
 

  

ਸਾਰ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ 

ਵਿਟਲਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਹੈ ਵਕ ਿਧੀਆ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਵਿਹਤਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਸਿੱ ਵਟਆਂ ਿਿੱ ਲ ਨੂੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੂੰ ਿੀ-ਵਮਆਦ ਦੇ ਵਰਸ਼ਤੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 
ਕੌਂਸਲ ਵਿਿੱ ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

2021 ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੀਤੀ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਕ ਕੌਂਸਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਕਿੇਂ ਜੁੜੇਗੀ। 
ਇਹ ਸਫਾ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁਿੱ ਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਨੁਿਾਦ ਕੀਤੀ 
ਨਕਲ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 9217 2542 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।  

ਕੌਂਸਲ, ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਿਾਰੇ ਿਾਪਸੀ ਸਲਾਹ (ਫੀਡਿੈਕ) ਮੂੰ ਗ ਰਹੀ ਹੈ – ਤੁਸੀਂ              ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ 
ਵਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਿੇਖਣ ਐਤਿਾਰ 14 ਫਰਿਰੀ 2021 ਨੂੂੰ  ਰਾਤ 11 ਿਜੇ ਿੂੰ ਦ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਸਧਾਂਤ 

ਵਿਟਲਸੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਖੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਹ ਹੋਿੇਗੀ: 

1. ਯੋਜਨਾਿੂੰ ਦ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਿਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪਵਰਭਾਸ਼ਤ 
ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਹੋਿੇ 

2. ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਿਾਵਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਿਾਰੇ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ, ਸਿੂੰ ਵਧਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱ ਕ 
ਪਹੁੂੰ ਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਿਾਉਣੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੂੰ  ਿਾਜਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਰਥਪੂਰਨ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਸਕਣ 

3. ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁਵੜਆ ਜਾਿੇ, ਜੋ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਰਭਾਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਗਰੁਿੱ ਪਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀਵਨਧ 
ਹਨ, ਵਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਿਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ    

4. ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਿਾਵਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਿਾਰੇ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨਾ ਵਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 
ਕਰਨ ਨੂੂੰ  ਵਕਿੇਂ ਪਰਭਾਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਵਕ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਰਣਨ ਕਰਨਾ ਵਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੂੰ  ਨਤੀਜੇ 
ਿਾਰੇ ਵਕਿੇਂ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਿਾਂ ਨੇ ਵਕਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੂੰ  ਵਕਿੇਂ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ  

5. ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ, ਅਤੇ ਭਵਿਿੱ ਖ ਵਿਿੱ ਚ ਸਾਂਝ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿੂੰ ਦੀ ਅਤੇ ਅਵਭਆਸ ਤੋਂ ਵਸਿੱ ਖੇ ਸਿਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ 

6. ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸੁਝਾਿਾਂ ਿਾਰੇ ਵਦਲ ਖੁਿੱ ਲਹਾ ਰਿੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਸਿਾਗਤ ਕਰਨਾ, ਭਾਂਿੇਂ ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ 
ਮੌਵਕਆਂ, ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰਤੀਿਿਾਰ ਤਰੀਕੇ ਵਿਿੱ ਚ ਆਪਣੇ 
ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਇਿੱ ਛਾਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਹੋਿੇ। 
 

ਅਸੀਂ ਸਿਵੇਂ ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ  

ਅਸੀਂ ਵਕਿੇਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਵਿਿੱ ਚ ਿਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੌਣ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ 
ਸਵਥਤੀਆਂ ਦੇ ਵਹਸਾਿ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਤਰੀਵਕਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 

https://whittleseasurveys.com.au/n/KrasN4a
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ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਿੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿਿੱ ਚ ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਵਕਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਿਿੱ ਧ ਹਾਂ, ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਿੱ ਚ ਸਾਵਰਆਂ  ਦੀ ਵਹਿੱ ਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।   

ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਵਿਿੱ ਚ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ: 

 ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਵਕ ਉਹ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੌਰਾਨ ਤਰਿੱਕੀ ਿਾਰੇ ਕਦੋਂ 
ਅਤੇ ਵਕਿੇਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

 ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਤੇ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਿਾਵਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਨਤੀਜੇ ਿਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੂੰ ਚ ਕਰਨਾ, ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਇਹ ਿੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਹਿੱ ਸੇਦਾਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਨੂੂੰ  ਵਕਿੇਂ ਪਰਭਾਿਤ ਕੀਤਾ। 

 

ਮੁਲਾਂਿਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ  

ਵਿਟਲਸੀ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੂੰ  ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ 15 ਮਹੀਵਨਆਂ ਿਾਅਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ 
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੀਵਖਆ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਿਿੱ ਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ 
ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ ਿਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨ ਿਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੂੰ  ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਾਂਗੇ। 

 
 


