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پ�ش لفظ    
ض مقصد   ورس�س�ٹ سیٹ �ل�ی ہمارا اولںی

� ذر�� محفوظ کردە    2010کر�ض اور مساوات ا�کٹ  سیٹ آف ورس�س�ٹ مںی عدم مساوات کو کم  

۔   لوگوں � حقوق � تحفظ مںی مدد کر�ض � ل�ی ورس�س�ٹ سیٹ کو�سل کا ا�ک اہم کردار ��

اپ�ض پر    ا�ک عوا� ادارە اور ا�ک مقا� تنظ�م � طور پر ہم �سل�م کر�ت ہںی کہ کو�سل � ا�ک خاص ذمہ داری �� کہ وە مساوات، تن�ع اور شمول�ت 
وں کو بہ�ت اور  ض  کہ مساوات ہر ا�ک کا کام �� اور یہ کہ چ�ی

گ
ز�ادە جامع   اعمال اور الفاظ � ذر�� ق�ادت کو ظاہر کر�۔ ہم اس پ�غام کو فروغ دیں �

۔  ط���ت � کر�ض � ہر ا�ک کو فائدە پہنچ سکتا ��

، متن�ع اور جامع مںی ہم �ض ا�ک ا�� شہر کا اپنا اجتما�    2027- 2022کو�سل � سیٹ پالن   ض مقصد مرتب ک�ا جو خوشحال، قابل رسائئ اولںی
 کا مع�ار جو سب � ل�ی پرکشش ہو۔

گ
�ن مواقع � ساتھ زند�  ہو۔ کام، تف��ــــح، کھ�ل اور س�احت � بہ�ت

ض مقصد کو حاصل کر�ض  عدم مساوات � نمڻنا، امت�ازی سلوک کو چ�لنج کرنا، شمول�ت کو فروغ دینا اور تن�ع پر عمل کرنا کو�سل کو شہر �  ل�ی اپ�ض اولںی
 مںی مدد دے گا۔ 

 کہ  
گ

 اور جب لوگ ہمںی بتائںی �
گ

ض مںی �مایہ کاری ک��ں � ، کمیونڻ�ی
گ

، دو�وں � ساتھ کام ک��ں �
گ

ہم کس  ہم مثال � طور پر ر�نمائئ ک��ں �
۔ 

گ
 اور عمل ک��ں �

گ
 ط�ح بہ�ت خدمات فراہم کر سک�ت ہںی تو سنںی �

۔ یہ دستاو�ز اس بات � وضاحت کرئت �� کہ ورس�س�ٹ سیٹ  ہم آپ کو   ہماری مساوات، تن�ع اور شمول�ت � حکمت عم� پڑھ�ض � دعوت دی�ت ہںی
�ن ہو جو مساوات   ور�ات کو پورا کر�ض مںی بہ�ت  تا�ہ وە ہر اس شخص کو سن�ض اور ان � �ض

گ
ض سالوں مںی ک�ا اقدامات کر� � ا�کٹ  کو�سل ا�� تںی

۔ � ذ   2010 ر�� محفوظ ��  
 

۔ براە  ہماری حکمت عم� مختلف فارمیٹس اور ز�انوں مںی دست�اب ��
۔ ورت ��  کرم ہم � پوچھںی کہ ک�ا آپ کو اس مںی مدد � �ض
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Asian Mela dancers 

 :تعارف 
ہمںی حکمت عم� �  

؟  ورت کیوں ��   �ض
 

۔ کو�سل   ، اقتصادی اور سما�� طور پر متن�ع �� ورس�س�ٹ ا�ک متحرک شہر �� جو ثقافیت
۔ ہم   اس تن�ع � قدر کرئت �� اور اس � حما�ت اور حوصلہ افزائئ کا مقصد رکھیت ��

۔ شہر مںی    مساوات اور شمول�ت کو بڑھا�ض � کوشش مںی ب� اہم کردار ادا کر�ت ہںی
 
 

 
، اپیض تنظ�م � اندر، اپیض خدمات � اندر اور وسیع تر شہر مںی بہ�ت مواقع فراہم کر�ض � ل�ی پرعزم   ہم مساوات کو بڑھا�ض

، یہ �سل�م کر�ت ہو�ئ کہ تن�ع اور شمول�ت ہر ا�ک � ل�ی بہ�ت   ۔ ہم �سل�م کر�ت ہںی کہ بہت  ہںی نتائج فراہم کر سکیت ��
۔   � امکانات کو �شک�ل دے سکیت �� �ا اس � وضاحت ب� کر سکیت ��

گ
 � معامالت مںی عدم مساوات لوگوں � زند�

 کو فروغ دی�ض اور اس � حما�ت کر�ض � ل�ی پرع 
گ

ض � درم�ان اچھ� تعلقات اور ہم آہن� زم ہںی  ہم شہر مںی تمام کمیونڻ�ی
تا�ہ ہر کوئئ ورس�س�ٹ مںی خوش آمد�د اور محفوظ محسوس کر� اور مختلف گرو�وں � مختلف نقطہ نظر اور  

 تج��ات � استفادە کر س�۔ 

۔ مساوات ا�کٹ  درج ذ�ل کو "محفوظ خصوص�ات"    2010مساوات کو فروغ دی�ض � ل�ی کو�سل � قانوئض فرائض ہںی
 :� طور پر ب�ان کرتا �� 

 

 عمر  •

 ذوری مع  •

 صنف � دو�ارە تف��ض  •

شپ  •  شادی اور سول پارڻ�ض

•  
گ

 حمل اور زچ�

 �سل  •

 مذہب �ا عق�دە  •

 س�کس  •

جن� واقف�ت  •
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۔ ان محفوظ  ہر کوئئ اپیض زند�گ مںی ک� نہ ک� موقع پر ا�ک �ا ز�ادە محفوظ خصوص�ات � متاثر ہو سکتا ��
۔  خصوص�ات � وجہ � لوگوں � امت�ازی سلوک کرنا، ظلم کرنا �ا ہراساں کرنا قانون � خالف ��

کہ کو�سل کا ا�ک مثبت قانوئض فرض �� کہ وە مواقع � مساوات کو فروغ  م��د برآں، عوا� اداروں ج�سا  
 دیں اور مختلف محفوظ خصوص�ات وا� لوگوں � درم�ان اچھ� تعلقات کو فروغ دیں۔ 

ہماری قانوئض ذمہ دار�وں کو پورا کر�ض � ساتھ ساتھ، کو�سل � ل�ی ہمار� برابری � تن�ع اور شمول�ت  
ض �� کہ ان  � ط��قوں مںی عمدە کا  ۔ ا�ر لوگوں کو �قںی  � ل�ی بہت � دو�ی اچ� وج��ات ہںی

گ
رکرد�

ام � ساتھ برتاؤ ک�ا جا�ئ گا تو ان کا عوا� خدمات پر    اور ان � ساتھ عزت اور اح�ت
گ

� بات سیض جا�ئ �
۔   بہ�ت اعتماد اور بھروسہ ہو�ض کا ز�ادە امکان ��

تن�ع اور شمول�ت � مشق ک  �ن مساوات،  ا مطلب عوا� وسائل کا اچھا استعمال �� کیونکہ ہم وە  بہ�ت
۔  ور�ات � مطابق ہںی  خدمات فراہم کر ر�� ہںی جو لوگ چاہ�ت ہںی اور جو ان � �ض

 کر�ض وا� ہر فرد کا فرض �� کہ وە ز�ادە � ز�ادە جامع�ت اور  
گ

کو�سل � ل�ی کام کر�ض وا� اور اس � نمائند�
ض � نمائندے ہںی جن � وە خدمت  مساوات کو فروغ دے۔ ا�ر کو  �سل کا عملہ اور کو�سلرز ان متن�ع کمیونڻ�ی

 کہ وسیع تناظر اور تج��ات کو�سل � ف�صلوں اور فراہم  
گ

، تو اس � یہ �قییض بنا�ض مںی مدد م� � کر�ت ہںی
۔   � جا�ض وا� خدمات � آ�اە کر ر�� ہںی

 کا فعال ط
گ

ور پر مظاہرە کر ر�� ہںی تو کو�سل � ز�ادە امکان �� ا�ر ہم تن�ع � حوا� � اپیض وا�ست�
اور  ا�ر عملہ  حل�ت � بھرئت کر س�۔  ڻ�لنٹ � وسیع  اپ�ض کو�سلرز کو  اور  افرادی قوت  اپیض  کہ وە 
ام محسوس کر�ت ہںی تو وە حوصلہ افزائئ  ا�ت � ل�ی قابل قدر اور قابل اح�ت کو�سلرز اپیض انفرادی �ش

۔اور پرعزم محسوس کر�ض    کا ز�ادە امکان رکھ�ت ہںی

�ن مساوات، تن�ع اور شمول�ت �   ض سالوں مںی بہ�ت یہ حکمت عم� یہ بتائت �� کہ کس ط�ح کو�سل ا�� تںی
، ہمار� "مساوات � مقصد" اور مخصوص مقاصد � وضاحت کرئت �� جن پر ہم   نتائج حاصل کر� �گ

۔   توجہ مرکوز ک��ں �گ

اور کو�سلرز � کام � ر�نمائئ کرئت �� کیونکہ ہم ا�ک ساتھ عوا� حکمت عم� کو�سل � تمام عم�  
ا�ت دار تنظ�موں اور ڻھ�ک�داروں � ساتھ کام کر�ت وقت ہم اپیض حکمت  ۔ �ش خدمات فراہم کر�ت ہںی

۔
گ

 عم� کا ب� حوالہ دیں �

ت عملیوں  ہماری مساوات � تن�ع اور شمول�ت � حکمت عم� کو�سل � د�گر اہم منص��وں اور حکم 
ض ان منص��وں �   ، ن�ی � جوڑئت �� اور اس � حما�ت کرئت �� جس مںی ہمارا سیٹ پالن ب� شامل ��

۔   ساتھ جو ہم �ض کو�سل � اندر مخصوص خدمات �ا کام � پروگراموں � فراہ� � ل�ی بنا�ئ ہںی

سالوں � ل�ی اپیض ترج�حات   اس حکمت عم� اور اس � ساالنہ ا�کشن پالن کو استعمال کر�ت ہو�ئ آ�ض وا� 
ض کر � ہم اپ�ض شہر مںی ہر ا�ک � ل�ی ز�ادە � ز�ادە مساوات، تن�ع، اور شمول�ت کو حاصل کر�ض  کو متعںی

۔  پر کار�ور�ٹ توجہ مرکوز کر�ض � قابل بنائںی �گ
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عم� کی�   حکمت  یہ  �ض  ہم 
؟   ت�ار � ��

کو�سل سیٹ آف ورس�س�ٹ مںی لوگوں کو وسیع پ�ما�ض پر خدمات فراہم کرئت �� اور ہم  
ور�ات کو پورا کر�ض اور مساوات، تن�ع اور شمول�ت   �ض پہ� � لوگوں � مخصوص �ض

 کو ظاہر کر�ض 
گ

۔   � ل�ی اپیض وا�ست�  � ل�ی بہت � اقدامات ک�ی ہںی

 
� مردم    2021ہم �ض �سل�م ک�ا کہ کو�سل کا مجمو� کار�ور�ٹ نقطہ نظر تجد�د � ل�ی تھا اور یہ ب� کہ 

اپیض   اور   کہ ورس�س�ٹ مںی ر��ض وا� لوگ اپیض خصوص�ات 
گ

نتائج اس بات � عکا� ک��ں � شماری � 
۔  ی � متن�ع ہںی ض ور�ات مںی ت�ی  �ض

کا استعمال کر�ت ہو�ئ ہم �ض جو    2021�ض لوکل گورنمنٹ ا�سو� ا�شن � مساوات � ف��م ورک  ہم  
 کا جائزە لی�ض کا ف�صلہ ک�ا۔ یہ ا�ک قو� ف��م ورک  

گ
مساوات � اقدامات ک�ی تھ� ان کا جائزە لی�ض اور اپیض کارکرد�

:  �� جو کو�سلوں کو دکھاتا �� کہ آ�ا مساوات، تن�ع اور شمول�ت پر    کو اس ط�ح پرکھا جانا چاہ�ی
گ

ان � کارکرد�
�ن۔   تر�ت پذیر، حاصل کردە �ا بہ�ت

 
 

 :یہ مع�ارات درج ذ�ل ہںی 

۔    - تر�ت پذیر   ائت بال�س ہو�ت ہںی تر�ت پذیر سطح � مع�ار مںی ہر ترجیح � ل�ی بن�ادی تعم�ی
۔ یہ برابری  تر�ت پذیر سطح پر ا�ک تنظ�م �ض مساوات کو بہ�ت بنا�ض � ل�ی   تنظ�� عہد ک�ا ��

� مسائل کو حل کر�ض � ل�ی عمل درآمد کر ر�ا �� اور قانوئض تقاضوں کو پورا کر�ض اور ان �  
۔   تجاوز کر�ض � ل�ی کام کر ر�ا ��

حصول � سطح پر ا�ک تنظ�م � پاس پال�س�اں، عمل اور ط��قہ کار موجود ہںی اور    - حصول  
نتا  مساوات �  اچھ�  قانوئض  وە کچھ  بل�ہ  مالقات ��  نہ �ف  یہ  ۔  فراہم کر ر� �� ئج 

۔   تقاضوں � تجاوز کا مظاہرە کر سکتا ��

�ن   �ن سطح پر ا�ک تنظ�م �ض پوری تنظ�م � ذر�� مساوات کو مرکزی دھار� مںی ال�ا    - بہ�ت بہ�ت
فرق آ  �� اور یہ ظاہر کر سکتا �� کہ وە اپیض خدمات مںی اہم نتائج فراہم کر ر� �� جس � 

۔ یہ تنظ�م نہ �ف قانوئض تقاضوں کو پورا کرئت �� بل�ہ ان � تجاوز کرئت �� اور یہ مقا�   ا ��
۔   حکومت اور وسیع تر پبل� س�ک�ٹ مںی مساوات اور تن�ع � ل�ی ا�ک مثا� کو�سل ��

اچھ� ہمار� بہت � عملہ اور کو�سلرز خود �شخ�� مشق مںی شامل ہو�ئ اور ہم �ض کو�سل مںی  
ی � شعبوں � �شاند� �۔ یہ ا�ک تفص�� اور ساخیت مشق  عمل � ثبوت � ساتھ ساتھ بہ�ت
 کا 

گ
ت�، جس مںی ا�ل �� اے ا�ک��لیٹ ف��م ورک � تمام مع�ارات پر کام کر�ت ہو�ئ کو�سل � کارکرد�

 ثبوت پ�ش ک�ا گ�ا۔

�ن کام � مخصوص مثالوں کا مظاہرە نت�جہ یہ نکال کہ کو�سل مساوات � تن�ع اور شمول�ت پر بہ�ت 
ورت �� کہ ان ط��قوں کو تنظ�م � اندر وسیع پ�ما�ض پر  ، ل�کن ہمںی یہ �قییض بنا�ض � �ض کر سکیت ��
۔ پھر ہم کمیونییٹ �ل�ی مخصوص شناخت شدە ترج�حات � نمڻ�ض �ل�ی  اور مستقل طور پر اپنا�ا جا�ئ

۔  شہر � د�گر پارڻ�ض تنظ�موں � ساتھ ب�   مثال � طور پر ر�نمائئ کر سک�ت ہںی

�ن بن سک�ت ہںی اور  اس کام �ض ہمںی دکھا�ا �� کہ ہم مساوات، تن�ع اور شمول�ت مںی کس ط�ح بہ�ت
۔ ض سالوں �ل�ی حکمت عم� ت�ار کر�ض مںی مدد م� ��  اس � ہمںی ا�� تںی
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 ورسیسڻر شائر پرائیڈ ایونٹ 

 کا مقصد   مساوات ہمارا  
 

تک مساوات � عمل مںی   2025
 حاصل کرنا ج�سا کہ  

گ
مقا�  عمد�

حکومت �ل�ی مساوات � ف��م ورک  
 � ذر�� ماپا گ�ا �� 

 
کو�سلوں (اور د�گر عوا� شع�� � تنظ�موں) � ہر چار سال بعد کم از کم ا�ک   2010مساوات ا�کٹ  

۔ ورس�س�ٹ سیٹ کو�سل کا مقصد ہمار� کام � تمام پہلوؤں،  مساوات کا مقصد � کر�ض کا تقاضا کرتا ��
۔ہماری تمام    خدمات اور قانون � ذر�� محفوظ ہر ا�ک کا احاطہ کرتا ��

۔ ا� ہمارا مساوات کا   اس حکمت عم� � ذر�� ہم �ض خود کو ا�ک واحد، واضح مقصد مقرر ک�ا ��
، ج�سا کہ  �ن بننا �� ۔ ہمارا مقصد بہ�ت � مساوات � ف��م ورک � ماپا جاتا  LGA مقصد کہا جاتا ��

۔ �� 

www.worcester.gov.uk 
 

ض چار کل�دی شعبوں   LGAاس حکمت عم� � مدت � دوران،  � مساوات � ف��م ورک مںی متعںی
۔   مںی کام کر�ض � ہم اپ�ض مجمو� مساوات � مقصد کو حاصل کر سک�ت ہںی

۔ یہ چاروں شع�ب ہمار   مقاصد کہال�ت ہںی
�

 � اع�

 مقاصد اور ان � موضوعات یہ ہںی 
�

  :چاروں اع�

ض کو سمجھنا اور ان � ساتھ کام کرنا   ہماری کمیونڻ�ی
 معلومات جمع کرنا اور شی�ئ کرنا  •
 ڈیڻا اور معلومات کا تج��ہ اور استعمال  •
 مؤثر کمیونیٹ م�وف�ت  •
 اچھ� کمیونیٹ تعلقات کو فروغ دینا  •
کت عوا�   •  زند�گ مںی �ش

 

 
گ

ا�ت داری اور تنظ�� وا�ست�  ق�ادت، �ش
 ق�ادت  •
ا�ت داری مںی کام کرنا  •  ترج�حات اور �ش
 پال�� اور ف�صلہ لی�ض مںی مساوات � اثرات کا اندازە لگانا  •
 مساوات � مقاصد اور ساالنہ ر�ورڻنگ  •
 � نگرائض اور جانچ  •

گ
 کارکرد�

 

 ذمہ دار خدمات اور کسڻمر کی�ئ 
 کم�شننگ اور خ��داری � خدمات  •
 خدمت � منص��ہ بندی مںی مساوات � مقاصد کا انضمام  •
 �وس � ترس�ل  •

 

 متن�ع اور م�وف افرادی قوت
 س�کھ�ض اور تر�ت  •
 صحت اور تندرسیت  •
 افرادی قوت کا تن�ع  •
 جامع حکمت عم� اور پال�س�اں  •
ڈیڻا ا�ڻھا کرنا، تج��ہ کرنا اور شائع کرنا افرادی قوت کا   •

 
 

ض "  "مضبوط اور م��وط کمیونڻ�ی

http://www.worcester.gov.uk/
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 مقصد 
�

 :اع�
ض کو   ہماری کمیونڻ�ی
سمجھنا اور ان �  

 ساتھ کام کرنا 
 

ض کو جان�ض اور ان �   ساتھ مل کر  کو�سل انفرادی کمیونڻ�ی
  � بہت  مںی  شہر  اپ�ض  ہم  ۔  �� اچ�  مںی  کام کر�ض 
۔ ہمںی   کمیونیٹ ایونٹس اور اقدامات � حما�ت کر�ت ہںی
ورت   ض � ق��ب جا�ض �ل�ی م��د کام کر�ض � �ض ان کمیونڻ�ی
۔   �� جو عام طور پر کو�سل � منسل� نہںی ہو�ت ہںی
مںی   بار�   � ض  اپیض کمیونڻ�ی مںی  پوری کو�سل  ہمںی 

م��د کام  مع  �ل�ی  استعمال کر�ض  اور  ا�  اش�ت لومات کا 
ورت �� نہ کہ �ف �وس � سطح پر۔   کر�ض � �ض

 
 
 

ہم نے اس کے برعکس اپنی موجوده پیش رفت کی مثالیں مرتب کی 
 ہیں اور اگر ہم بہترین ہیں تو ہم کس طرح پیمائش کریں گے۔ 

 
 
 

ض   19شہر � ر�ا�شیوں �ل�ئ کوو�ڈ    و�کسںی
 

معلومات جمع کرنا اور  
 شی�ئ کرنا 

 
 
 
 

ڈیڻا اور معلومات کا  
 تج��ہ اور استعمال 

 
 

 
 مؤثر کمیونیٹ م�وف�ت 

 
 
 
 

اچھ� کمیونیٹ تعلقات  
 کو فروغ دینا 

 
 
 
 

کت   مںی �ش
گ

 عوا� زند�

 
 
 
 

 :ہم حاصل کر ر�� ہںی بذر�عہ 
بہت � مختلف ط��قوں � اپ�ض  
ض � بار� مںی   ض اور کمیونڻ�ی صارفںی

 معلومات جمع کر� 
 

 
ہم حاصل کر ر�� ہںی بذر�عہ: 

�وس � سطح پر معلومات  
 جمع اور تج��ہ کر � 

 
 :ہم حاصل کر ر�� ہںی بذر�عہ 

ض � ساتھ   ہمار� شہر مںی کمیونڻ�ی
 مضبوط اور دی��ا تعلقات استوار کر� 

 
 

 :ہم حاصل کر ر�� ہںی بذر�عہ 
شہر مںی متن�ع کمیونیٹ ایونٹس �  

 فعال کردار ادا کر�حما�ت مںی  
 
 

 :ہم حاصل کر ر�� ہںی بذر�عہ 
ہمار� شہری تق��بات مںی شامل ہو�ض  

� ل�ی لوگوں � بہت � مختلف  
 گرو�وں کو مدعو کر�

 
 
 
 

 بذر�عہ 
گ

�ن ہوں �  :ہم بہ�ت
کو�سل � اندر معلومات جمع کر�ض  

اور شی�ئ کر�ض مںی شامل ہوکر تا�ہ یہ  
ض اور ان �   ور�ات �  ہماری کمیونڻ�ی �ض

 بہ�ت تص��ر پ�ش کر�۔ 
 

 بذر�عہ 
گ

�ن ہوں �  :ہم بہ�ت
تنظ�� سطح پر معلومات ا�ڻھا کر�  

 اور تج��ہ کر� 

 
 بذر�عہ 

گ
�ن ہوں �  :ہم بہ�ت

ان لوگوں � بات چ�ت کر�ض � مختلف  
ط���ت تالش کر� جو عام طور پر کو�سل  

 ہو�ئ � نہںی جڑ�ت  

 
 بذر�عہ 

گ
�ن ہوں �  :ہم بہ�ت

لوگوں کو امت�ازی سلوک اور دو�وں  
کو ہراساں کر�ض � خالف بول�ض مںی  

 مدد اور حوصلہ افزائئ کر�

 
 بذر�عہ 

گ
�ن ہوں �  :ہم بہ�ت

 وا�  
گ

گرو�وں کو ز�ادە حصہ  کم نمائند�
لی�ض مںی مدد کر� اور اس بات کو �قییض  

بنا � کہ مواصالت � ط���ت قابل  
 رسائئ اور موثر ہوں۔ 
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 مقصد 
�

  :اع�
ا�ت داری  ق�ادت، �ش

 
گ

 اور تنظ�� وا�ست�
 

 
کو�سل خاص مسائل پر بات کر�ض مںی اچ� �� جو مساوات  

ہم   ۔  �� متاثر کرئت  لوگوں کو  محفوظ  ذر��   � اپ�ض  ا�کٹ 
ل�ی مساوات � اثرات �   ف�صلوں اور پال�سیوں کو جانچ�ض � 
۔ ہمںی اس بات کو �قییض بنا�ض �   جائزوں کا استعمال کر�ت ہںی
اور   تن�ع  مساوات �  �� کہ  ورت  م��د کچھ کر�ض � �ض ل�ی 
تمام   اور  پوری کو�سل  طاقت  قائدانہ  ہماری  مںی  شمول�ت 

 کہ کو�سل شہر �  سطحوں پر �کساں ہو۔ ہم �سل�م کر�ت ہںی 
ل�ی کام   د�گر تنظ�موں � ساتھ عدم مساوات کو بہ�ت بنا�ض � 
ض   کر سکیت �� ل�کن ہمںی اپیض ترج�حات کو واضح طور پر متعںی

۔  ورت ��  کر�ض � �ض
 
 

 
�ن   ہم �ض اس � برعکس، اپیض موجودە پ�ش رفت � مثالںی مرتب � ہںی اور ا�ر ہم بہ�ت

۔ہںی تو ہم کس ط�ح 
گ

 پ�ما�ش ک��ں �

 
 
 

 الئٹ نائٹ جوک با�س 

 ق�ادت 
 
 
 
 
 
 

ا�ت   ترج�حات اور �ش
 داری مںی کام کرنا 

 

 
 
 

پال�� اور ف�صلہ  
لی�ض مںی مساوات �  

 اثرات کا اندازە لگانا 
 
 

مساوات � مقاصد اور  
 ساالنہ ر�ورڻنگ 

 

 
 
 

 � نگرائض اور  
گ

کارکرد�
 جانچ 

 
 
 
 

 :ہم حاصل کر ر�� ہںی بذر�عہ 
ض   ہمار� بہت � کو�سلرز ہماری کمیونڻ�ی

مںی مساوات � تن�ع اور شمول�ت �  
معامالت پر اور اپ�ض تج��ات � عوا� طور 

۔  پر بات کر�ت ہںی
 

 
 :ہم حاصل کر ر�� ہںی بذر�عہ 

شہر مںی د�گر تنظ�موں � ساتھ  
مخصوص منص��وں � فراہ� جو 

مساوات � تن�ع اور شمول�ت مںی مدد  
۔کر�ت    ہںی

 

 
 :ہم حاصل کر ر�� ہںی بذر�عہ 

ہمار� اہم ف�صلوں کو مطلع کر�ض �ل�ی  
مساوات � اثرات � جائزوں کا استعمال  

 کر�

 
 

 :ہم حاصل کر ر�� ہںی بذر�عہ 
مساوات � مقاصد � اشاعت اور قانوئض 

 تقاضوں � اطالع دے کر
 
 
 

 :ہم حاصل کر ر�� ہںی بذر�عہ 
�شخ�� �  ہمار� مساوات � خود  

عمل مںی عم� اور کو�سلرز کو شامل کر� 
 � جانچ کر�

گ
 اور اپیض کارکرد�

 
 
 
 

 بذر�عہ
گ

�ن ہوں �  :ہم بہ�ت
اس بات کو �قییض بنا کر کہ کو�سل مںی تمام  

مین�جرز اور ف�صلہ ساز باخ�� ہوں اور مساوات  
� تن�ع اور شمول�ت � معامالت مںی اپنا حصہ  

 د محسوس ک��ں۔ ڈال�ض � ل�ی پراعتما
 
 

 بذر�عہ
گ

�ن ہوں �  :ہم بہ�ت
د�گر تنظ�موں � ساتھ بات چ�ت کر� کہ  

ور�ات � بار� مںی   ، �ض ہماری ترج�حات ک�ا ہںی
معلومات � بن�اد پر اور د�گر تنظ�موں � ساتھ  

 اپ�ض برابری � ن�ٹ ورکس � تعم�ی کر � 
 
 

 بذر�عہ 
گ

�ن ہوں �  :ہم بہ�ت
کو�سلرز کو ت���ت دے کر کہ وە  اپ�ض عم� اور  

مساوات � اثرات � بار� مںی گہر� سواالت  
پوچھںی اور ڈیزائن � ابتدائئ مرح� مںی برابری  

 � تحفظات کو تجاو�ز مںی شامل ک��ں۔ 
 

 بذر�عہ 
گ

�ن ہوں �  :ہم بہ�ت
اس ساالنہ جائز� � عمل کو ہمار�  

کو�سل � انتظا� بورڈز اور ف�صلہ  
کمییٹ � نظام � ذر�� ا�ک  سازی �  

 متحرک گفتگو کا ز�ادە حصہ بنا کر

 
 

 بذر�عہ
گ

�ن ہوں �  :ہم بہ�ت
ض � �شاند� کر� جو حکمت   ا�ک کمییٹ اور مم�� چ�مپیںئ

ی � کام کو سپا��   عم� � پوری مدت مںی اس بہ�ت
 کر� گا۔ 
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 مقصد 
�

  :اع�

ذمہ دار خدمات  
 اور کسڻمر کی�ئ 

 
 

کونسل ایسی خدمات فراہم کرنے میں اچھی ہے جو بہت مقامی سطح  
اپنی بہت سی خدمات کو آمنے  پر ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ ہم  

سامنے یا دیگر قابل رسائی طریقوں کے ذریعے پیش کرتے ہیں  
اور جب درخواست کی جائے تو ہم انفرادی مساوات کی ضروریات  
کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانے  
کے لیے مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ تنظیمی سطح پر  

رات کا مساوات کے مضمرات کے لیے تجزیہ کیا  صارفین کے تاث 
جائے۔ ہم اپنے صارفین کی متنوع ضروریات کو پورا کرنے کے  
لیے اپنی خدمات کے مستقبل کی فعال طور پر منصوبہ بندی کرنے  
کے لیے مساوات کی معلومات کو استعمال کرنے کے لیے مزید  

 کچھ کر سکتے ہیں۔ 
 
 

 

 
�ن  ہم �ض اس � برعکس، اپیض   موجودە پ�ش رفت � مثالںی مرتب � ہںی اور ا�ر ہم بہ�ت

۔
گ

 ہںی تو ہم کس ط�ح پ�ما�ش ک��ں �

 
 
 

 کی�ئ ہوم ئٹ پارئٹ 
 

کم�شننگ اور  
 خ��داری � خدمات 

 
 
 
 

منص��ہ    � خدمت 
مساوات   مںی  بندی 
 � مقاصد کا انضمام

 
 
 
 
 

 خدمت � ترس�ل 

 
 
 
 

 :ہم حاصل کر ر�� ہںی بذر�عہ 
�قییض بنا کرکہ کو�سل �  اس بات کو  

جانب � خدمات فراہم کر�ض وا�  
ڻھ�ک�دار اپیض مساوی ذمہ دار�وں � آ�اە  

 ہوں۔

 
 :ہم حاصل کر ر�� ہںی بذر�عہ 

خدمت � سطح پر در�افت کر � ا�� 
ض �  معامالت جہاں ہمار� صارفںی

ور�ات تبد�ل ہو ر� ہںی �ا ہماری   �ض
خدمات � کا�ض حد تک پوری نہںی ہو  

۔ خدمت � منص��ہ بندی کو  ر  � ہںی
مطلع کر�ض � ل�ی مخصوص مشاورئت  

 جوابات � ف�ڈ ب�ک استعمال کر �
 

 :ہم حاصل کر ر�� ہںی بذر�عہ
ور�ات اور   مقا� طور پر شناخت شدە �ض
کسڻمر � تاثرات کا جواب دے کر ہماری  

خدمات کو موزوں بنا کر جب ہم معقول حد  
ور�  ات کو پورا کر  تک انفرادی مساوات � �ض

۔   سک�ت ہںی

 
 
 
 

 بذر�عہ 
گ

�ن ہوں �  :ہم بہ�ت
اس بات کو �قییض بنا کر کہ اس حکمت  

ی � فوائد   عم� مںی کو�سل � اپیض بہ�ت
۔   ب� ہمار� ڻھ�ک�داروں � مل�ت ہںی

 

 
 بذر�عہ 

گ
�ن ہوں �  :ہم بہ�ت

اس بات کو �قییض بنا کر کہ ہم �ض پوری  
ض �   بار�  کو�سل مںی جمع کردە صارفںی

مںی متعلقہ معلومات کا استعمال ک�ا ��  
تا�ہ خدمات � ڈیزائن اور ڈ�لیوری � ل�ی  

 فعال طور پر منص��ہ بنا�ا جا س�۔ 
 
 

 بذر�عہ
گ

�ن ہوں �  :ہم بہ�ت
کسڻمر � تاثرات اور شکا�ات � ساتھ  

ساتھ کو�سل � اندر اور کہںی اور �  
�ن عمل � س�کھ کر۔  بہ�ت
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 مقصد 
�

  :اع�
متن�ع اور م�وف  

 افرادی قوت
 
 

اپیض  کو�سل ا�� پال�س�اں فراہم کر�ض مںی اچ� �� جو عم� �  
مںی   مدد کر�ض  دو�وں �  اور  سنبھال�ض  ور�ات کو  �ض متن�ع 
۔ عم� کا کہنا �� کہ انہںی کو�سل �ل�ی کام کر�ض   معاونت کرئت ��
پر فخر �� اور بہت � لوگوں �ض انفرادی اعمال � ذر�� مساوات  
۔ ہمںی    کا مظاہرە ک�ا ��

گ
� تن�ع اور شمول�ت �ل�ی اپیض وا�ست�

ورت �� کہ    اس بات کو �قییض  بنا�ض �ل�ی م��د کچھ کر�ض � �ض
تمام عملہ ت���ت �افتہ اور پراعتماد محسوس کر� تا�ہ وە اپیض  
ی � شعبوں کو پہچان س�۔ ہمںی اس بات   ا�ت اور بہ�ت اپیض �ش
ورت �� کہ پوری تنظ�م مںی ہمار� پاس   کو ب� �قییض بنا�ض � �ض

بر  اور  بھرئت کر�ض  قوت کو  افرادی  متن�ع  �ل�ی  ا�ک  رکھ�ض  قرار 
ض � عکا� کرئت �� جن �   ان کمیونڻ�ی اقدامات ہںی جو کو�سل 

۔   خدمت کرئت ��
 
 
 
 
 
 

�ن ہںی تو   ہم �ض اس � برعکس، اپیض موجودە پ�ش رفت � مثالںی مرتب � ہںی اور ا�ر ہم بہ�ت
۔ 

گ
 ہم کس ط�ح پ�ما�ش ک��ں �

 
 

 ورس�س�ٹ شو  
 کوکری اسٹینڈ 

 س�کھ�ض اور تر�ت 
 
 

 
 
 

 صحت اور تندرسیت 
 
 
 
 
 

 افرادی قوت کا تن�ع 
 
 
 
 
 

جامع حکمت عم� اور  
 پال�س�اں 

 
 

 
 
 

افرادی قوت کا ڈیڻا ا�ڻھا  
کرنا، تج��ہ کرنا اور  

 شائع کرنا 

 
 
 
 

 :ہم حاصل کر ر�� ہںی بذر�عہ 
 � جو کہ برابری �  

گ
عم� � وا�ست�

تن�ع اور شمول�ت � مشق پر صحیح  
اور کرنا چاہ�ت  کاموں مںی مشغول ہونا  

۔   ہںی
 
 

 :ہم حاصل کر ر�� ہںی بذر�عہ 
عم� � صحت اور تندرسیت پر  

مجمو� طور پر توجہ مرکوز کر �،  
پ�شہ ورانہ صحت � معاونت اور  

دما�ض صحت � پہ� معاون فراہم کر  
� 

 

 :ہم حاصل کر ر�� ہںی بذر�عہ 
خدمت � سطح پر تالش کر �، کم  

 وا�  
گ

ض � لوگوں کو نمائند� کمیونڻ�ی
بھرئت کر�ض � جد�د ط���ت استعمال  

 کر �
 

 :ہم حاصل کر ر�� ہںی بذر�عہ 
متعدد حکمت عملیوں اور پال�سیوں کا  
ہونا جو ہمارا عملہ ہمںی بتاتا �� کہ  

انفرادی اختالفات کو سنبھال�ض �شمول  
د�کھ بھال � ذمہ دار�اں اور صحت  
ور�ات مںی ان � مدد کرتا ��   � �ض

 
 :ہم حاصل کر ر�� ہںی بذر�عہ 

افرادی قوت کا ڈیڻا ا�ڻھا کر � اور اس 
بات کو �قییض بنا کر کہ سین�ئ مین�جرز  

۔ ا� ک�ا جا�ئ  � ساتھ اس کا اش�ت

 
 
 
 

 بذر�عہ 
گ

�ن ہوں �  :ہم بہ�ت
تمام عم� اور کو�سلرز �ل�ی ہماری ت���ت �  
پ�شکش کو بڑھانا تا�ہ لوگ ذائت ذمہ داری لی�ض  
اور   محسوس ک��ں  اعتماد  پر  ز�ادە  ل�ی   �
تعاون کر   انفرادی  ط�ح  وە کس  د�کھںی کہ 

۔   سک�ت ہںی

 
 بذر�عہ 

گ
�ن ہوں �  :ہم بہ�ت

خدمات کو ز�ادە ق��ب � د�کھ کر جہاں کردار  
� جسمائض �ا ذہیض تقاضوں � وجہ � صحت  

۔   اور تندرسیت ا�ک جاری چ�لنج ��

 
 

 بذر�عہ 
گ

�ن ہوں �  :ہم بہ�ت
متن�ع بھرئت اور برقرار رکھ�ض � راە مںی 
حائل رکاوڻوں پر ز�ادە فعال اور تنظ�� 

 نظر ڈال کر

 
 

 بذر�عہ 
گ

�ن ہوں �  :ہم بہ�ت
اس بات کو �قییض بنا کر کہ ہماری  

پال�س�اں پوری کو�سل مںی مستقل طور  
پر ال�و ہوں اور مین�جرز انفرادی  

 اختالفات � نمڻ�ض مںی پراعتماد ہوں۔ 

 
 

 ہم  
گ

�ن ہوں �  :اس � ذر�عہ بہ�ت
ان شعبوں � �شاند� کر�ض مںی ہماری مدد  
کر�ض � ل�ی جو معلومات ہم جمع کر�ت ہںی 

اس کا استعمال کر�ت ہو�ئ ہمںی کام � جگہ پر  
اپ�ض مساوات � اعمال اور پال�سیوں کو بہ�ت  

۔ ورت ��  بنا�ض � �ض



 

 

www.worcester.gov.uk 

 کو حاصل کرنا   مقصداپ�ض  
 سب � ذمہ دار�اں 

�ن مقاصد   ہر وە شخص جو کو�سل � ل�ی کام کرتا �� اس حکمت عم� � بہ�ت
کیونکہ کو�سل � تمام عم� اور  کو حاصل کر�ض مںی اپنا کردار ادا کرتا ��  

۔   کو�سلرز � مساوات، تن�ع اور شمول�ت � سلس� مںی ذمہ دار�اں ہوئت ہںی

 
 :ان ذمہ دار�وں کا خالصہ �� 

 :تمام عملہ

کو�سل � قانوئض مساوات � فرائض اور ہماری تنظ�م � وعدوں اور ان � کردار مںی ان �ل�ی عم� طور پر ان کا ک�ا   •
 � آ�اە ہونا۔مطلب ��  

ور�ات کو پورا کر�ض �ل�ی مثبت اور مناسب ط���ت � جواب دی�ت ہو�ئ گاہکوں، ساتھیوں اور ر�ا�شیوں �   • مختلف �ض
ام � ساتھ برتاؤ کرنا۔  ساتھ عزت اور اح�ت

ات �  مین�جرز � واقعات کو چ�لنج کرنا اور ر�ورٹ کرنا �شمول امت�ازی سلوک، ہراساں کرنا اور دھو�س جہاں مساو  •
۔ وی نہںی � گیئ ��  عمل � پ�ی

 
 :تمام مین�جرز 

 اس بات کو �قییض بنانا کہ تمام عملہ مساوات کو فروغ دی�ض � سلس� مںی اپیض ذائت ذمہ دار�وں � آ�اە ہوں۔  •

ی اور مساوات � نتائج کو �قییض بنانا۔  • ض تک رسائئ اور خدمات � فراہ� � سلس� مںی مسلسل بہ�ت  صارفںی

 � جگہ � ا�ک جامع ثقافت � �شک�ل جس مںی تمام عملہ تر�ت کر س� اور اپیض صالحیتوں تک پہنچ س�۔ کام   •

اس بات کو �قییض بنانا کہ تمام عملہ معاون اور متعلقہ مع�ارات � مطابق ت���ت �افتہ �� تا�ہ وە اپ�ض کردار کو مؤثر   •
۔   ط���ت � انجام دے سکںی

• HR  � مستقل اور منصفانہ اطالق � ذر�� تمام عم� کا منصفانہ اور مساوی انتظام کرنا۔ پال�سیوں اور ط��قہ کار  

ض کرنا اور ک� ب� نامناسب رو�ی �   • کو�سل � اقدار � مطابق طرز عمل � واضح اور مستقل مع�ارات کا تعںی
 صورت مںی فوری طور پر نمڻنا �شمول امت�ازی سلوک، ا�ذا رسائض اور غنڈە گردی۔ 
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 :تمام کو�سلرز 
 

کو�سل � اندر مساوات، تن�ع اور شمول�ت کو فروغ دینا �شمول اس بات کو �قییض بنا�ض �   •
۔ ل�ی کہ مساوات � تحفظات کو�سل � ف�صلہ سازی اور نظم و �سق مںی م��وط    ہںی

، حما�ت اور وکالت کرنا جن � وە نمائند�گ کر�ت   • ض � ر�نمائئ ان متن�ع لوگوں اور کمیونڻ�ی
۔   ہںی

، شمول�ت کو فروغ دی�ض اور شہر مںی جہاں ب� ممکن ہو انصاف   • امت�ازی سلوک � بچ�ض
 ۔کو بڑھا�ض � ل�ی ف�صلہ سازی کو مطلع کر�ض � ل�ی مساوات � اثرات � جائزوں کا استعمال 

 
 

 
 اس حکمت عم� �ل�ی ق�ادت � ذمہ دار�اں 

۔ یہ کمییٹ  کو�سل � پال�� اور وسائل کمییٹ کو�سل � مساوات کا مقصد � کر�ض � ذمہ دار ��
کو�سل � مساوات � تن�ع اور شمول�ت � حکمت عم� کو منظور کر�ض اور ا�ک ساالنہ ا�کشن 

 جو 
گ

حکمت عم� � فراہ� کو �قییض بنا�ض مںی مدد �  پالن کو منظور کر�ض � ل�ی ذمہ دار ہو �
۔ عملہ اور عمو� مقاصد � ذ�� کمییٹ پال�� اور وسائل 

گ
ل�ی مخصوص اقدامات � کر� �

۔
گ

فت � نگرائض کر� �  کمییٹ کو ر�ورٹ کر�ض � ل�ی ہر سال � دوران ا�کشن پالن � پ��ش

۔ ان کا کردار کو�سل �    کو�سل مساوات � تن�ع اور شمول�ت � ل�ی ا�ک رکن 
گ

ض کا تقرر کر� � چ�مپںئ
د�گر کمیٹیوں اور عام طور پر کو�سلرز � ساتھ حکمت عم� � اہم�ت کو فروغ دینا ہوگا۔ رکن  

ض حکمت عم� اور ا�کشن پالن � فراہ� � ل�ی ذمہ دار کو�سل � اہم اف�ان کو تعاون اور   چ�مپیںئ
 چ�لنج ب� پ�ش کر� گا۔ 

�ور�ٹ ل�ڈرشپ ڻ�م حکمت عم� � فراہ� اور ساالنہ ا�کشن پالن � تر�ت � ل�ی ا�ک  کو�سل � کار 
۔ کار�ور�ٹ ل�ڈرشپ ڻ�م اس بات کو �قییض بنا�ض � ذمہ دار �� کہ   اہم اف� مقرر کر�ض � ذمہ دار ��

ض تک پہن  چا�ا  کا�ض وسائل دست�اب ہںی اور حکمت عم� اور ا�کشن پالن کو عم�، کو�سلرز اور صارفںی
۔   گ�ا ��

 کہ مساوات � تن�ع اور  
گ

کو�سل � کار�ور�ٹ مینجمنٹ ڻ�م اس بات کو �قییض بنا�ض � ل�ی ذمہ دار ہو �
۔ کار�ور�ٹ مینجمنٹ ڻ�م اور ان �   شمول�ت باقاعدە �وس � منص��ہ بندی اور نگرائض کا حصہ ��

 کہ آئن 
گ

وائزرز � ڻ�م اس بات کو �قییض بنا�ئ � دە سالوں مںی ساالنہ ا�کشن پالن � ت�اری  مین�جرز اور س�پ
 ۔ � مساوات � ف��م ورک کا دو�ارە جائزە ل�ا جا�ئ  LGA � ل�ی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دوڑ   10kورسسڻر  
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ا�ت داروں �   ض اور �ش ، کمیونڻ�ی ض ہمار� صارفںی

 تاثرات کا استعمال 
 
فت کو ڻ��ک کر�ض اور اس بات کو �قییض بنا�ض �ل�ی کہ ہمار�   • ہم حکمت عم� پر اپیض پ��ش

ض اور   ، کمیونڻ�ی ض ساالنہ ا�کشن پالن مںی درست ترج�حات مرتب � گیئ ہںی ہم اپ�ض صارفںی
۔   پارڻ�ض تنظ�موں � تاثرات کا استعمال ک��ں �گ

ل�ی ساالنہ  ہم مختلف ط��قوں � حکمت   • عم� � �شہ�ی ک��ں �گ اور آئندە سالوں � 
۔   ا�کشن پالن کو ڈیزائن کر�ض مںی ہماری مدد کر�ض �ل�ی تاثرات � حوصلہ افزائئ ک��ں �گ

�ن پ��کٹس � مثالںی منائںی �گ اور اس بات کو �قییض بنائںی �گ   • کہ  ہم کو�سل � اندر بہ�ت
ہمار� گاہک جان�ت ہںی کہ وە ہمںی کی� بتا سک�ت ہںی کہ بہ�ت نتائج � فراہ� �ل�ی ہماری  

۔  ی آ�ئ �گ کارکرد�گ مںی ک�ا بہ�ت

  رضا�ارانہ   ورس�س�ٹ 
گلڈ ہال مںی   تق��ب 
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براە کرم رابطہ ک��ں اور ہم � اس بار� مںی بات ک��ں کہ ورس�س�ٹ مںی آپ � ل�ی مساوات کا تن�ع اور  
۔   شمول�ت کیوں اہم ��

۔ ہم جاننا چاہ�ت ہںی کہ ہم ک�ا بہ�ت کر سک�ت ہںی اور یہ ب� کہ ک�ا اچھا کام کر ر�ا   �� 
 

 :آپ درج ذ�ل مںی � ک� ب� ط���ت � ہم � رابطہ کر سک�ت ہںی 

 equality@worcester.gov.uk ہمںی ای م�ل ک��ں۔  •
پر فون ک��ں اور ہم � آپ کو وا�س کال کر�ض    01905  722233کو�سل � کسڻمر �و�ض ڻ�م کو   •

۔   کو کہںی
�ٹ ورس�س�ٹ مںی ہماری کسڻمر �و�ض ڻ�م • � ملںی اور ہم و�اں   گلڈ ہال، ہائئ اس�ٹ

۔ گلڈ ہال معذور  زائ��ن � ل�ی قابل رسائئ  آپ � بات کر�ض کا بندو�ست کر سک�ت ہںی
۔ ا�ر آپ � پاس رسائئ � کوئئ خاص تقا�ض ہںی تو آپ اپ�ض دور� � پہ�   ��

۔   انتظامات چ�ک کر�ض � ل�ی کال کر سک�ت ہںی
 

۔   ہم آپ � بات کر�ض � منتظر ہںی

مساوات، تن�ع اور شمول�ت  
 � حکمت عم� 

2022-2025 
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