সহজ ভাষায় িসএইচএস (CHS)
িসএইচএস এর নয়) অি+কােরর মূ ল ইংেরিজ সহজ সং5রণেক এই অনু বােদর িভি; িহেসেব <হণ করা হেয়েছ যা ?া@েলটর উইদাউট বডDারেসর
কািরগির সহায়তায় এই কােজ সGৃ I অিভJ কাযDকির এক) দল িবKৃ তভােব তুেল ধেরেছ। িসএইচএস (CHS) এর সহজ সং5রণ)র লMN হেলা
এেত বOল বNবPত সাধারণ শR বNবহার। এছাড়াও এেত সহজ বাকN গঠন ও িVয়াপেদর ধরণ বNবহার করা হেয়েছ যােত এ) Xত ও সYকভােব Zবাঝা
যায়।
ড\েম])র আসল উে_শN হেলা মানিবক Zসবা সংগঠন`েলার অ+ীকার এমনভােব তুেল ধরা যােত তা bেযDােগ Mিত<c জনেগাdী ও বNিI সহেজ
বু ঝেত পােরন।

আমােদর সংগঠেনর কােছ .েয0 ােগ 1িত45 ব7ি8র 9ত7াশা
bেযDাগ Zমাকােবলায় কমDরত সংগঠন আVাe জনেগাdীর সােথ কাজ করার সময় তােদর কােছ নয়) করণীয় িবষেয় অি+কার কের থােক। এখােন Zসই
নয়) অি+কার সহজ ভাষায় বণDনা করা হল, যােত
আপিন আমােদর কােছ কী আশা করেবন তা জানেত পােরন।
জiির অবcা আমােদর জনNও সমসNা বেয় আনেত পাের। তাই, অি+কার পালেন সবসময় আমােদর Zচjা সেkও আমরা মােঝNমেধN তা রাখেত সMম
নাও হেত পাির। তেব আমরা সমেয়র ধারাবািহকতায় আেরা জানেত ও উlিত করেত চাই। তাই আপিন মতামত িদেয় আমােদর সাহাযN করেত
পােরন।

আমরা আমােদর সেব0 া; <চ>া করব …
1.

আপনার mেয়াজন বু ঝেত ও Zমটােত।

2.

আপনার mেয়াজেন সাহাযN করেত।

3.

Mিত কা)েয় উঠেত ও ভিবষNেত এই ধরেণর জiির অবcা Zমাকােবলায় সহায়তা িদেত। আমরা আপনার Zকােনা Mিত করব না।

4.

আপিন কী ধরেণর সহায়তা আশা করেত পােরন এবং আপিন িকভােব মূ লNািয়ত হেবন Zস সGেকD তথN জানােত। আমােদর Zদওয়া
সহায়তা িবষয়ক িসnােeর বNাপাের আপনােক কথা বলার সু েযাগ িদেত আমরা সেবDাo Zচjা করব।

5.

যিদ আপিন আমােদর সহায়তায় বা Zকােনা কমpর আচরেণ অখু িশ হন তেব আপনার Zস সমসNা িনেয় যােত অিভেযাগ করেত পােরন তা
িনিqত করব। আপিন অিভেযাগ করেল Zকউ আপনার Mিত করেব না। আমরা অিভেযােগর িভি;েত বNবcা <হণ করব।

6.

অনNানN Zসবাদানকাির সংগঠেনর সােথ কাজ কের আপনার mেয়াজন Zমটােত আমরা আমােদর Jান ও সGদ একিrত করব।

7.

অিভJতা Zথেক িশখেত Zচjা করব যােত আমােদর Zসবার মান সমেয়র সােথ বােড়।

8.

আমােদর কমpেদর আপনােক Zসবা Zদওয়ার মত তােদর দMতা ও অিভJতা িনিqত করব।

9.

অপচয় কমােত ও আপনার জনN Zসরা ফলাফল িনেয় আসেত দািয়tশীলতার সােথ সGেদর বNবহার করব।

িবঃvঃ “সGদ” বলেত Zবাঝায় জiির অবcায় Mিত<c মানু ষেদর সহায়তার কােজ বNবPত মালপr, টাকাপয়সা, wাcNেসবা ইতNািদ ।

