
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ਸੁਪਨਾ 
ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਸਮੁਦਾਅ ਜਿਸ ਜਵੱਚ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇ, 
ਸਜਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅਿੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਾ ਿਕ ਪਹੁੁੰ ਚਣ ਲਈ ਸ਼ਕਿੀ ਪਰਾਪਿ 
ਹੋਵੇ। 

 

ਵਚਨਬੱਧਿਾ 
11.1        .     ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਜਿਅਿ ਅਿੇ ਦੋਸਿਾਨਾ ਸਮੁਦਾਵਾਂ ਨ ੁੰ  ਪਰੋਿਸ਼ਾਹਿ ਕਰਨਾ ਜਿਨਹ ਾਂ 

ਜਵੱਚ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੁੰ ਨ-ਸੁਵੁੰ ਨਿਾ ਦੀ ਝਲਕ ਜਮਲਦੀ ਹੋਵੇ। 

2. ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਿਾਬਕ ਜਨਰਪੱਿ ਜਨਰਨੇ, ਵੁੰਨ-
ਸੁਵੁੰ ਨਿਾ ਅਿੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਿ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਵੱਈਆ ਸਮੁੱ ਚੇ ਿੌਰ 
ਿੇ ਅਿਜਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਿੇ ਉਸ ਨ ੁੰ  ਨੀਿੀਆਂ ਜਵੱਚ ਦਰਸਾਉਣਾ।  

3. ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭ ਜਮਕਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਵੁੰ ਨ-ਸੁਵੁੰ ਨਿਾ ਦੀ 
ਨੁਮਾਇੁੰ ਦਗੀ ਨ ੁੰ  ਵਧਾਉਣਾ 

4. ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਜਿਥੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨ ੁੰ  
ਆਪਣੇਪਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਅਜਹਸਾਸ ਹੋਵੇ 

5. ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਆਪਣੇ ਜਵਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਭਜਵਅਕਿੀ ਅਿੇ ਸਮਰਥਾ 
ਮੁਿਾਬਕ ਪ ਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ 

6. ਇਕਿੁਟਿਾ ਅਿੇ ਜਮੱਿਰਿਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜਵਜਭੁੰ ਨ ਜਵਅਕਿੀਆਂ ਅਿੇ 
ਸਮ ਹਾਂ ਜਵਚਕਾਰ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨ ੁੰ  ਪਰੋਿਸ਼ਾਹਿ ਕਰਨਾ 

7. ਜਵਵਸਥਾਿਮਕ ਪੱਿਪਾਿ ਅਿੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨ ੁੰ  ਿਿਮ ਕਰਨ ਜਵੱਚ 
ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨਾ 

8. ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਿੇ ਿੜਹੇ ਕੀਿੇ ਸਮੁਦਾਵਾਂ ਲਈ ਜਸੱਜਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ 
ਅਿੇ ਜਸਿਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ 

9. ਸਮੁਦਾਅ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱ ਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨ ੁੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ 

10. ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਿ ਕਰਨਾ ਜਕ ਿਨਿਕ ਅਿੇ ਸਮੁਦਾਇਕ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਅਿੇ ਜਵਜਭੁੰਨ ਵਾਸੀਆਂ ਅਿੇ 
ਸਮੁਦਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੁੰ  ਦਰਸਾਉਣ। 

ਹਾਲਟਨ ਜਨਰਪੱਿ ਜਨਰਨਾ, 
ਵੁੰ ਨ-ਸੁਵੁੰ ਨਿਾ ਅਿੇ 
ਸ਼ਮ ਲੀਅਿ ਚਾਰਟਰ 

ਜਨਰਪੱਿ ਜਨਰਨਾ, ਵੁੰ ਨ-ਸੁਵੁੰ ਨਿਾ ਅਿੇ 
ਸ਼ਮ ਲੀਅਿ (Equity, Diversity and 

Inclusion) (EDI) ਚਾਰਟਰ ਜਨਰਪੱਿਿਾ, 
ਵੁੰ ਨ-ਸੁਵੁੰ ਨਿਾ ਅਿੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਿ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਲ-
ਕਦਰਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਿਾ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ  
ਜਬਆਨ ਹੈ।  
EDI ਚਾਰਟਰ ਇੱਕ ਿੀਵੁੰ ਿ ਦਸਿਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਿੋ ਹਾਲਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਅਿੇ ਸਮੁਦਾਅ ਦੇ 
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਿੋਂ ਜਮਲੇ ਫੀਡਬੈਕ 'ਿੇ ਅਧਾਰਿ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਿਿਰਬੇ 
ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨ ੁੰ , ਅਿੇ ਜਵਵਸਥਾਿਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨ ੁੰ  ਹਟਾਉਣ ਅਿੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਿ ਦੀ 
ਹਮਾਇਿ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਿਾ ਨ ੁੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਟਰ ਦਾ 
ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜਵੱਚ ਜਨਰਪੱਿਿਾ, ਵੁੰ ਨ-ਸੁਵੁੰ ਨਿਾ ਅਿੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਿ ਦੇ ਵਾਧੇ 
ਲਈ ਹਾਲਟਨ ਦੇ ਸਮੁਦਾਅ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

 

ਹਾਲਟਨ ਜਵੱਚ ਬਰਜਲੁੰ ਗਟਨ, ਹਾਲਟਨ ਜਹਲਜ਼, ਜਮਲਟਨ ਅਿੇ ਓਕਜਵੱਲ ਦੀਆਂ 
ਉੱਘੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਜਲਕਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਮੱੁਿ ਸਮੱਜਸਆਵਾਂ ਨ ੁੰ  
ਸਮਝਣ ਲਈ ਹਾਲਟਨ ਜਨਰਪੱਿ ਜਨਰਨਾ, ਵੁੰ ਨ-ਸੁਵੁੰ ਨਿਾ ਅਿੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਿ 
ਰਾਉਂਡਟੇਬਲ (HEDR) ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਿਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ 
ਿਰਿੀਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਿੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਜਵੱਚ ਆਵਾਿਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਿੇ 
ਸਸਿੀ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਿੋ ਮੱੁਿ ਜਚੁੰ ਿਾਵਾਂ ਪਰਗਟ ਕੀਿੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਸਲੀਕਰਣ, ਨਸਲੀ ਭੇਦ ਭਾਵ, ਸਜਭਆਚਾਰਕ ਿਾਗਰ ਕਿਾ ਦੀ 
ਘਾਟ ਅਿੇ ਵੱਧਦੀ ਅਲਜਹਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਂਝ ਦੇ ਸੀਮਿ ਅਜਹਸਾਸ ਦੇ ਨਾਲ 
ਿੁੜੀਆਂ ਸਨ। 

 

ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅਿੇ ਸੁੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ 
ਵਚਨਬੱਧ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ: ਜਮੱਿਰਿਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਿੋਂ ਵੁੰ ਨ-ਸੁਵੁੰ ਨਿਾ ਨ ੁੰ  ਦੇਿਣਾ, ਸਾਂਝੀਆਂ 
ਥਾਂਵਾਂ ਨ ੁੰ  ਜਨਰਪੱਿ ਜਨਰਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਹਮ ਜਹੱਸੇ ਵਿੋਂ ਮੁੰਨਣਾ, ਅਿੇ ਹਾਲਟਨ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਿ ਨ ੁੰ  ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ, ਹਨ। 
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ਸੁੰਸਥਾ (ਿੇ ਲਾਗ  ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ) 
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