
તમે અને તમારા સામાજિક સંભાળ કાર્યકર 
– શું અપેક્ા કરવી
સામાજિક સંભાળ કાર્યકરો તમને તમારું  જીવન તમારી રીતે 
જીવવામાં મદદ કરે છે 

વેલ્સમાં તમને કાર્યકરો ્સારી ્સંભાળ અને ્સહાર પૂરી પાડ ેતેની ખાતરી કરવા માટ ે
્સામાજિક ્સંભાળ વેલ્સ (Social Care Wales) ્સામાજિક ્સંભાળ માટનેી 
વરાવ્સાયરક વરવહાર ્સંહહતા (Code of Professional Practice for Social Care) 
(્સંહહતા) ધરાવે છે અને કાર્યકરોના ્સમૂહોની નોંધણી કરે છે િેથી સુહનશ્ચિત કરી 
શકાર કે તેઓ કામ માટ ેરોગર છે.

્સંહહતા એ હનરમો, અથવા ધોરણોનો ્સમૂહ છે, િેનું પાલન કરીને ્સંભાળ 
વરાવ્સાયરકોએ તમને સુરક્ષિત અને ્સારા રાખવા માટ ેકામ કરવાનું રહેશે. 
આ પયરિકા તમને જાણવામાં મદદ કરશે કે આ ધોરણો કરા છે. 

સંહિતા શું કિે છે 

્સામાજિક ્સંભાળ કાર્યકરોએ તમને શ્ેષ્ઠ 
્સંભાળ અને ્સહાર પૂરી પાડવા માટ ે
આટલું કરવાનું રહેશે: 

• તમારાં માટ ેશું મહતવપૂણ્ય છે તે
કહેવામાં અને હાં્સલ કરવામાં 
તમને મદદ કરવી

• તમારાં ગૌરવ, ગોપનીરતા,
પ્સંદગીઓ, ્સંસકકૃયત, ભાષા,
અયધકારો, માનરતાઓ, યવચારો
અને ઇચછાઓનો આદર કરવો

• તમને સુરક્ષિત રહેવામાં ્સહાર કરવી
• પ્ામાજણક, યવશ્વ્સનીર અને 

યવશ્વા્સપારિ બનવું
• તેમનું કામ રોગર રીતે કરવા માટ ેલારક

બનવું.



મને સંહિતા કાંથી મળશે?

્સંહહતા ઑનલાઇન socialcare.wales/code પર ઉપલબધ છે 
અથવા અમન ેcodes@socialcare.wales પર ઇમેલ કરો

સંહિતાનું પાલન કોણે કરવું પડશે?

તેઓ હાલમાં નોંધણી કરાવવાની અપેષિા ન હોર તો પણ બધા ્સામાજિક ્સંભાળ 
કાર્યકરોએ ્સંહહતાનું પાલન કરવું િોઈએ. અમારે તરાં નોંધારેલા ્સામાજિક ્સંભાળ 
કાર્યકરોએ ્સામાજિક ્સંભાળમાં કામ કરવાનું ચાલુ રાખવા માટ ે્ંસહહતાનું 
પાલન કરવું પડશે. તેઓ છે: 

• પુખર વરના લોકોની ્સંભાળ કરનારા ગકૃહ વરવસથાપકો
• અયધવા્સ ્ંસભાળ વરવસથાપકો અને અયધવા્સ ્ંસભાળ કાર્યકરો
• હનવા્સી બાળ ્સંભાળ વરવસથાપકો અને હનવા્સી બાળ ્સંભાળ કાર્યકરો
• હનવા્સી પારરવારરક કેનદ્ર વરવસથાપકો
• ્સામાજિક કાર્યકરો અને ્સામાજિક કાર્યના યવદ્ાથથીઓ.

mailto:codes@socialcare.wales
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વખતોવખત, અનર ્સમૂહો રજિસટરમાં ઉમેરવામાં આવે છે. નીચેના કાર્યકરોની 
અમારે તરાં નોંધણી કરવાની રોિનાઓ તૈરાર છે:

• દત્તકગ્રહણ ્સેવા વરવસથાપકો
• પુખર વરના લોકોની ્સંભાળ કરનારા ગકૃહ કાર્યકરો
• પુખર વરના લોકોના હનયુક્ત વરવસથાપકો
• બાળકો ્સાથે કામ કરનારા હહમારત વરવસથાપકો
• ઉછેર ્સેવા વરવસથાપકો
• હનવા્સી પારરવારરક કેનદ્ર કાર્યકરો.

અમારં રજિસટર ખાતરી કરે છે કે કાર્યકરો:

• કામ માટ ેઅનુકૂળ અને રોગર છે
• ્સારા ચારરત્રના છે
• તેમના માટ ેિરૂરી હોર તેવી લારકાતો ધરાવે છે 
• વરાવ્સાયરક વરવહાર ્સંહહતાનું પાલન કરવા ્સંમત થાર છે.

કાર્યકર નોંધારેલ છે કે કેમ તે િોવા માટ ેતમે નીચેની વેબ્સાઇટ પર તપા્સી શકો છો 
www.scwonline.wales/en/search-the-register/
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તમારાું સામાજિક સંભાળ કાર્યકર સંહિતા પ્રમાણે કામ ન કરતા 
િોર તો તમે શું કરી શકો?

1. Socialcare.wales/code પર બધા ધોરણો ચકા્સવા માટ ે્સંહહતા વાંચી જાવ
2. તમારી ચચંતાઓ તમારાં ્સંભાળ કાર્યકરના હનરો્તાને િણાવો અને પૂછો કે

તેઓ તે બાબતે શું કરશે
3. િો હનરો્તા તમારી ચચંતાઓનું ્સમાધાન ન કરે, તો આગળ શું કરવું તે 

જાણવા માટ ેતમે તેની ફરરરાદ પ્રરિરાની નકલ માટ ેયવનંતી કરી શકો છો
4. િો કાર્યકર અમારે તરાં નોંધારેલ હોર અને હનરો્તા ્સાથે વાત કરવી મદદરૂપ

ન બની હોર, તો ftp@socialcare.wales પર અમારી રફટને્સ ટુ પ્રૅજ્ટ્સ
(Fitness to Practise) ટીમને ઇમેલ કરો અને તેઓ તમારી પ્સંદગીના આધારે
તમને ફોન અથવા ઇમેલ દ્ારા િવાબ આપશે.

િો તમે કંપની અથવા ્સંગઠન દ્ારા પૂરી પાડવામાં આવતી ્ંસભાળના ધોરણ યવશે 
ચચંયતત હો, તો તમ ે0300 7900 126 પર, ciw@gov.wales ્સંભાળ હનરીષિકની 
કચેરી વેલ્સ (Care Inspectorate Wales) નો ્સંપક્ક  કરી શકો છો અથવા 
careinspectorate.wales પર તેમની વેબ્સાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો
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