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ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ
(Our promise)
ਨੈਤਿਕ ਅਖੰਡਿਾ ਦੇ ਪ੍ਰ ਿੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਿਾ 
ਤਵਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬਿੇ ਿਂੋ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ — ਇਹ ਇੱਕ 
ਵਾਅਦਾ ਹੈ…  
ਅਸੀਂ ਅਤਿਹੇ ਸੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਤਨਰਮਾਣ ਕਰਨ 
ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿੋ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ, ਡਾਕਟਰਾਂ 
ਅਿੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੰੂ ਵੱਧਣ-ਫੁਲਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ 
ਿਾਣਦੇ ਹੋਏ ਤਕ ਅਸੀਂ ਅਤਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ 
ਅਿੇ ਤਵਹਾਰ ਦੇ ਅਤਿਹੇ ਤਮਆਰ ਸੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 
ਿੋ ਪੂਰੀ ਿਰ੍ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਿਨ੍ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
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Covenant Health ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
(The Covenant Health Board’s expectations)

ਸਾਡੇ Covenant Health ਸੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਤਨਰਮਾਣ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨੀਿੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿੋ ਨੈਤਿਕ ਅਖੰਡਿਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਿਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਦੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਿਾ ਸਾਡੀ 
ਵਚਨਬੱਧਿਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿੋ ਇਸ ਤਬਆਨ ਤਵੱਚ ਤਦੱਿੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਤਰਆਂ 'ਿੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿੋ 
Covenant Health ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਿਾਂ ਤਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਾਂ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਤਦੰਦੇ 
ਹਨ।

Covenant Health ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ, ਨੈਤਿਕ ਤਵਹਾਰ ਦੇ ਸਿ ਿਂੋ ਉੱਚਚੇ ਤਮਆਰ ਸਥਾਤਪਿ ਕਰਨ, ਅਿੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਿੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਤਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਮਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 
ਦੀ ਵਚਬਨਬੱਧਿਾ, ਸਾਡੇ ਤਵੱਚਂੋ ਹਰੇਕ 'ਿੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਨੈਤਿਕ ਅਖੰਡਿਾ ਪ੍ਰਿੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਿਾ ਸਾਡਾ ਤਵਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਿਾ ਹੈ— ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤਮਆਰ ਸਥਾਤਪਿ 
ਕਰਨਾ ਅਿੇ Covenant Health ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਂੈਬਰ ਦੇ ਿੌਰ ਿੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਿ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 
ਤਵਹਾਰ ਦੇ ਤਮਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਿੇ ਨੈਤਿਕ ਸੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਤਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ ਅਿੇ ਤਿਸ 
ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਨੰੂ ਤਵਆਪਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਿਾਤਣਆ ਿਾਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਿੋ ਕਤਹੰਦੇ ਹਾਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਤਵਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੰੂ ਤਕਵਂੇ 
ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
(How we ought to act in light of who we say we 
are)

ਅਸੀਂ Covenant Health ਤਵਖੇ ਿੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ— ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਿੇ ਤਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ 
ਸਾਡੇ ਿਰੀਕੇ ਿਂੋ ਲੈ ਕੇ ਸਰੋਿਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਿਰੀਤਕਆਂ ਿਕ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਤਵੱਚ ਨੈਤਿਕਿਾ 
ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਕੈਥਤਲਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਿਂੋ ਉਪਿੀ ਹੈ ਿੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਰੂਪ ਤਦੰਦੇ ਹਨ ਤਕ ਉਹਨਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਤਿਆਚਾਰਾਂ, ਤਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਿੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਤਿਨ੍ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਿ ਤਿਨ੍ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੀ ਤਵਤਿੰਨਿਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਤਵਅਕਿੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਵਂੇ ਗੱਲਬਾਿ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ। 

ਬੋਰਡ, ਸਟਾਫ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਿੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਤਵੱਚ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 
ਤਵਹਾਰਾਂ, ਰਵੱਈਏ ਅਿੇ ਫੈਸਤਲਆਂ ਤਵੱਚ ਅਖੰਡਿਾ ਨੰੂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਏ —ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਅਕੰਢਿਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੀ ਸਾਡੀ 
ਵਚਨਬੱਧਿਾ ਹੈ।



ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ
(Our mission)

ਸਾਨੰੂ ਰਤਹਮਤਦਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੇ 
ਸਾਰੇ ਪੜਾਆਂ 'ਿੇ ਤਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਪਤਵੱਿਰਿਾ ਨੰੂ ਬਣਾਏ 
ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੇ ਸਮੱੁਚੇ ਤਵਕਅਿੀ—ਸਰੀਰ, ਮਨ ਅਿੇ 
ਆਿਮਾ ਦੀ ਦੇਖਿਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੀਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ 
ਤਸਹਿਯਾਬੀ ਤ਼ਿਦਮਿ ਨੰੂ ਿਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ
(Our vision)

ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤਮਸ਼ਨ ਿਂੋ ਪ੍ਰੇ ਤਰਿ ਹੋ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਸਹਿ-
ਸੰਿਾਲ ਦਾ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਅਿੇ ਤਸਹਿ ਅਿੇ 
ਤਸਹਿਯਾਬੀ ਤਵੱਚ ਿੋਸ਼ੀਲੇ ਿਾਈਚਾਤਰਆਂ ਦਾ ਤਨਰਮਾਣ 
ਕਰਨ ਤਵੱਚ ਆਗੂ ਅਿੇ ਿਾਈਵਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ।
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ਤਸਹਿ ਨੈਤਿਕਿਾ ਗਾਈਡ ਤਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
(Grounded in the Health Ethics Guide)

ਨੈਤਿਕ ਅਖੰਡਿਾ ਪ੍ਰਿੀ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਤਸਹਿ ਨੈਤਿਕਿਾ ਗਾਈਡ ਤਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਈਡ ਕੈਥਤਲਕ 
ਹੈਲਥ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਤਸ਼ਿ ਕੀਿੀ ਗਈ ਹੈ ਅਿੇ ਕੇਨੇਤਡਅਨ ਕਾਉਚਂਤਸਲ ਆਫ ਕੈਥਤਲਕ ਤਬਸ਼ਪ 
ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਤਨਿ ਕੀਿੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਤਵਵੇਕ ਅਿੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮੱੁਖ ਸਰੋਿ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਅਖੰਡਿਾ 
ਦੇ ਪ੍ਰਿੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਿਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਿੇ ਅਧਾਰਿ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਕਲੀਤਨਕਲ ਅਿੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਤਨਕ ਆਗੂਆਂ ਿਂੋ ਉਮੀਦ ਕੀਿੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ 
ਆਲੋਚਣਾਿਮਕ ਤਵਚਾਰ ਅਿੇ ਤਸਹਿ ਨੈਤਿਕਿਾ ਗਾਈਡ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਰਨ, ਅਿੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਠਨ ਤਵੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਿਂੋ 
ਨੰੂ ਪ੍ਰੋ ਿਸਾਤਹਿ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਿਤਟਲ ਤਨਯੰਿ੍ਰ ਕ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਤਨਕ, ਕੰਮਕਾਿ 
ਸਬੰਧੀ ਅਿੇ ਕਲੀਤਨਕਲ ਫੈਸਤਲਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਿਮਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਰਿਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ “ਕੈਥਤਲਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਿਾਂਦੀ ਰਤਹਮਤਦਲੀ ਦੇਖਿਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ”।

ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤਵੱਚ ਵੱਸੀ ਹੋਈ
(Rooted in our Values)

ਇੱਕ ਕੈਥਤਲਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਤਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ,  
ਸੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਿੇ ਹਾਲਾਿ ਤਵਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ  
ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:

ਰਮਿਿਮਿਲੀ

ਆਿਰ

ਸਮਿਯੋਗ

ਸਿਾਜਕ ਮਨਆਂ

ਅਖੰਡਤਾ

ਪ੍ਰ ਬੰਧ
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ਰਤਹਮਤਦਲੀ
(Compassion)

Covenant Health ਤਵਖੇ ਸਾਡੇ ਿਂੋ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਿੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ:

ਅਸੀਂ ਤਿਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਤਦੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਂੇਦਰ ਤਵੱਚ ਰੱਖਣਾ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲੀਤਨਕਲ, ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ, ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਿੇ ਤਨਯੰਿ੍ਰ ਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ 
ਸਫਲਿਾ ਦਾ ਇਸ ਹੱਦ ਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤਕ ਇਹ ਇਹ ਦੂਤਿਆਂ ਦੀ ਤਸਹਿ ਤਵੱਚ ਉਸਾਰੂ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ

ਤਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤਵੱਚ ਅਿੇ ਅੰਿ ਤਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਿਾਲ ਕਰਨੀ

ਅਸੀਂ ਿਨਮ ਿਂੋ ਲੈ ਕੇ ਕੁਦਰਿੀ ਮੌਿ ਿਕ, ਸਾਰੇ ਤਵਅਕਿੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਿੇ ਇਸ ਦਾ 
ਆਦਰ ਕਰਾਂਗੇ

ਕਲੀਤਨਕਲ ਫਾਇਤਦਆਂ ਅਿੇ ਬੋਝ ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਕਰਨੀ

ਅਸੀਂ ਤਵਅਕਿੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਿ ਨੰੂ ਛੱਡ ਦੇਣ ਿਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੁਿੰਿਰ ਅਿੇ ਸੂਤਚਿ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਿਦਂੋ ਬੋਝ 
ਉਮੀਦ ਕੀਿੇ ਗਏ ਿਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਿੇ ਗਏ ਫਾਇਤਦਆਂ ਿਂੋ ਵੱਧ ਿਾਂਦਾ ਹੈ

ਆਦਰ 
(Respect)

Covenant Health ਤਵਖੇ ਸਾਡੇ ਿਂੋ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਿੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ:

ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਦਰ ਵਾਲਾ ਤਵਹਾਰ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਦੂਤਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਿਰ-ਤਕਤਰਆਵਾਂ ਤਵੱਚ ਆਦਰ ਿਰੇ ਤਵਹਾਰ, ਬੋਲੀ ਅਿੇ ਰਵੱਈਏ ਰਾਹੀਂ 
ਤਵਹਾਰ ਕਰਾਂਗੇ

ਤਵਵਾਦ ਨੰੂ ਢੁਕਵਂੇ ਪੱਧਰ 'ਿੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਿੇ ਖਿਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ

ਅਸੀਂ ਤਵਵਾਦ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦੂਿੇ ਨਾਲ ਆਦਰ ਿਰੇ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ

ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ

ਅਸੀਂ ਤਨੱਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਕੇ ਅਿੇ ਿੇਿਦਾਰੀ ਨੰੂ ਬਣਾਏ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ
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ਸਤਹਯੋਗ
(Collaboration)

Covenant Health ਤਵਖੇ ਸਾਡੇ ਿਂੋ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਿੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ:

ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਤਹਯੋਗ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਸਿ ਿਂੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰ ਾਪਿ ਕਰਨ ਵਾਸਿੇ ਦੂਤਿਆਂ ਨਾਲ ਿਾਈਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਹਯੋਗ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ 
ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਸ ਤਵੱਚ ਤਵਵਾਦਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਿੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਤਵਤਿੰਨਿਾ ਨੰੂ ਮਾਣ ਦੇਣਾ

ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਤਿਆਚਾਰਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਿੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੰੂ ਮਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਿਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਅਸੀਂ 
ਸੇਵਾ ਤਦੰਦੇ ਹਾਂ ਅਿੇ ਸਿ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਰੀਤਕਆਂ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ

ਤਵਵੇਕਸ਼ੀਲ ਇਿਰਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਿਂੋ ਕਰਾਂਗੇ

ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਤਵਵੇਕ ਵਾਤਲਆਂ ਦੀ ਤਹਮਾਇਿ ਕਰਾਂਗੇ ਿੋ ਅਤਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤਵੱਚ ਹਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਿਸ 
ਨੰੂ ਅਨੈਤਿਕ ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਵਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬਿੇ ਦੇ ਉਲਟ ਸਮਤਝਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਛੱਚਡੇ ਤਬਨਾਂ ਤਿਨ੍ਾਂ 
'ਿੇ ਅਤਿਹੇ ਤਵਵੇਕਸ਼ੀਲ ਿਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸਮਾਿਕ ਤਨਆਂ
(Social Justice)

Covenant Health ਤਵਖੇ ਸਾਡੇ ਿਂੋ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਿੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ:

ਹਹੱਿਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਨੰੂ ਘੱਚਟੋ-ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਕਰਨਾ

ਅਸੀ ਹਹੱਿਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਿੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕੰਮਾਂ ਤਵੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਗਤਰਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 
ਿੌਰ ‘ਿੇ ਕਾਨੰੂਨੀ, ਤਵਧਾਨਕ ਅਿੇ ਨੈਤਿਕ ਤਵਹਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ

ਵਾਿਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ

ਅਸੀਂ ਰੀਸਾਇਕਤਲੰਗ, ਊਰਿਾ ਦੀ ਬੱਚਿ ਅਿੇ ਵਾਿਾਵਰਣ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਪਤਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਤਹਮਾਇਿ ਕਰਾਂਗੇ

ਸਮਾਿਕ ਨੀਿੀ ਪ੍ਰਿੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਤਵਕਲਪਕ ਸਰੋਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਿੇ ਕੰਮ 'ਿੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਿਰੀਤਕਆਂ ਦੀ ਵਰਿਂੋ ਕਰਾਂਗੇ 
ਿੋ ਸਮਾਿਕ ਤਨਆਂ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ
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ਅਖੰਡਿਾ
(Integrity)

Covenant Health ਤਵਖੇ ਸਾਡੇ ਿਂੋ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਿੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ:

ਤਸ਼ਕਾਇਿਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸ਼ਕਾਇਿਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਿੇ ਕੁਆਤਲਟੀ, ਸੁਰੱਤਖਆ ਅਿੇ 
ਮਰੀਜ਼/ਤਨਵਾਸੀ ਦੇ ਮੱੁਤਦਆਂ 'ਿੇ ਤਧਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ

ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਖੋਿ, ਤਗਆਨ ਅਿੇ ਕੁਆਤਲਟੀ ਤਵੱਚ ਲਗਾਿਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੱਤਿਆਚਾਰ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਤਲਿਾਵਾਂਗੇ 

ਨੈਤਿਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪ੍ਰਿਾਵ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਤਨੱਿੀ ਅਖੰਡਿਾ ਨੰੂ ਇੱਜ਼ਿ ਦੇਣ ਅਿੇ ਇਸ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਚਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤਵੱਚ ਤਵਵੇਕਸ਼ੀਲ ਨੈਤਿਕ ਚੋਣਾਂ 
ਤਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਹਮਾਇਿ ਕਰਾਂਗੇ 

ਪ੍ਰ ਬੰਧ
(Stewardship)

Covenant Health ਤਵਖੇ ਸਾਡੇ ਿਂੋ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਿੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ:

ਸਰੋਿਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਤਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਿਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਫੈਸਤਲਆਂ ਨੰੂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤਮਸ਼ਨ, ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਿੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੇਧਾਂ  ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਧ 
ਤਦਆਂਗੇ 

ਨੈਤਿਕ ਸੱਤਿਆਚਾਰ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ

ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਕ ਸੰਸਥਾ ਤਵੱਚ ਸਾਰੇ ਤਵਅਕਿੀਆਂ ਵਲਂੋ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 
ਸਰੋਿ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ

ਅਨੈਤਿਕ ਤਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਤਚੰਿਾਵਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ

ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਿ ਿਰੀਤਕਆਂ ਬਾਰੇ ਿਾਇਜ਼ ਤਚੰਿਾਵਾਂ 'ਿੇ ਪ੍ਰਿੀਕਰਮ ਤਦਆਂਗੇ, ਿੋ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤਮਸ਼ਨ, ਆਦਰਸ਼ਾਂ 
ਅਿੇ ਸਾਖ 'ਿੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ
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ਹਰ ਤਕਸੇ ਲਈ ਕਰਨ ਵਾਸਿੇ ਕੰਮ ਹੈ 
(Everyone has a role to play)

ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਤਵਅਕਿੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੈਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲਂੈਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਸੱਤਿਆਚਾਰ, ਿਾਂ ਚਹਰੱਿਰ 
ਨੰੂ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਤਵੱਚ ਹਰੇਕ ਤਵਅਕਿੀ ਦੀ ਿੂਤਮਕਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਅਖੰਡਿਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਿਾ ਸਾਡੇ ਿਂੋ ਨੈਤਿਕ 
ਤਵਹਾਰ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਿੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕ ਤਵਵਾਦਾਂ ਨੰੂ ਤਸੱਧਾ ਅਿੇ ਆਦਰ ਸਤਹਿ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
ਤਿਵਂੇ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਕ ਤਜ਼ਆਦਾਿਰ ਕਲੀਤਨਕਲ ਨਤਿਕ ਮੱੁਤਦਆਂ ਨੰੂ ਤਬਸਿਰੇ ਦੇ ਤਕਨਾਰੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਿਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਤਵੱਚ ਹੋਰ ਨੈਤਿਕ ਤਵਵਾਦ ਦੇ ਮੱੁਤਦਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੱਲ ਕੀਿਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਇਹ ਵਾਪਰਦੇ 
ਹਨ। ਇਸ ਨੰੂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਿੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਸਧਾਂਿ ਤਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤਵਵਾਦਾਂ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਿੇ ਵਧਾਏ ਤਬਨਾਂ ਤਸੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 
ਇੱਛਿ ਨੈਤਿਕ ਸੱਤਿਆਚਾਰ ਉਸਾਰਣ ਤਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਿਦਤਕ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ 
ਤਕ ਨੈਤਿਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਬਚਾਅ ਕੀਿੇ ਿਾਣ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਵਾਸਿੇ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹਰ ਰਾਇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਂੈਦੀ ਹੈ, 
ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਿੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਅਸੀਂ ਸਿ ਨੈਤਿਕ ਏਿੰਟ ਹਾਂ, ਅਿੇ ਆਪਣੇ ਤਵਹਾਰ, ਰਵੱਈਏ 
ਅਿੇ ਫੈਸਤਲਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਸੱਤਿਆਚਾਰਕ 'ਿੇ ਉਸਾਰੂ ਪ੍ਰਿਾਵ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤਵੱਚ ਨੈਤਿਕ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਿੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਰੀਕੇ ਨੰੂ ਤਵਤਦਅਕ ਸਰੋਿਾਂ, 
ਤਸਖਲਾਈ ਅਿੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਤਹਮਾਇਿ ਤਦੱਿੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ
(Our promise)

ਨੈਤਿਕ ਅਖੰਡਿਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਿਾ  ਤਵਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬਿੇ ਿਂੋ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ—ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਕੈਥਤਲਕ 
ਤਸਹਿ-ਸੰਿਾਲ ਪਰੰਪਰਾ ਸਿ ਿਂੋ ਉੱਚਚੇ ਕਲੀਤਨਕਲ ਤਮਆਰਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਮੱੁਲੀ ਤਵਰਾਸਿ 'ਿੇ ਅਧਾਰਿ ਹੈ 
ਤਿਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ ਤਕ ਮਰੀਜ਼ ਅਿੇ ਤਨਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਿੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦਾ ਕਂੇਦਰ 
ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਅਤਿਹੇ ਸੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਤਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿੋ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ, ਸਟਾਫ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਿੇ 
ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧਣ-ਫੱੁਲਣ, ਅਿੇ ਇਹ ਿਾਣਨ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਕ ਅਸੀਂ ਅਤਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਿੇ 
ਤਵਹਾਰ ਦੇ ਅਤਿਹੇ ਤਮਆਰ ਸਥਾਤਪਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਿੋ ਪੂਰੀ ਿਰ੍ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਰਦੇਤਸ਼ਿ 
ਹਨ ਤਿਨ੍ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਅਖੰਡਿਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਿਾ ਹੈ , ਅਿੇ Covenant Health ਦੀ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ਿਾ ਹੈ ਤਿਸ 'ਿੇ 
ਸਾਨੰੂ ਸਿ ਨੰੂ ਮਾਣ ਹੈ।

“ਅੰਿ ਤਵੱਚ, ਤਪਆਰੇ, ਿੋ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, 

ਿੋ ਵੀ ਆਦਰਯੋਗ ਹੈ, 

ਿੋ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, 

ਿੋ ਵੀ ਸ਼ੱੁਧ ਹੈ, 

ਿੋ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਿੋ ਵੀ ਪ੍ਰ ਸੰਸਾਯੋਗ ਹੈ, 

ਿੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਿਮਿਾ ਹੈ ਅਿੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰ ਸੰਸਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, 

ਿਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ” 

ਫੀਲੀਪੀਅਨਸ 4:8a
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ਸ੍ਰੋ ਿ
(Resources)

ਨੈਤਿਕਿਾ, Covenant Health ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਿੇ ਨੈਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਰੋਿ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

ਮਸਿਤ ਨੈਮਤਕਤਾ ਗਾਈਡ

ਮੌਿੂਦਾ ਤਸਹਿ ਨੈਤਿਕਿਾ ਗਾਈਡ ਆੱਨਲਾਈਨ ਇਸ ਪਿੇ 'ਿੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: 
http://www.chac.ca/resources/ethics/ethicsguide_e.php

Covenant Health ਮਿਖੇ ਨੈਮਤਕਤਾ 

ਨੈਤਿਕਿਾ ਕਂੇਦਰ, ਤਸੱਤਖਆ ਅਿੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਨੈਤਿਕਿਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਿੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੈਤਿਕਿਾ ਕਂੇਦਰ  
ਤਵੱਚ ਿਾਓ।

CompassionNet ਬਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਈਟ: Care & Safety > Ethics Centre

ਬਾਹਰੀ ਸਾਈਟ: CovenantHealth.ca/ethics-centre

ਮਿਸ਼ਨ ਮਿਿੇਕਸ਼ੀਲਤਾ ਸਾਧਨ

Covenant Health ਤਮਸ਼ਨ ਤਵਵੇਕਸ਼ੀਲਿਾ ਸਾਧਨ, ਅਿੇ ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਿੀ ਟਂੈਪਲੇਟ ਔਨਲਾਇਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 
'ਿੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: http://www.covenanthealth.ca/media/15152/Mission_
discernment_Tool.pdf

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Covenant Health ਤਮਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਿੇ ਨੈਤਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਅਿੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾਡੀਆਂ 
ਸੰਚਾਲਾਨਿਮਕ ਪ੍ਰ ਤਕਤਰਆਵਾਂ ਤਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਰੇ ਤਸਖਲਾਈ ਅਿੇ ਤਸੱਤਖਆ ਦੇ ਸਰੋਿ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

• Covenant Health ਲੀਡਰਤਸ਼ਪ ਚੈਲਂੇਿ
• ਸਹੂਲਿ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਿੋ ਸਾਡੇ ਤਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਦੇਂ ਹਨ (ਤਮਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ)
• ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਿੇ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਿਨਾਵਾਂ
• ਮਰੀਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਤਵਚੋਲੀਏ ਅਿੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੋਚ
• ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਤਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
• ਨੈਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਢਾਂਚਾ
• ਗੁਣਵੱਿਾ ਦੇ ਿਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ
• ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੇਖਾ ਿਾਂਚ ਅਿੇ ਤਵੱਿੀ ਸਮੀਤਖਆਵਾਂ
• ਕਲੀਤਨਕਲ ਅਿੇ ਸੰਗਠਨਾਿਮਕ ਨੈਤਿਕਿਾ ਟੀਮਾਂ ਅਿੇ ਸਲਾਹਕਾਰ

ਿੇ ਿੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਿਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੋ ਿਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਵਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬਿੇ ਬਾਰੇ ਤਵਤਦਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 
ਆਯੋਤਿਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਿਾਂ ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਮਸ਼ਨ, ਐਤਥਕਸ ਐਂਡ ਸਤਪਤਰਚੁਐਤਲਟੀ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ  
mes@covenanthealth.ca 'ਿੇ ਿਾਂ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ 780.735.9597 'ਿੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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