آپ کے ساتھ کام کرنا

z zہماری خدمت مفت ہے

z zہم کوشش کر کے انہی وقتوں میں آپ سے مالقات کریں
گے جو آپ کے لیے مناسب ہو
z zہم اہل خانہ کے کسی فرد یا احباب سے آپ کی نگہداشت
کے بارے میں بات کرنے کے لیے آپ کی اجازت حاصل
کریں گے
z zہم جانچ کریں گے کہ آپ ہمیں اپنے سماجی کارکن کے
ساتھ کن باتوں کو شیئر کرنے کی بخوشی اجازت دیتے ہیں
z zآپ ہمیں جو کچھ بتائیں گے ہم انہیں محفوظ اور خفیہ
رکھیں گے سوائے اس کے کہ آپ یا کسی اور شخص کو
رضر پہنچنے کا اندیشہ ہو یا ہمارے لیے کسی جرم کی
اطالع دینا الزمی ہو
z zہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے سخت کوشش کرتے
ہیں کہ لوگوں کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کیا جائے اور ان
کے ساتھ امتیاز نہ برتا جائے

ریڈنگ وائس کا نظم ونسق مقامی خیراتی ادارہ
ہیلتھ واچ ریڈنگ کرتا ہے:

3rd Floor
Reading Central Library
Abbey Square
Reading RG1 3BQ
چیریٹی نمرب:

1151346

ریڈنگ وائس کی خدمات
مقامی خیراتی اداروں کے
اشرتاک میں فراہم کی
جاتی ہیں:

z zہم خصوصی ایڈوکیسی ٹریننگ لیتے ہیں
z zہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پس منظر کی
معلومات حاصل کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کام
میں محفوظ ہیں۔

ہم آپ کو جو معاونت فراہم کرتے ہیں اسے
رسمی طور پر ‘کیئر ایکٹ کے تحت وکالت’
کہا جاتا ہے۔ کیئر ایکٹ ایک نیا قانون ہے
جو کہ لوگوں کو حقوق عطا کرتا ہے۔ ان
حقوق میں سے ایک حق اپنی بات کہنے
کے لیے اضافی مدد کی رضورت ہونے کی
صورت میں ایک وکیل حاصل کرنا ہے جبکہ
اس کام کو انجام دینے میں مدد کے لیے آس
پاس یا مناسب کوئی شخص موجود نہ ہو۔

کوئی ریفرل کس طرح دیں

سماجی کارکنان ریڈنگ وائس ایڈوکیسی ہب کو
 0118 937 2295پر فون کر کے اہل لوگوں کے لیے وکالء
کی درخواست کر سکتے ہیں۔

عوام اور پیشہ وران اہلیت اور وکالتی خدمت کے بارے میں
مزید معلومات  www.readingvoice.org.ukپر حاصل
کر سکتے ہیں۔

کیئر ایکٹ ایڈوکیسی

کمزور بالغ افراد کی اپنی بات کہنے
میں مدد کرتی ہے

کیئر ایکٹ کے وکالء کے
بارے میں

وکالء درج ذیل کے بارے میں اپنی بات کہنے میں آپ
کی مدد کریں گے ...

آپ کہاں رہتے ہیں

آپ کس

طرح ترسیل کرتے ہیں

احباب اور اہل خانہ

وکالء:

z zآپ کے ساتھ وقت گزاریں گے
z zآپ کو معلومات بہم پہنچائیں گے

روزانہ کی مدد

z zاپنے خود کے فیصلے کرنے میں آپ کی حوصلہ
افزائی کریں گے

محفوظ رہنا

دورسوں کا خیال کس
آپ
طرح رکھتے ہیں

 z zاپنے سوشل ورکر کو یہ بتانے میں مدد کریں گے
کہ آپ کون سی نگہداشت چاہتے ہیں یا آپ کو کیسی
نگہداشت کی رضورت ہے
z zآپ کے حقوق کے بارے میں معلوم کریں گے
z zآپ کے لیے آواز اٹھائيں گے اگر آپ اس پر قادر
نہیں ہیں

آپ

کی ثقافت اور عقائد

آپ کی صحت

رسگرمیاں جن سے آپ
وہ
لطف اندوز ہوتے ہیں

