حقائق:

معذور افراد کے لیــے
رجسٹریشن معلومات

اردو Urdu -
ُ ُ
معذوروں کے کارکنان کی رضاکارانہ رجسٹریشن کا آغاز  1جوالئی  2021سے ہورہا ہے۔ رجسٹریشن

کا مقصد معذورافراد کی معاونت کے معیار اور انتخاب کو بہتربنانا ہے۔ یہ وکٹوریہ کی حکومت کی

معذور لوگوں کیساتھ بدسلوکی کے سلسلے میں“صفر برداشت“ کی سوچ کا جزو ہے۔

مجھے کیوں معذورافراد کے ایک
رجسٹرشدہ کارکن کا انتخاب کرنا چاہیے؟
ان لوگوں کو جو معذوروں کے لئے دستیاب خدمات استعمال کرتے ہیں،
معذوروں کے کارکنان کی مہارت اور تجربے کا یقین دالنا مشکل کام ہو
سکتا ہے۔ معذوروں کے تمام کارکنان کی حفاظت اور اہلیت کےسلسلے
میںایک ہی طریقے سے تشخیص نہیں کی جاتی۔ رجسٹریشن آپ کی

محفوظ اور اعلی معیار کی خدمات تک بہتر رسائی میں مدد کرے گی۔
اس سے قطع نظر کہ انہیں کیسے فنڈ کیا جاتا ہے یا مالزمت دی جاتی
ہے ،رجسٹرشدہ وکٹورین معذوروں کے کارکنان کی بطور محفوظ،

مہارت یافتہ ،اور پیشہ ور کے طور پر آزادانہ تشخیص ان کا ریگولیٹر،
ڈس ایبیلیٹی ورکر رجسٹریشن بورڈ آف وکٹوریہ کرتا ہے۔

1اکتوبر  2021سے ،آپ فوری طور پر اور آسانی سے معذوروں کے

کارکنان کے رجسٹر کو  www.vdwc.vic.gov.auپر چیک کرپائیں گے
یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ایک کارکن رجسٹر شدہ ہے۔

کارکنان کو رجسٹر ہونے کے لیے کیا
کرنے کی ضرورت ہے؟
ڈس ایبیلٹی سروس سیف گارڈز ایکٹ ) 2018ایکٹ(رجسٹریشن

کے درخواست گزاروں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ان کے پاس محفوظ
پریکٹس کے لیے ضروری علم ،مہارتیں اور صفات ہوں تاکہ انہیں

بطور معذوروں کے کارکن کے ڈس ایبیلیٹی ورکر رجسٹریشن بورڈ آف
وکٹوریہ )بورڈ( کیساتھ رجسٹر کیا جائے۔

 vdwc.vic.gov.auپر جائیں یا
 1800 497 132پرکال کریں

بورڈ کارکنان کی رجسٹریشن کےلیےموزونیت کی تشخیص کرتے وقت
یہ بھی مدنظر رکھے گا:

• کوئی ایسی خرابی جو کسی شخص کی محفوظ طور پر پریکٹس
کرنے پر مضر اثر ڈال سکتی ہو

• متعلقہ مجرمانہ ہسٹری
• انگریزی زبان پرمہارت

ّ
معطلی
• بطور ڈس ایبیلیٹی یا ہیلتھ ورکر رجسٹریشن کی منسوخی یا
• صحت یا ڈس ایبیلیٹی خدمات یا بچوں کی دیکھ بھال فراہم کرنے
کے حوالے سے حکم امتناعی یا پابندی کے احکامات

• کیا وہ شخص رجسٹر ہونے کے لیے ایک موزوں اور مناسب شخص ہے؟

کیا میں ایک رجسٹرشدہ معذوروں
کے کارکن کا انتخاب کرسکوں گا؟
آپ معذوروں کی خدمات فراہم کرنے کے لیے رجسٹرشدہ کارکنان کا
انتخاب کرسکتے ہیں۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لئے معذوروں کے درست کارکن کا انتخاب
کرسکتے ہیں ،یہ جانتے ہوئے کہ ان کے پاس محفوظ پریکٹس کے لیے
ضروری علم ،مہارتیں اور صفات ہیں۔

اگر میں  NDISپالن پر ہوںتو کیا میں
ایک رجسٹرشدہ معذوروں کے کارکن
کا انتخاب کرسکتا/سکتی ہوں؟
جی ہاں ،رجسٹرشدہ کارکنان ہرقسم کی تنظیموں میں کام کرسکتے
ہیں ،بشمول  NDISخدمت فراہم کنندگان ،یا وہ خود اپنے کاروبار
میں برسر روزگار ہوسکتےہیں۔

رجسٹریشن اس بات کو یقینی بناتی ہےکہ وکٹوریہ میں رہنے والے

معذوروں کے کارکنان کی بطور محفوظ ،مہارت یافتہ ،اور پیشہ ور کے

طور پر تشخیص کی جاتی ہے ،اس سے قطع نظر کہ آپ کا معذوروں کا

کارکن کس خدمت فراہم کنندہ کے لیےکام کرتا ہے ،کہاں وہ اپنی خدمات

ڈس ایبیلیٹی سروس سیف گارڈز کوڈ آف کنڈکٹ کو ڈس ایبیلیٹی
سروس سیف گارڈز ریگولیشنز  2020میں بیان کیا گیا ہے ،جو کہ
اس ایکٹ کے تحت مرتب کیے گئےقواعد ہیں۔

وکٹوریہ میں رہنے والے تمام معذوروں کے کارکنان پر الزم ہے کہ وہ

ڈس ایبیلیٹی سروس سیف گارڈز کوڈ آف کنڈکٹ کی پابندی کریں
اور اس میں معذور افراد کو نقصان اور بدسلوکی سے محفوظ
رکھنے کے لیے ایک معیار دیا گیا ہے۔

ڈس ایبیلیٹی ورکر رجسٹر
تمام رجسٹرشدہ معذوروں کے کارکنان کو وکٹوریہ میں رہنے والے
معذوروں کے کارکنان کے پبلک رجسٹرمیں یہاں پردرج کیا جائےگا:

کی تشہیر کرتا ہے یا اس کی خدمات کےلیےمالی امداد کیسے ہوتی ہے۔

www.vdwc.vic.gov.au

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے  NDISپالن کے ذریعے ایک رجسٹرشدہ

آپ وکٹوریہ میں رہنے والے معذوروں کے کارکنان کے پبلک رجسٹرمیں اپنے

معذوروں کے کارکن کو منتخب کرسکتے ہیں۔

کیا میں ایک غیررجسٹرشدہ
معذوروں کے کارکن کا انتخاب
کرسکتا/سکتی ہوں؟

نزدیک رہنے والے رجسٹرشدہ معذوروں کے کارکنان کو کرسکتے ہیں۔

اس ویب سائیٹ پر آپ وکٹوریہ میں رہنے والے معذوروں کےان کارکنان
کی فہرست بھی دیکھ سکیں گے جن کے خالف کوئی ممنوعہ حکم
جاری کیا گیا ہے۔

آپ کسی ایسے کارکن کو منتخب کرنے کا کا فیصلہ کرسکتے ہیں جو

رجسٹرشدہ نہ ہو۔ وکٹوریہ میں غیررجسٹرشدہ کارکنان کے لیے ضروری
ہے کہ وہ ضابطہ اخالق کی پابندی کریں۔ وکٹورین ڈس ایبیلیٹی ورکر
کمشنر غیررجسٹرشدہ کارکنان کو ضابطے کے تحت چالتا ہے۔

وکٹورین ڈس ایبیلیٹی ورکر کمیشن کے بارے میں
وکٹورین ڈس ایبیلیٹی ورکر کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے جسے معذور افراد کی بہتر حفاظت اور معذوروں کے لیے خدمات کا ایک محفوظ تر،

مضبوط تر شعبہ قائم کرنےکے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ڈس ایبیلیٹی سروس سیف گارڈز کوڈ آف کنڈکٹ کے لیے ذمہ دار ہے ،جس کے ذریعے وکٹوریہ

میں معذور افراد کی مدد کرنے والے تمام کارکنوں اور شکایات سروس کے لئےکم ازکم توقعات کا تعین کیا گیا ہے۔ یہ شکایات اور نوٹیفیکیشنز کو
قبول کرسکتا ہےاور اس کے پاس تحقیق کرنے اور ان کارکنان پر پابندی لگانےکے اختیارات ہیں جو لوگوں کی حفاظت کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔

ہماری ویب سائیٹ  vdwc.vic.gov.auپر جائیں یا  1800 497 132پرکال کریں۔
ہمارے نیوز لیٹر کے لیے سائن اپ کریں۔
ہمیں فالو کریں
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