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ਸਾਡਾ ਸਰਕਵਸ ਚਾਰਟਰ (ਸੇਵਾ ਅਕਿਿਾਰ-ਪੱਤਰ)
ਇਹ ਸੇਵਾ ਅਕਧਕਾਰ-ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਕ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ Berry Street ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰ ਕਤਬਧਤਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਕਬਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰ ਤੀਬੱਧ 
ਹਾਂ। ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਕਿਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਂੋ ਇਹ ਕਸੱਖ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਅਸੀਂ ਕਕਹੜੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਕਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ 
ਕਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰੂ ਖੁਿੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਂੈਦੇ ਹਾਂ। 

ਸਾਡਾ ਇਕਤਹਾਸ – ਸਾਡੇ ਕਪਛੋਿੜ ਕਿਥਂੋ ਆਇਆ ਹੈ
ਕਵਕਟੋਰੀਅਨ ਕਿਿੂ ਪਨਾਹ-ਸਥਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਕਵੱਚ 1877 ਕਵੱਚ ਸਥਾਪਤ, Berry Street ਦੀ ਮੱੁਖ ਗਤੀਕਵਧੀ ਹਮੇਿਾ ਤਂੋ ਹੀ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਕਚਆਂ ਦੀ ਕਹਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 
ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਕਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ ਕਬਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਿੁਰੂਆਤੀ ਕਦਨਾਂ ਕਵੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਤਂੋ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਬੱਕਚਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਗਰੀਬੀ 
ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਢਲੇ ਕੰਮਾਂ ਕਵੱਚ ਕੁਆਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਬੱਕਚਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਨਾਥ ਕਿਿੁਆਂ ਅਤੇ ਬੱਕਚਆਂ ਲਈ ਨਵਂੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਲੱਭਣਾ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਵਆਪਕ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਸੀ ਜੋ ਏਬੋਕਰਜਨਲ ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਤਂੋ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨੰੂ ਤੋੜਨ 
ਦੀ ਕੋਕਿਿ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਜਹੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹਹੱਸਾ ਸੀ ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਦੁਰਕਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਕਵਗੋਚਾ ਸਕਹਣਾ ਕਪਆ 
ਸੀ। ਇਨ੍ਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2006 ਕਵੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਸੰਸਥਾ  ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਾਸਨ ਕਵੱਚ ਬੱਕਚਆਂ ਦੇ ਹਹੱਤਾਂ ਨੰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਵੱਚ 
ਸਭ ਤਂੋ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।   

ਸਾਡਾ ਵਰਤਮਾਨ – ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕਥਤੀ ਿੀ ਹੈ
ਵਰਤਮਾਨ ਕਵੱਚ, Berry Street ਕਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤਂੋ ਵੱਡੀ ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਲ ਅਤੇ ਪਕਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਕਚਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਮਹਾਂਨਗਰੀ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕਦਹਾਤੀ 
ਕਵਕਟੋਰੀਆ ਕਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਚਪਨ ਉੱਤਤੇ ਵੱਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਕਵੱਚ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਵੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਤਂੋ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ:

• ਬੱਕਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਦੁਰਕਵਵਹਾਰ, ਅਣਗਕਹਲੀ ਅਤੇ ਕਹੰਸਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸਦਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵਾਂ ਤਂੋ ਉਭਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣਾ

• ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਖੁਦ ਨੰੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ ਪਕਰਵਾਕਰਕ ਕਹੰਸਾ ਤਂੋ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰੱਖਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

• ਮੁਿਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਕਪਆਂ ਨੰੂ ਅਕਜਹੇ ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਕਜਹੜੇ ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ

• ਵੱਧ ਕਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸਮਾਵੇਿੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।

ਸਾਡੇ ਕਸਿਾਂਤ (our values) – ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੰੂ ਪ੍ਰੇ ਰਨਾ ਕਦੰਦੀਆਂ ਹਨ
Berry Street ਦੇ ਪੰਚ ਮੱੁਖ ਕਸਧਾਂਤ ਹਨ – ਕਹੰਮਤ, ਇਕਸਾਰਤਾ, ਸਨਮਾਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਸਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ:

• ਕਹੰਮਤ: ਕਦੇ ਕਹੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰਨਾ, ਉਮੀਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ‘ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕਕਆਂ’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ

• ਇਿਸਾਰਤਾ: ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ

• ਸਨਮਾਨ: ਹਰੇਕ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਕਭਆਚਾਰ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਪਛਾਣ, ਅਕਧਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਿਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ

• ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਜੋ ਕੰਮ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤਤੇ ਕਧਆਨ 
ਦੇਣਾ ਕਕ ਅਸੀਂ ਕਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਕਬਹਤਰ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਸਭ ਤਂੋ ਵਧੀਆ 
ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

• ਕਮਲਿੇ ਿੰਮ ਿਰਨਾ: ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕਹਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ 
ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ

ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ (Privacy)
Berry Street ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਵੱਚ ਹਹੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਜੰਨੀ ਕਜ਼ਆਦਾ ਢੱੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੰਨੇ ਹੀ ਕਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਮੇਿਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲਂੋ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਪੈਸਾ 
ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਪੋਰਟਾਂ ਕਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਜਵਂੇ ਕਕ ਅਸੀਂ ਕਕੰਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੰੂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੱਢਣ 
ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ।

ਜਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਰਨਾ 
ਕਨੱਜਤਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਕਖਆ ਕਾਨੰੂਨ (The Privacy and Data Protection Act) (2014) ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ ਕਕ Berry Street ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਕਸੇ ਵੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੋ। ਆਪਣੇ Berry Street ਦੇ ਕਰਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਓਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰ ਬੰਧਕ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਜਸਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਵਕਲਕਪਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ Berry Street ਦੇ ਕਨੱਜਤਾ ਅਕਧਕਾਰੀ (Privacy 
Officer) ਨੰੂ 03 9429 9266 ਉੱਤਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਿਰਨ ਸਬੰਿੀ ਪ੍ਰ ਾਵਿਾਨ*

Child Information Sharing Scheme (CISS) ਅਤੇ Family Violence Information Sharing Scheme (FVISS) ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮਨਜ਼ੂਰਿੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 
(ਕਜਵਂੇ ਕਕ Berry Street), ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਂੋ ਬਗੈਰ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਿੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਅਕਜਹੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਉਸਨੰੂ ਸੁਰੱਕਖਆ 
ਕਮਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਕਜਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਕਰ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਓਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਘਰੇਲੂ ਕਹੰਸਾ ਤਂੋ ਬਚ ਕੇ ਕਨਕਲੇ ਪੀੜਤ ਬਾਲਗਾਂ 
ਦੇ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਓਹੁ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਕਸੇ ਬਚ ਕੇ ਕਨਕਲੇ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਕਨਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ।



ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਕਹਲਾਂ, ਕਜੱਥਂੋ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਂੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਕਸੇ ਤੁਰੰਤ ਨਕਜੱਠੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਵੱਡਡੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕਥੱਤੀਆਂ ਕਵੱਚ ਿਾਇਦ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹਮੇਿਾ ਸੰਭਵ 
ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਂੋ ਬਗੈਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਕਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

• ਕਜੱਥੇ ਕਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਕਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਕਚੰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਵਿੇ ਹੋਵੇ;

• ਕਜੱਥੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਓਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੋਵੇ;

• ਜੇ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਕ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਸਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਕਖਆ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲਂੋ ਹਰ ਕੋਕਿਿ ਕਰਾਂਗੇ ਕਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਕਕ ਅਸੀਂ ਕਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਕਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

*ਕਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ “Consent to share information with other service providers form, for further information” ਵੀ ਵੇਖੋ ।  

ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਹਿ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਪਕਰਵਾਰ
ਕਵਰਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ Berry Street, Sutherland Homes ਜਾਂ Lisa Lodge ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਨੱਜੀ ਕਰਕਾਰਡ ਲੱਭ ਸਕਣ 
ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਲਾਇੰਟ ਇਨਫਰਮੇਿਨ ਐਂਡ ਸੁਪੋਰਟ ਨੰੂ ਫੋਨ (03) 9429 9266 ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ heritage@berrystreet.org.au ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਿਤਾ
  ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਸਰਬੋਤਮ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪੇਿੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ

  ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਕਿਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਉਨ੍ਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ

  ਅਸੀਂ ਅਕਜਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਦਂੀਆਂ ਹੋਣ 

ਮਂੈ Berry Street ਤਂੋ ਿੀ ਉਮੀਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹਾਂ

Berry Street ਦੇ ਗਾਹਿ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੇ ਤਂੋ ਬੇਨਤੀ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀ:ਂ
• ਸਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਂੋ ਜਾਣੂ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਤਂੋ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਦੇਖਰੇਖ, ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ
• ਦੂਜੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ Berry Street ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ ਕਕਉਡਂਕਕ ਸਾਨੰੂ ਸਾਕਰਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਅਕਧਕਾਰ ਹੈ ਕਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 
• ਸਾਨੰੂ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤਂੋ ਜਾਣੂ ਰਹੀਏ ਕਕ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰ ਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਮਲਦੀ ਹੈ

ਫੀਡਬੈਿ - Berry Street ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਚਾਰ
ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਕ ਭਕਵੱਖ ਕਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਕਵਂੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ www.berrystreet.org.au/
feedbackform ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਫ਼ਾਰਮ ਨੰੂ ਔਨਲਾਇਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਮੇਰੇ ਅਕਿਿਾਰ ਇਸਦਾ ਿੀ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਸੁਰੱਕਖਆ
ਮੈਨੰੂ Berry Street ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਵੱਚ ਿਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਂ ਤਂੋ ਸੁਰੱਕਖਅਤ 
ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਤਂੋ ਅਕਜਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹੋਣ ਅਤੇ 
ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੰੁਚਾਉਦਂੀਆਂ ਹੋਣ

ਸਨਮਾਨ
ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਅਕਧਕਾਰ ਹੈ ਕਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਪੇਿ ਆਇਆ 
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਕਜਹਾ ਹੀ ਕਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਭਾਵਂੇ ਤੁਸੀਂ 
ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਅਤੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਪਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਕਧਤ ਹੋ)

ਗੱਲਬਾਤ
ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੱਡਤੇ ਜਾਣ ਦਾ 
ਅਕਧਕਾਰ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਮਲਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਉਪਲੱਬਧ ਕਵਕਲਪਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸਮਝ ਆਉਦਂਾ ਹੈ

ਭਾਗ ਲੈਣਾ
ਮੈਨੰੂ ਉਨ੍ਾਂ ਫੈਸਕਲਆਂ ਕਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
Berry Street ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ਰ ਭਾਕਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਤਂੋ ਪਕਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਵੱਚ ਿਾਕਮਲ 
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਗੋਪਨੀਯਤਾ
ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਸਰਫ ਉਨ੍ਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਜਨ੍ਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਦੱਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਰੱਕਖਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਆਪਣੇ ਕਵਚਾਰ ਦੱਸਣਾ
ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਚੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਉੱਤਤੇ ਕਧਆਨ ਕਦੱਡਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ 
ਹੈ। ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਅਕਧਕਾਰ ਹੈ ਕਕ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਂੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ 
ਦੋਭਾਿੀਏ ਨੰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ 

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਚੰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਨਮਾਨ ਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਂੇ ਕਸਰ ਫੀਡਬੈਕ ਕਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ



ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਨੰੂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਕ ਕਕਹੜੇ 
ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਕਹੜੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ, ਵਕਡਆਈ ਜਾਂ ਕਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਕਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਇਹ ਜਾਨਣ ਕਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਕ ਅਸੀਂ ਕਕਸ ਖੇਤਰ ਕਵੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿਾਇਦ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਕਲਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ 
ਉੱਤਤੇ ਕਦੱਤੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੰੂ ਕਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਦੰਦੀ ਹੈ। 

ਕਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤਂੋ ਕਕਸੇ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤਤੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਮਾਨ ਕਵੱਚ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਉੱਤਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। 

ਤੁਸੀ ਂਹੇਠਾਂ ਕਲੱਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਕਿਿਾਇਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਫੀਡਬੈਿ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹੋ:
• ਆਪਣੇ Berry Street ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ

• ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ

• ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਕਿਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ, ਇਸਨੰੂ Berry Street ਦੇ ਕਕਸੇ ਦਫਤਰ ਕਵੱਚ ਜਮ੍ਾਂ ਕਰਵਾਕੇ

• ਸਾਡੀ ਵੈਬੱ-ਸਾਈਟ www.berrystreet.org.au/feedbackform ਉੱਤਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ

• ਸਾਨੰੂ feedback@berrystreet.org.au ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਕੇ

• ਆਪਣੇ ਸਭ ਤਂੋ ਕਰੀਬੀ ਖੇਤਰੀ ਕਨਰਦੇਿਕ (Regional Director) ਨੰੂ ਕਚੱਠੀ ਕਲਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ

ਕਿਿਾਇਤਾਂ:
ਕਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਕਿਿ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਦਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱੁਝ ਿੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰ ਤੀਕਕ੍ਰ ਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਵਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਕ ਅਸੀਂ ਕਿਕਾਇਤ ਦਾ ਕਨਪਟਾਰਾ ਕਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਖ਼ੁਿ ਹੋ ਕਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਕਾਇਤ ਦਾ ਕਨਪਟਾਰਾ 
ਕਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ ਹੈ। 

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਕਿਵਂੇ ਿਰਨਾ ਹੈ
Berry Street ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਕ੍ਰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬੱ-ਸਾਈਟ www.berrystreet.org.au ਵੇਖੋ 

ਿਂੇਦਰੀ ਦਫਤਰ Gippsland ਖੇਤਰ Hume ਖੇਤਰ
1 Salisbury Street 37 Elgin Street 110 Wyndham Street 
Richmond VIC 3121 Morwell VIC 3840 Shepparton VIC 3630 
ਟੈਲੀਫੋਨ (03) 9429 9266 ਟੈਲੀਫੋਨ (03) 5134 5971 ਟੈਲੀਫੋਨ (03) 5822 8100
ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਵੀ ਖੇਤਰ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ
677 The Boulevard Level 1, 500 Princes Hwy 23 Wetlands Drive 
Eaglemont VIC 3084 Noble Park VIC 3174 Mt Helen VIC 3350 
ਟੈਲੀਫੋਨ (03) 9450 4700 ਟੈਲੀਫੋਨ (03) 9239 1400 ਟੈਲੀਫੋਨ (03) 5330 5000
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ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਕਵਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Berry Street ਸਮਾਕਜਕ 
ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕਸਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰ ਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਕਦਰ ਇਨ੍ਾਂ ਔਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥਂੋ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।


