तपाईसँ ग कार्य गर्दा

हेल्थवाच रिडिङ नामक एक स्थानीय च्यारिटीले
रिडिङ भोइस सञ्चालन गर्छ :

� हाम्रो सेवा नि:शुल्क छ
� हामी तपाईंलाई पायक पर्ने समयमा तपाईंसँ ग भेटन
् े

कोशिश गर्नेछौ ं

� हामी तपाईंको हेरचाहको बारे मा तपाईंको परिवार वा

साथीहरूसँ ग कु रा गर्नुअघि तपाईंसँ ग अनुमति लिनेछौ ं

� हामीले तपाईको कु न जानकारी चाहिँ सामाजिक

कार्यकर्तालाई उपलब्ध गराउन सक्छौं भन्ने कु रा जाँच गर्छौं

� तपाईं वा अन्य कोहीलाई हानी हुने वा हामीले अपराधको

उजुरी गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक तपाईंले हामीलाई भनेका
कु राहरू हामी सुरक्षित र गोप्य राख्नेछौ ं

� हामी मान्छेहरूको निष्पक्ष उपचार होस् र उनीहरूलाई
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भेदभाव नगरियोस् भन्ने कु रा सुनिश्चित गर्न परिश्रम गर्छौं।

� हामी विशेष पैरवी तालिम लिन्छौं
� तपाईंले हामीसँ ग काम गर्न सुरक्षित छ भन्ने कु रा सुनिश्चित

गर्न हामीले आफ्नो पृष्ठभूमी जाँच गराउँ छौ ं

हामीले तपाईंलाई उपलब्ध गराउने सेवा भनेको
‘हेरचाह ऐन अन्तर्गतको पैरवी’ हो। हेरचाह ऐन
मान्छेहरूलाई अधिकार प्रदान गर्ने नयाँ कानुन हो।
ती अधिकारहरूमध्ये एक हो नजिकमा कोही नहुँदा
वा कोही उपयुक्त सहयोगी नहुँदा आफ्नो कु रा राख्न
तपाईंलाई थप सहयोग चाहिएको बेलामा अधिवक्ता
राख्ने अधिकार।

रिफरल गर्ने तरिका

सामाजिक कार्यकर्ताहरूले रिडिङ भोइस हबलाई 0118 937 2295
मा कल गरेर योग्य व्यक्तिहरूको लागि वकिल पाऊँ भनी अनुरोध
गर्न सक्छन्।
सर्वसाधारण र पेसाकर्मीहरूले योग्यता र पैरवी सेवाको बारेमा थप
जानकारी www.readingvoice.org.uk  मा प्राप्त गर्न सक्छन्।

हेरचाह ऐन
पैरवी

संकटमा रहेका वयस्कहरूलाई आफ्नो
कु रा राख्न सहयोग गर्दै

हेरचाह ऐन
अधिवक्ताहरूको बारेमा

अधिवक्ताहरूले तपाईंलाई निम्न कु राहरूको बारेमा आफ्नो कु रा
राख्न मद्दत गर्छ न:

तपाईं बस्ने स्थान

तपाईंले सञ्चार गर्ने तरिका

साथीभाइ र परिवार

दैनिक सहयोग

सुरक्षित रहने तरिका

तपाईंले अरूको हेरचाह
गर्ने तरिका

तपाईंको सं स्कृति र आस्था

तपाईंको स्वास्थ्य

तपाईंले मन पराउने
क्रियाकलापहरू

अधिवक्ताहरूले निम्नअनुसार
सहयोग गर्छ न:्
� तपाईंसँ ग समय बिताउँ छन्

� तपाईंलाई जानकारी दिन्छन्
� तपाईंलाई आफ्नो छनौट आफै गर्न प्रोत्साहन दिन्छन्
� तपाईंलाई कस्तो उपचारको आवश्यकता छ वा

चाहिन्छ भन्ने बारेमा आफ्नो सामाजिक कार्यकर्तालाई
बताउन सहयोग गर्छ न्

� तपाईंको अधिकारको बारे मा खबरदारी गर्छ न्
� तपाईं बोल्न सक्नु हुन्न भने तपाईंको लागि

बोलिदिन्छन्

