
আপনি এবং আপিার সমাজ সসবা কমমী 
– নক আশা করববি
আপনি যেভাবে চাি সমাজ যসো কমমী আপিাবক যসইভাবে 
জীেি োপি করবে সাহাে্য কবরি 

ওয়েলস এ কর্মীরা আপনায়ক ভাল সসবা ও সহােতা প্রদান কয়রন তা নননচিত 
করার জন্য, সর্াজ সসবা ওয়েলস (Social Care Wales) এর সর্াজ সসবার জন্য 
একটি সপশাদারী অনশুীলন সংনহতা (Code of Professtional Practice for Social Care) 
(সংনহতা) আয়ে এবং এটি কর্মীয়দর দলগুনলয়ক ননবন্ধন কয়র যায়ত নননচিত করা 
যাে সয তারা কাজ করার জন্য উপযুক্ত।

সংনহতাটি হল এক গুচ্ছ ননের্, বা র্ানদন্ড যা আপনায়ক ননরাপদ ও ভাল রাখার 
জন্য পনরচয্া সপশাজীবীয়দর অবশ্যই সর্য়ন চলয়ত হয়ব। র্ানদন্ডগুনল কী 
তা এই পুনতিকাটি আপনায়ক জানয়ত সাহায্য করয়ব। 

সংনিতাটি কী ববে 

আপনায়ক সসরা পনরচয্া ও সহােতা প্রদান 
করার জন্য, সর্াজ সসবা কর্মীরা অবশ্যই: 

• আপনার কায়ে যা গুরুত্বপূর্ তা
বলয়ত ও অজ্ন করয়ত
আপনায়ক সাহায্য করয়বন

• আপনার র্য্াদা, স�াপনীেতা,
পেন্দ, সংস্কৃ নত, ভাষা, অনিকার,
নবশ্াস, র্তার্ত এবং ইচ্ছায়ক
সম্ান করয়বন

• আপনাকে ননরাপদ থােকে
সহায়ো েরকেন

• সৎ, নবশ্াসয়যা�্য এবং ভরসায়যা�্য
হয়বন

• ননকেকদর োে যথাযথভাকে েরার
েন্য যযাগ্যোসম্পন্ন হকেন।



আনম সংনিতাটি সকাথায় সপবত পানর?

সংনহতাটি অনলাইয়ন socialcare.wales/code-এ উপলভ্য 
অথবা আর্ায়দর codes@socialcare.wales-এ ইয়র্ল করুন

কাবক সংনিতাটি সমবি চেবত িয়?

সকল সর্াজ সসবা কর্মীয়ক সংনহতাটি অনসুরর করয়ত হয়ব, এর্ন নক তায়দর 
বত্র্ায়ন ননবন্ধন করা প্রত্যানশত না হয়লও। সয সকল সর্াজ সসবা কর্মী আর্ায়দর 
সায়থ ননবনন্ধত আয়েন তায়দরয়ক সর্াজ সসবার কাজ চানলয়ে যাওোর জন্য 
সংনহতাটি অবশ্যই সর্য়ন চলয়ত হয়ব। তারা হয়লন: 

• প্রাপ্তবেস্ পনরচয্া সহায়র্র র্্যায়নজার
• স�ানর্নসনলোনর সকোর র্্যায়নজার ও স�ানর্নসনলোনর সকোর কর্মী
• আবানসক চাইল্ড সকোর র্্যায়নজার ও আবানসক চাইল্ড সকোর কর্মী
• আবানসক ফ্যানর্নল সসন্ার র্্যায়নজার
• সর্াজ কর্মী এবং সার্ানজক কায়জর নশক্াথমী

mailto:codes@socialcare.wales-%E0%A6%8F
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সর্য়ে সর্য়ে অন্যান্য স�াষ্ঠীগুনলও সরনজস্ায়র যকু্ত হন। ননম্ননলনখত কর্মীয়দর 
আর্ায়দর সয়গে ননবনন্ধত করার জন্য পনরকল্পনা আয়ে:

• দত্তক পনরয়ষবার র্্যায়নজার
• প্রাপ্তবেস্য়দর পনরচয্া �হৃকর্মী
• প্রাপ্তবেস্য়দর সলেসয়র্ন্ র্্যায়নজার
• নশশুয়দর সয়গে কর্র্ত অ্যা�য়ভায়কনস র্্যায়নজার
• ফস্ানরং সানভ্স র্্যায়নজার
• আবানসক ফ্যানর্নল সসন্ার কর্মী।

আর্ায়দর সরনজস্ার নননচিত কয়র সয:

• কর্মীরা কায়জর জন্য উপযকু্ত ও র্ানানসই
• কর্মীয়দর চনরত্র ভাল
• কর্মীয়দর সয সযা�্যতা প্রয়োজন তা তায়দর আয়ে 
• কর্মীরা সপশাদারী অনশুীলন সংনহতাটি - সর্য়ন চলয়ত সম্ত আয়েন।

সকানও কর্মী ননবনন্ধত আয়েন নকনা তা আপনন সদখয়ত পায়রন এখায়ন 
www.scwonline.wales/en/search-the-register/
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আপিার সমাজ সসবা কমমী যনি সংনিতাটি সমবি কাজ িা কবরি 
তািবে আপনি কী করবত পাবরি?

1. র্ানদন্ডগুনল সদখয়ত socialcare.wales/code-এ সংনহতাটি পড়ুন
2. আপনার পনরচযা্ কর্মীর ননয়ো�কারীর সায়থ আপনার উয়বে�গুনল নবননর্ে 

করুন এবং তারা কী করয়বন তা নজজ্াসা করুন 
3. ননয়ো�কত্া যনদ আপনার উয়বে�গুনলর সর্ািান না কয়রন, তাহয়ল এর 

পয়র কী করা যাে তা জানয়ত আপনন তায়দর অনভয়যা� প্ররালীর একটি 
কনপ চাইয়ত পায়রন 

4. কর্মীটি যনদ আর্ায়দর সায়থ ননবনন্ধত হন এবং ননয়ো�কত্ার সায়থ কথা 
বয়ল সাহায্য পাওো না যাে, তাহয়ল আর্ায়দর অনশুীলন করার সযা�্যতা 
(Fitness to Practise) দলয়ক ftp@socialcare.wales এ ইয়র্ল করুন এবং 
তারা আপনার পেয়ন্দর ওপয়র ননভ্র কয়র সফান বা ইয়র্য়লর র্াি্যয়র্ 
আপনায়ক উত্তর সদয়বন।

আপনন যনদ সকানও সকাম্ানন বা সংস্া বোরা প্রদত্ত পনরচয্ার র্ানদণ্ড সম্বয়ন্ধ 
উনবেগ্ন হন, তাহয়ল আপনন সকোর ইনয়পেক্টয়রট ওয়েলস (Care Inspectorate 
Wales) এর সয়গে 0300 7900 126 বা ciw@gov.wales এ সযা�ায়যা� করয়ত 
পায়রন অথবা এর ওয়েবসাইটটি careinspectorate.wales এ সদখয়ত পায়রন
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