
 Holland Bloorview 
حقوق اور ذمہ داریاں 

Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital مساوات، تنوع، شمولیت اور رسائی کی اقدار کے لیے پرعزم ہے، اور 
ہامرے معارشے کے ہر فرد کے لیے اور موکلین، کنبہ، عملہ، رضاکاروں، محققین، طلباء، عطیہ دہندگان اور مالقاتیوں کے بشمول ہامری 

کمیونٹی کے ہر فرد کے لیے ایک محفوظ اور قابل احرتام جگہ مہیا کر رہا ہے۔

The Holland Bloorview Rights and Responsibilities ہامری اقدار کو اجاگر کرتی ہیں اور رہنامئی کرتی ہیں کہ ہم سے 
شخصی طور پر، عملی طور پر یا تحریری طور پر کس طرح ایک دورسے کے ساتھ سلوک کرنے اور بات چیت کی توقع کی جاتی ہے۔ ایسا 
سلوک جو بے ادب، خلل ڈالنے واال، یا بصورت دیگر دورسوں کی حفاظت اور خوشحالی کے لیے خطرہ ہو اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔

ایک دورسے سے ہامری وابستگییہ کیا ہے؟اقدار

ہر شخص کی قدر کرنا   عزت اور احرتام
 ہم ان انداز سے بات چیت کرتے ہیں جو
  غیر دھمکی آمیز، معاون، سمجھنے کے

 قابل اور شائستہ ہو۔

ہمدردی  مروت کرنا اور ایک دورسے   
 کی مدد کرنا

 ہم سب کا احرتام کرتے ہوئے اور شامل کرکے ایک
 محفوظ اور خیرمقدمی ماحول تیار کرتے ہیں۔

   معلومات کا
 تبادلہ

لوگوں/تنظیموں میں رضاکارانہ طور 
پر معلومات کا تبادلہ

ہم مددگار معلومات کا تبادلہ اس طریقے سے کرتے ہیں 
کہ ہر ایک کی رازداری کا احرتام ہو، بروقت، معنی خیز اور 

آسانی سے قابل فہم ہوتا ہے۔

رشاکت داری  
بہرتین ممکنہ نتائج پیدا کرنے 

کے لیے مل کر کام کرنا

ہم اپنے اختالفات کا احرتام کرتے ہیں، کھلے دماغ کے 
ساتھ سنتے ہیں، اپنے خیاالت، مہارتوں، اور توقعات کا 

ایک دورسے کے ساتھ اشرتاک کرتے ہیں۔ 

 اپنے تاثرات یا خدشات کو اشرتاک کرنے کے لیے، براہ کرم ذیل کے قابل اطالق رابطے سے رابطہ کریں 
 )جیسے اگر آپ کوئی مؤکل یا کنبہ کے ممرب ہیں، تو براہ کرم ext 6084 6220-125-416 یا 

feedback@hollandbloorview.ca(سے رابطہ کریں۔

feedback@hollandbloorview.ca 6220-425-416 یا ext. 6084 :مؤکلین/اہل خانہ
humanresources@hollandbloorview.ca مالزمین: 7048-422-416 یا

researchethicsboard@hollandbloorview.ca :تحقیقی رشکت کنندگان
kgalley@hollandbloorview.ca 6220-425-416 یا ext. 3645 :طلباء

volunteers@hollandbloorview.ca یا ext. 7032 416-425-6220 :رضاکاران
info@hollandbloorview.ca مالقات کرنے والے: 8876-400-416 یا


