ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਕਸਿਆ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਕਸਿਆ ਦਾ ਪ੍ਹੁੰਚਯੋਗ ਸੁੰਸਕਿਨ ਦੇਖੋ
ਜੇ ਤਹਾਨੁੰ ਪ੍ਹੁੰਚਯੋਗ ਸੁੰਸਕਿਨ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸਕਿਪ੍ਾ ਕਿਕੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸਸਿੱਧਾ ਸੁੰਪ੍ਿਕ ਕਿੋ।
ਜੇ ਸਕਸੇ ਕਾਿਨ ਕਿਕੇ, ਤਹਾਨੁੰ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਅਸਜਹਾ ਸਿਅਕਤੀ ਸਜਸਨੁੰ ਤਸੀ ਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸਨੁੰ ਸਕਸੇ ਆਡੀਓਲੋ ਸਜਸਟ ਜਾਾਂ ਸਪ੍ੀਚਲੈਂ ਗਏਜ ਪ੍ੈਥੋਲੋਸਜਸਟ (ਬੋਲੀ-ਭਾ਼ਿਾ ਦੇ ਿੋਗ-ਸਿਸਗਆਨੀ) ਦੇ ਅਸਭਆਸ ਜਾਾਂ ਿਤੀਿੇ ਬਾਿੇ ਸਚੁੰਤਾਿਾਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੁੰ CASLPO
ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਨ ਦਾ ਅਸਧਕਾਿ ਹੈ। CASLPO ਆਡੀਓਲੋ ਸਜਸਟਸ ਅਤੇ ਸਪ੍ੀਚ ਲੈਂ ਗਏਜ ਪ੍ੈਥੋਲੋਸਜਸਟ ਸਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਾਂ,
ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਸਲਖਤੀ ਜਾਾਂ ਸਿਕਾਿਡ ਕੀਤੇ ਫਾਿਮੈਟ ਸਿਿੱਚ, ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ:
ਡਾਕ ਪਤਾ:
CASLPO
3080 Yonge Street, Suite 5060
Toronto ON M4N 3N1
ਈਮੇਲ: conduct@caslpo.com
ਫੈਕਸ: 416-975-8394
ਾਂ ਾ ਹੈ ਸਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਾਂ ਦਾ ਸਨਪ੍ਟਾਿਾ ਸਿਿੱਸਖਅਤ ਅਤੇ ਸੁੰਿੇਦਨ਼ਿੀਲ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
CASLPO ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦ
CASLPO ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸਕਸਿਆ ਬਾਿੇ ਿਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ, ਸਕਿਪ੍ਾ ਕਿਕੇ ਹੇਠਾਾਂ ਿੇਖ।ੋ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਿ ਕਿਨਾ
ਦੇਖੋ +/-

ਆਡੀਓਲੋ ਜੀ ਅਤੇ ਸਪ੍ੀਚ-ਲੈਂ ਗਏਜ ਪ੍ੈਥੋਲੋਜੀ ਿੈਿੱਸਜਸਟਿੈਂਟਸ ਬਾਿੇ CASLPO ਨੁੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਨ ਦਾ ਅਸਧਕਾਿ ਹਿ ਸਕਸੇ ਕੋਲ
ਹੈ। CASLPO ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿਜ ਕਿਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।
ਤਸੀ ਾਂ ਪੇ਼ਿੇਵਰ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (Director of Professional Conduct) ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਰਸਜਸਟਰਾਰ ਨਾਲ
ਿੀ ਗਿੱਲ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਉਸਾਂ ਕ:
•
•

ਤਸੀ ਾਂ ਸਕਸੇ ਮਿੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਚਾਿ-ਿਟਾਾਂਦਿਾ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤਸੀ ਾਂ ਆਡੀਓਲੋ ਜੀ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਸਪ੍ੀਚ-ਲੈਂ ਗਏਜ ਪ੍ੈਥੋਲੋਜੀ ਿੈਿੱਸਜਸਟਿੈਂਟ ਬਾਿੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ।

ਆਪ੍ਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿਿੱਚ ਤਸੀ ਾਂ ਇਹ ਼ਿਾਮਲ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਆਡੀਓਲੋ ਜੀ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਸਪ੍ੀਚ-ਲੈ ਗਏਜ ਪ੍ੈਥੋਲੋਜੀ ਿੈਿੱਸਜਸਟਿੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ

•
•
•
•

ਘਟਨਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਸਚੁੰਤਾਿਾਾਂ ਦੇ ਿੇਿਿੇ
ਸਮਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ
ਗਿਾਹਾਾਂ ਦਾ ਨਾਮ
ਸਕਸੇ ਿੀ ਸੁੰਬਸੁੰ ਧਤ ਸੁੰਚਾਿ ਦੀਆਾਂ ਕਾਪ੍ੀਆਾਂ

ਆਡੀਓਲੋ ਸਜਸਟ ਜਾਾਂ ਸਪ੍ੀਚ-ਲੈਂ ਗਿੇਜ ਪ੍ੈਥੋਲੋਸਜਸਟ ਸਿਿਿੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਾਂ ਸਲਖੀਆਂ ਜਾਾਂ ਸਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਨ। ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸਮੀਸਖਆ
ਦੇਖੋ +/-

ਇਿੱਕ ਿਾਿ ਜਦੋਂ ਤਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਮਲ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ 14 ਸਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੁੰਦਿ ਸਲਖਤੀ ਿਪ੍ ਸਿਿੱਚ ਤਹਾਨੁੰ ਜਿਾਬ
ਦੇਿੇਗਾ।

ਸਿਿਾਦ ਦਾ ਬਦਲਿਾਾਂ ਸਨਪ੍ਟਾਿਾ
ਦੇਖੋ +/-

ਜੇ ਉਸਚਤ ਹੋਿ,ੇ ਤਾਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਾਂ ਦਾ ਸਨਪ੍ਟਾਿਾ ਸਾਡੇ ਸਿੈ-ਇਿੱਛਕ ਅਤੇ ਗਪ੍ਤ ਸਿਕਲਸਪ੍ਕ ਸਿਿਾਦ ਸਨਪ੍ਟਾਿੇ (ADR) ਦੀ ਪ੍ਰਸਕਸਿਆ
ਦਆਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜੋ ਿਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਸਕਸਿਆ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ।
ਸਿਕਲਪ੍ਕ ਸਿਿਾਦ ਦੇ ਹਿੱਲ (Alternative Dispute Resolution - ADR) ਪ੍ਰਸਕਸਿਆ ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਜਾਣੋ।

ਜੇ ਤਹਾਨੁੰ ADR ਪ੍ਰਸਕਸਿਆ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਜ਼ਿਿਤ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸਕਿਪ੍ਾ ਕਿਕੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸਸਿੱਧਾ ਸੁੰਪ੍ਿਕ ਕਿੋ।

ਜਾਾਂਚ-ਪ੍ੜਤਾਲ
ਦੇਖੋ +/-

•
•
•
•
•
•
•
•

ਤਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਿੈਿੱਸਜਸਟਿੈਂਟ ਨੁੰ 14 ਸਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੁੰਦਿ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਿੈਸਿੱ ਜਸਟਿੈਂਟ 30 ਸਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੁੰਦਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ
ਜਿਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਿੱਗਲੇ ਿੀ ਸਟਿੱਪ੍ਣੀ ਲਈ ਕਾਲਜ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁੰਪ੍ਿਕ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
CASLPO ਦੀ ਪ੍ਿੱਛਸਗਿੱਛ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਾਂ, ਅਤੇ ਸਿਪ੍ੋਿਟਾਾਂ ਬਾਿੇ ਕਮੇਟੀ (Inquiries, Complaints, and Reports
Committee - ICRC) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਸਮਕਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਕਿਨਾ ਹੈ।
ICRC ਦੇ ਦੋ ਪ੍ੈਨਲ ਹਨ। ਇਿੱਕ ਪ੍ੈਨਲ ਆਡੀਓਲੋ ਜੀ ਿੈਿੱਸਜਸਟਿੈਂਟਸ ਬਾਿੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਕਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਜਾ
ਸਪ੍ੀਚ-ਲੈਂ ਗਇਜ ਦੇ ਪ੍ੈਥੋਲੋਜੀ ਿੈਿੱਸਜਸਟਿੈਂਟਸ ਬਾਿੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਕਿਦਾ ਹੈ।
ਹਿੇਕ ਪ੍ੈਨਲ ਸਿਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ੇ਼ਿੇਿਿ ਦੋਿੇਂ ਮੈਂਬਿ ਼ਿਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ੈਨਲ ਤਫ਼ਤੀ਼ਿ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਾਂਚ ਸਿਚ ਮਿੀਜ਼ ਦੇ ਸਿਕਾਿਡ ਨੁੰ ਿੇਖਣਾ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਜਾਾਂ ਗਿਾਹਾਾਂ ਦਾ
ਇੁੰਟਿਸਿਊ ਲੈ ਣਾ ਼ਿਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ੈਨਲ ਮਾਹਿਾਾਂ ਦੀ ਿਾਏ ਲੈ ਣ ਬਾਿੇ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ੈਨਲ ਸਾਿੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਕਿੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿੇਗਾ ਸਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ

ਨਤੀਜੇ
ਦੇਖੋ +/-

ਪ੍ੈਨਲ ਆਡੀਓਲੋ ਜੀ ਜਾਾਂ ਸਪ੍ੀਚ-ਲੈਂ ਗਏਜ ਪ੍ੈਥੋਲੋਜੀ ਿੈਿੱਸਜਸਟਿੈਂਟ ਬਾਿੇ ਹੇਠ ਸਲਸਖਆਾਂ ਸਿਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ:

•
•

•
•
•

ਿੈਿੱਸਜਸਟਿੈਂਟ ਨੁੰ CASLPO ਦੀ ਅਨ਼ਿਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਿੱਚ ਭੇਸਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਅਸਜਹਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਅਸਮਿਿੱਥ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਿੈਿੱਸਜਸਟਿੈਂਟ ਨੁੰ ਅਗਲੇ ਿੀ ਜਾਾਂਚ ਲਈ ICRC ਦੇ ਸਕਸੇ ਹੋਿ ਪ੍ੈਨਲ
ਸਿਿੱਚ ਭੇਸਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਅਸਮਿਿੱਥਾ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕ ਿੈਿੱਸਜਸਟਿੈਂਟ ਸਿੀਿਕ ਜਾਾਂ ਸਦਮਾਗ਼ੀ ਸਸਹਤ ਦੀ ਸਸਥਤੀ
ਾਂ ੀ
(ਮਾਨਸਸਕ ਿੋਗ) ਤੋਂ ਪ੍ੀੜਤ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸਿਿੱਸਖਅਤ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਭਆਸ ਕਿਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਿਿੱਚ ਸਿਘਨ ਪ੍ਾਉਦ
ਹੈ।
ਸਾਿਧਾਨ ਿਸਹਣ ਲਈ ਿੈਿੱਸਜਸਟਿੈਂਟ ਨੁੰ ਪ੍ੈਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ੇ਼ਿ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਿੈਿੱਸਜਸਟਿੈਂਟ ਨੁੰ ਸਨਿਧਾਿਤ ਸਨਿੁੰਤਿ ਸਸਿੱਸਖਆ ਜਾਾਂ ਉਪ੍ਚਾਿ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਨੁੰ ਪ੍ਿਾ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਜਹਾ
ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਹੈ ਜੋ ਿੈਿੱਸਜਸਟਿੈਂਟ ਨੁੰ ਅਸਭਆਸ ਦੇ ਖੇਤਿ ਸਿਿੱਚ ਸਧਾਿ ਕਿਨ ਸਿਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਦਾ ਹੈ।
ਅੁੰਤ ਸਿਿੱਚ, ਪ੍ੈਨਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਿੈਿੱਸਜਸਟਿੈਂਟ ਸਿਲਾਫ਼ ਅਿੱਗੇ ਕੋਈ ਿੀ ਕਾਿਿਾਈ ਜ਼ਿਿੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।

ਹਾਲਾਾਂਸਕ, ਪ੍ੈਨਲ ਨੁੰ ਤਹਾਨੁੰ ਸਸਿੱਧੇ ਸਿਫੁੰਡ ਜਾਾਂ ਪ੍ੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸਧਕਾਿ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ
ਪ੍ੈਨਲ ਤਹਾਨੁੰ ਅਤੇ ਿੈਿੱਸਜਸਟਿੈਂਟ ਦੋਿਾਾਂ ਨੁੰ ਆਪ੍ਣੇ ਫ਼ੈਸਸਲਆਾਂ ਦੇ ਕਾਿਨਾਾਂ ਸਮੇਤ, ਆਪ੍ਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਸਲਖੇਗਾ।

ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿਨਾ
ਦੇਖੋ +/-

ਜੇ ਪ੍ੈਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੋਿੇਂ ਨਾਖ਼ਿ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤਸੀ ਾਂ ਜਾਾਂ ਆਡੀਓਲੋ ਸਜਸਟ ਜਾਾਂ ਸਪ੍ੀਚ-ਲੈਂ ਗਿੇਜ ਪ੍ੈਥੋਲੋਸਜਸਟ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈ਼ਿਨਜ
ਅਪ੍ੀਲ ਅਤੇ ਸਮੀਸਖਆ ਬੋਿਡ (Health Professions Appeal and Review Board) ਦਆਿਾ ਸਮੀਸਖਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਬੋਿਡ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਹਿੱਸਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰੋ: ਼ਿਬਦ “ਮੈਂਬਿ” ਅਤੇ “ਿੈਿੱਸਜਸਟਿੈਂਟ” ਦੀ ਿਿਤੋਂ CASLPO ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ
ਅਤੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਾਂ ਸਿਿੱਚ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਿੇਂ ਼ਿਬਦ ਸਨਯਸਮਤ Regulated Health Professions Act,
1991, Audiology and Speech-Language Pathology Act, 1991, ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਨਯਮਾਾਂ
ਅਨਸਾਿ ਪ੍ਸਿਭਾ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਮੈਂਬਿ" ਦੇ ਸਮਾਨਾਿਥੀ ਹਨ।

ਸਜਨਸੀ ਼ਿੋ਼ਿਣ ਦੀ ਿੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ
ਥੈਿੇਪ੍ੀ ਐਪ੍ਲੀਕੇ਼ਿਨ ਲਈ ਫੁੰਸਡੁੰ ਗ

