵਾ ਂਸ਼ਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਰੇ ਸ਼ਮਆਰ ਬਣਾ ਕਰੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 
ਸ਼ਦਖਾਈ ਹੈ ਅਤਰੇ ਪ੍ਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਸ਼ਵਆਪਕ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ। ਹਰੇਠਾ ਂਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਦੱਤੀ 
ਗਈ ਸ਼ਜਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟਰ ਦਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ – ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਸੁਰੱਸ਼ਖਅਤ ਕੰਮ 
ਦੀ ਪਰੇਿਕਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਸੰਚਾਰਾ ਂਅਤਰੇ ਠਰੇ ਸ਼ਕਆ ਂਸ਼ਵੱਚ 
ਪਾਰਦਰਿਤਾ, ਗਰੰਟੀਿੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਘੰਸ਼ਟਆ,ਂ ਇਹਨਾ ਂਿਰਤਾ ਂਦੀ ਸ਼ਨਯਸ਼ਮਤ 
ਸਮੀਸ਼ਖਆ ਦਰੇ ਮਾਸ਼ਧਅਮ ਨਾਲ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਸ਼ਖਆ ਸ਼ਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਤਰ੍ਾ ਂਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਦੀਆ ਂਕੰਮਕਾਜੀ ਅਤਰੇ ਗੈਰ-ਕੰਮਕਾਜੀ ਪ੍ਸ਼ਤਬੱਧਤਾਵਾ ਂਦਾ 
ਪ੍ਭਾਵਿਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 

ਲਚਕਦਾਰ ਕੰਮ – ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਤਰੀਕਰੇ ਨੂੰ 
ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵੱਚ ਸ਼ਜੱਥਰੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵਰੇ, ਨੌਕਰੀਆ ਂਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕਰੇ ਨਾਲ 
ਸ਼ਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਸ਼ਕ ਲੋਕਾ ਂਦਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਰੇ ਸਥਾਨ, ਲੋਕ ਦਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਰੇ 
ਸਸ਼ਮਆ,ਂ ਅਤਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸ਼ਵੱਚ ਲਚਕਤਾ ਹੋਵਰੇ; ਅਤਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 
ਦੀ ਿੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ਵੱਚ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰਰੇ ਸਪਿਟਤਾ ਸ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵਰੇ। 
ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਇੱਕ ਸਪਿਟ ਲਚਕਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ ਜੋ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਿਾਸ਼ਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਪ੍ਬੰਧਾ ਂਲਈ ਬਰੇਨਤੀ 
ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸ਼ਦੰਦੀ ਹੈ, ਅਤਰੇ ਅਸ਼ਜਹਰੇ ਪ੍ਬੰਧਾ ਂਦੀ ਸ਼ਨਯਸ਼ਮਤ ਸਮੀਸ਼ਖਆ ਦੀ ਪਰੇਿਕਿ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਅਸਲ ਖਜ਼ੰਦਗੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਨਿਾਹ – ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ 
ਅਸਲ ਸ਼ਜ਼ੰਦਗੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਜਰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਕ ਸ਼ਲਸ਼ਵੰਗ 
ਵਰੇਜ ਫਾਉਂਡਰੇਿਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸ਼ਗਆ ਹੈ। 

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ – ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਿਮੂਲੀਅਤ 
ਅਤਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਰੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਆਤਮ-ਸ਼ਵਿਵਾਸੀ, ਿਕਤੀਿਾਲੀ ਕਾਰਜਬਲ 
ਸ਼ਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਭਾਵਿਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਿਵਰਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ
ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤਰੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਸ਼ਵੱਚ ਿਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਅਤਰੇ 
ਸ਼ਜੱਥਰੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾ ਂਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਸ਼ਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਅਤਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ 
ਤੌਰ 'ਤਰੇ ਿਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 

ਭਰਤੀ – ਤੁਹਾਡਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਭਰਤੀ ਦੀਆ ਂਿਾਨਦਾਰ ਸ਼ਵਧੀਆ ਂਹਨ, ਸ਼ਜਨ੍ਾ ਂ
ਸ਼ਵੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਿਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ, ਸ਼ਨਰਪੱਖ ਭਰਤੀ ਪ੍ਸ਼ਕਸ਼ਰਆ 
ਸ਼ਵੱਚ ਿਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੋਵਾ ਂਨੂੰ 
ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਰੇਸ਼ਧਆਨਰੇ  ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਵਸ਼ਵਧ 
ਕਾਰਜਬਲ ਬਣਾਉਣ ਸ਼ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਪ੍ਬੰਧਨ – ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਬੰਧਨ ਅਤਰੇ ਆਪਣਰੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦਰੇ ਸ਼ਵਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ
ਨੂੰ ਧੱਕਰੇਿਾਹੀ ਅਤਰੇ ਪਰਰੇਿਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਰੇ ਸਥਾਨ ਦਰੇ ਅਸ਼ਧਕਾਰ ਦਰੇ ਨਾਲ 
ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਕਦਰਾ-ਂਕੀਮਤਾ ਂਅਤਰੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤਰੇ ਜਾਦਂਰੇ ਸ਼ਵਵਹਾਰ ਦੀ ਸਪਿਟ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸ਼ਵਕਾਸ ਉੱਤਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ 
ਅਸ਼ਜਹੀ ਸ਼ਸਖਲਾਈ ਸ਼ਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ਵੱਚ ਪ੍ਭਾਵਿਾਲੀ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਪ੍ਦਰਿਨ ਕਰਨ ਅਤਰੇ ਅਸ਼ਜਹਰੇ ਹੁਨਰ ਅਤਰੇ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ਵਕਸ਼ਸਤ ਕਰਨ ਦਰੇ ਯੋਗ 
ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਜਸ ਨਾਲ ਅੱਗਰੇ ਵਧਣ ਸ਼ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਮਲਰੇ। 

ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ – ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਸਹਤ ਅਤਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 
ਸ਼ਵੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਰੇ 
ਅਸ਼ਜਹਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤਰੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਜੱਥਰੇ ਸ਼ਵਵਸਥਾਵਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂ
ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ, ਅਤਰੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਨੂੰ ਪਛਾਸ਼ਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ 
ਕਰਦਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕਸਰੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆ ਂਸ਼ਵਆਪਕ ਕਦਰਾ-ਂਕੀਮਤਾ ਂਅਤਰੇ ਉਦਰੇਿਾ ਂਦਰੇ ਸੰਬੰਧ 
ਸ਼ਵੱਚ ਮਾਨਸ਼ਸਕ ਸ਼ਸਹਤ ਅਤਰੇ ਆਮ ਸ਼ਸਹਤ ਅਤਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤਰੇ ਸ਼ਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਣਨੀਤੀਆ ਂਸਥਾਸ਼ਪਤ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ ਅਤਰੇ ਸ਼ਨਰੰਤਰ 
ਸ਼ਵਚਾਰ-ਵਟਾਦਂਰਰੇ, ਸ਼ਸਖਲਾਈ ਅਤਰੇ ਸ਼ਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਰੇਣ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤਰੇ/
ਜਾ ਂਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਰੇ , ਸਮਾਨਤਾ, ਸ਼ਵਸ਼ਭੰਨਤਾ 
ਅਤਰੇ ਿਮੂਲੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆ ਂਚੰਗਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆ ਂਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆ ਂ
ਸ਼ਵਿਰੇਿਤਾਵਾ ਂਪ੍ਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਰੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਵਆਪਕ 
ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਰੇ ਖਾਸ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਬਾਰਰੇ ਵਧਰੇਰਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ, ਸ਼ਕਰਪਾ ਕਰਕਰੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਚੰਗਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰੇ ਚਾਰਟਰ  (Greater 
Manchester Good Employment Charter) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤਰੇ ਜਾਓ।

ਜਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦਰੇ ਹੋ ਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਚੰਗਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰੇ ਸ਼ਮਆਰਾ ਂਅਨੁਸਾਰ 
ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਸ਼ਸਫ਼ਾਸ਼ਰਿ 
ਕਰਦਰੇ ਹਾ ਂਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸ਼ਹਲਾ ਂਆਪਣਰੇ ਮੈਨਰੇ ਜਰ/ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 
ਜਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਰੇ ਵੀ ਸ਼ਚੰਤਾਵਾ ਂਹਨ, ਤਾ ਂਸ਼ਕਰਪਾ ਕਰਕਰੇ ਇੱਥਰੇ ਚੰਗਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚਾਰਟਰ 
ਯੂਸ਼ਨਟ (Good Employment Charter Unit) ਸ਼ਵਖਰੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਇਹਨਾ ਂਦੁਆਰਾ ਸਮਰਸ਼ਥਤ


