
Your Community Health cam kết cung cấp môi trường bao gồm tất 
cả mọi người và dễ tiếp cận, ở đây mọi người và cộng đồng thuộc mọi 
bản sắc, khả năng và hoàn cảnh đều được chấp nhận, an toàn và được 
chào đón.

Chúng tôi chào đón mọi người thuộc mọi sắc tộc, tín ngưỡng, hoàn cảnh kinh tế xã hội, xu 
hướng tính dục, bản dạng giới, khả năng, cơ thể, tình trạng nhập cư, tuổi tác và hậu duệ của 
người Aboriginal và dân đảo Torres Strait ở chỗ chúng tôi.

Nhân viên của chúng tôi cam kết gìn giữ các giá trị Dũng cảm, Thông cảm, Liêm chính và 
Thành tựu ở nơi làm việc. Những giá trị này dẫn dắt chúng tôi mang đến sự chăm sóc, hỗ trợ 
bao gồm tất cả mọi người và công bằng cho khách hàng và cộng đồng.

Nhân viên YourCH cam kết:
 •  Theo đuổi học tập liên tục, không để nỗi sợ phạm sai lầm ngăn chúng tôi tiến hành cách 

thức bao gồm tất cả mọi người. Chúng tôi lên tiếng đáp lại sự bất công, chúng tôi ủng hộ 
khách hàng và cộng đồng nỗ lực vì một tương lai bao gồm tất cả mọi người hơn.

 •  Trân trọng và đề cao sự đa dạng của đồng nghiệp, khách hàng và cộng đồng. Chúng tôi 
cung cấp môi trường bao gồm tất cả mọi người và an toàn, trong đó mọi người cùng phát 
triển.

 •  Tôn trọng đồng nghiệp và khách hàng như những người có bản sắc và nhu cầu đặc thù. 
Chúng tôi tôn trọng và đề cao đạo đức trong cách cư xử ở nơi làm việc.

 •  Thích nghi với nhu cầu thay đổi liên tục của đồng nghiệp, khách hàng và cộng đồng. Chúng 
tôi chủ động tìm ra những phương thức mới nhằm cải thiện văn hóa và dịch vụ của mình, 
công nhận những lợi ích bên trong khi nuôi dưỡng những quan điểm và cá tính khác nhau.
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