
நீங்களும் உங்களது சமூ்க 
பராமரிப்புப் பணியாளரும் – 
எதிரபாரப்பது என்ன?
உங்களது வாழ்க்்க்ய நீங்கள் உங்கள் விருப்பப்படி வாழ 
சமூ்க பராமரிப்புப் பணியாளர்கள் உதவு்கின்ார்கள்.

வேல்ஸில் இருக்கும் பணியாளர்கள் உங்களுக்கு சிறந்த பராமரிபபபினையும் 
ஆ்தரேபினையும் ேழஙகுேன்த உறு்திபபடுத்தும் வ�ாக்்கில், வேல்ஸ் சமூ்க உ்தேபி 
அனமபபுக்கு (Social Care Wales) சமூ்க பராமரிபபுக்்காை த்தாழில்ோணனம �னைமுனற 
வ்கானே (Code of Professional Practice for Social Care) (வ்கானே) ஒன்று உள்ளவ்தாடு, அது 
பணியாளர்கள் பணிக்குப தபாருத்்தமாைேர்களா்க இருபபன்த உறு்திபபடுத்தும் 
ேன்கயபில் பணியாளர குழுக்்கனளப ப்திவு தசய்கின்றது.

�னைமுனறக் வ்கானே என்பது ்கேைிபபுப பணியாளர்கள் உங்கனளப 
பாது்காபபா்கவும் �லமா்கவும் னேத்்திருக்்கப பபின்பறற வேணடிய ேபி்தி்களின் 
அல்லது ்தர�ினல்களின் த்தாகு்தி. அந்தத் ்தர�ினல்கள் யானே என்று 
�ீங்கள் அறிய இந்தத் சிறவறடு உ்தவு்கிறது.

ந்ைமு்்்க க்கா்வ சசால்லும் 
விையங்கள்

உங்களுக்குச் சிறந்த ்கேைிபனபயும் 
ஆ்தரனேயும் ேழங்க, சமூ்க ்கேைிபபுப 
பணியாளர்கள் பபின்ேருேைேறனறச் 
தசயய வேணடும்:

• உங்களுக்கு எது முக்்கியவமா 
அன்தச் தசால்லவும் சா்திக்்கவும் 
உ்தவு்தல்

• உங்கள் ்கணணியம், அந்தரங்கம், 
ேபிருபபத்வ்தா்வு்கள், ்கலாசாரம், 
தமாழி, உரினம்கள், 
�ம்பபிக்ன்க்கள், ்கருத்துக்்கள், 
ேபிருபபு்கள் ஆ்கியேறனற 
ம்தித்்தல்

• �ீங்கள் பாது்காபபா்க இருக்்க 
ஆ்தரேளித்்தல்

• வ�ரனமயா்க, 
�ம்பபிக்ன்கக்குரியேரா்க, �ம்ப்கமா்க 
இருத்்தல்

• ்தங்கள் பணினயச் சரியா்கச் தசயயத் 
்தகு்தியுள்ளேரா்க இருத்்தல்



ந்ைமு்்்க க்கா்வ்ய எஙக்க ்காணலாம்?

இந்த �னைமுனறக் வ்கானேனய, socialcare.wales/code இல் தபறவும்
அல்லது codes@socialcare.wales இறகு மின்ைஞசல் மூலம் த்தாைரபுத்காள்ளவும்

ந்ைமு்்்க க்கா்வ்ய யார ்வததிரு்க்க கவண்டும்?

அனைத்து சமூ்க பராமரிபபுப பணியாளர்களும் ்தறதபாழுது ப்திவுதசயே்தறகு 
எ்திரபாரக்்கபபைாேபிடைாலும்கூை �னைமுனறக் வ்கானேயபினைப பபின்பறறு்தல் 
வேணடும். எங்களிைம் ப்திவு தசயதுத்காணடுள்ள சமூ்க பராமரிபபுப பணியாளர்கள், 
த்தாைரநதும் சமூ்க பராமரிபபுப பணியபினை முன்தைடுபப்தறகு �னைமுனறக் 
வ்கானேனயப பபின்பறற வேணடும். அேர்கள்:

• தபரிவயார ்கேைிபபு இல்ல மு்கனமயாளர்கள்
• உள்�ாடடுப பராமரிபபு மு்கானமயாளர்கள் மறறும் உள்�ாடடு பராமரிபபுப

பணியாளர்கள்
• ே்திேபிை சிறுேர பராமரிபபு மு்கானமயாளர்கள் மறறும் ே்திேபிை சிறுேர 

பராமரிபபுப பணியாளர்கள்
• ே்திேபிை குடும்ப �ினலய மு்கானமயாளர்கள்
• சமூ்கப பணியாளர்கள் மறறும் சமூ்கப பணி மாணேர்கள்

www.socialcare.wales/code


அவேபதபாழுது, ஏனைய குழுக்்கள் ப்திேபில் வசா்க்்கபபடும். பபின்ேரும் 

பணியாளர்கனள எங்களுைன் ப்திவுதசயே்தற்காை ்திடைங்கள் இைம்தபறு்கின்றை:

• தபாருந்திக்த்கா்ளளல் வசனே மு்கானமயாளர்கள்

• தபரிவயார ்கேைிபபு இல்ல மு்கனமயாளர்கள்

• தபரிவயார அமரத்துன்க மு்கானமயாளர்கள்

• சிறுேர்களுைன் பணியாறறும் சடை ஆவலாசனை மு்கானமயாளர்கள்

• அபபிேபிருத்்திச் வசனே மு்கானமயாளர்கள்

• ே்திேபிை குடும்ப �ினலயப பணியாளர்கள்

எங்கள் ப்திவேடு பணியாளர்கள் பபின்ேருமாறு இருபபன்த உறு்தி தசய்கின்றது:

• தபாருத்்தமாைேர்கள், பணிபுரியும் உைல் ்தகு்தி உள்ளேர்கள்

• �ல்ல குணம் உள்ளேர்கள்

• அேர்களுக்குத் வ்தனேயாை ்தகு்தி்கனளக் த்காணைேர்கள்,

• த்தாழில்சார �னைமுனறக் வ்கானேனயப பபின்பறற ஒபபுக்த்காள்்கின்றார்கள்.

ஒரு பணியாளர ப்திவு தசயதுத்காணைேரா என்பன்த இஙகு பாரக்்கலாம்:

www.scwonline.wales/en/search-the-register/



உங்கள் சமூ்க ்கவ்னிப்புப் பணியாளர ந்ைமு்்்க 
க்கா்வ்யப் பினபற்றி கவ்ல சசயயவில்்ல என்ால் 
நீங்கள் என்ன சசயயலாம்?

1. இஙகு �னைமுனறக் வ்கானேனயப படித்து அனைத்து ்தர�ினல்கனளயும் 
பரீடசிக்்கலாம்: socialcare.wales/code

2. உங்கள் ்கேனல்கனள உங்கள் ்கேைிபபுப பணியாளரின் வமல்தி்காரியுைன் 
ப்கிருங்கள், அேர என்ை தசயோர என்று வ்களுங்கள்

3. வமல்தி்காரி உங்களது அக்்கனறமிக்்க ேபிையம் குறித்து �ைேடிக்ன்க
எடுக்்கேபில்னல என்றால் அடுத்து என்ை தசயேது என்று அறிய �ீங்கள்
அேரது பு்கார தசயல்முனறயபின் �்கல் ஒன்னறக் வ்காரலாம்

4. பணியாளர எங்களிைம் ப்திவு தசயதுத்காள்ளேபில்னல என்றால், 
வமல்தி்காரியுைன் வபசியது உ்தேேபில்னல என்றால், எங்கள் 'த்தாழிறபயபிறசி 
தசயயத் ்தகு்தி' (Fitness to Practise) குழுேபிறகு மின்ைஞசல் அனுபபுங்கள்
ftp@socialcare.wales மறறும் உங்களது ேபிருபபத்்தின் பபிர்காரம் அேர்கள் 
த்தானலவபசி அல்லது மின்ைஞசல் மூலமா்க உங்களுக்கு ப்திலளிபபார்கள்.

�ீங்கள் ஒரு �ிறுேைத்்திைால் அல்லது அனமபபபிைால் ேழங்கபபடு்கின்ற �ியம்தர 
பராமரிபபு பறறி ்கேனலபபடின், �ீங்கள் வேல்ஸ் பராமரிபபுப பரிவசா்த்கனர 0300 
7900 126 மூலம் த்தாைரபுத்காள்ளலாம், ciw@gov.wales ஊைா்க அல்லது  
careinspectorate.wales எனும் இனணயத்்தளத்்திறகு ேபிஜயம் தசயது த்தரிேபிக்்கலாம்.

www.socialcare.wales/code
www.careinspectorate.wales



