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EEQQUUAALL  OOPPPPOORRTTUUNNIITTIIEESS  PPOOLLIICCYY  SSTTAATTEEMMEENNTT  
   

  

WWeellwwoooodd  SSppeecciiaall  PPrroojjeeccttss  LLttdd  aarree  aann  eeqquuaall  ooppppoorrttuunniittiieess  eemmppllooyyeerr..  EEvveerryy  eexxeeccuuttiivvee,,  mmaannaaggeerr  aanndd  

eemmppllooyyeeee  hhaass  aa  ppeerrssoonnaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ppoolliiccyy..  AAnnyy  iinnssttaannccee  ooff  ddoouubbtt  wwiitthh  tthhee  

aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  ppoolliiccyy  oorr  ootthheerr  qquueessttiioonnss,,  sshhoouulldd  bbee  aaddddrreesssseedd  ttoo  tthhee  HHRR  MMaannaaggeerr..  

  

WWeellwwoooodd  SSppeecciiaall  PPrroojjeeccttss  LLttdd  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  aa  ppoolliiccyy  ooff  eeqquuaall  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  aallll  eemmppllooyyeeeess  

rreeggaarrddlleessss  ooff  tthheeiirr  sseexx,,  mmaarriittaall  ssttaattuuss,,  rraaccee,,  sseexxuuaall  oorriieennttaattiioonn  oorr  ddiissaabbiilliittyy,,  ((oorr  oonn  aannyy  ootthheerr  ggrroouunnddss  ooff  

ddiissccrriimmiinnaattiioonn,,  ccuurrrreennttllyy  nnoott  pprroohhiibbiitteedd  bbyy  lleeggiissllaattiioonn))  aanndd  tthhiiss  aapppplliieess  ttoo  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  pprroommoottiioonn,,  

ttrraaiinniinngg,,  ppeerriiooddss  ooff  sseeccoonnddmmeenntt  aanndd  bbeenneeffiittss..  

  

TThhee  ppoolliiccyy  aapppplliieess  ttoo  tthhee  aaddvveerrttiisseemmeenntt  ooff  jjoobbss,,  rreeccrruuiittmmeenntt  aanndd  aappppooiinnttmmeennttss  ttoo  tthheemm,,  ccoonnddiittiioonnss  ooff  wwoorrkk,,  

ppaayy  aanndd  ttoo  eevveerryy  ootthheerr  aassppeecctt  ooff  eemmppllooyymmeenntt..  TThhee  ppoolliiccyy  aapppplliieess  eeqquuaallllyy  ttoo  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  ooff  oouurr  cclliieennttss..  

  

AAllll  eemmppllooyyeeeess  hhaavvee  aa  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  aappppllyy  tthhiiss  pprriinncciippllee  iinn  pprraaccttiiccee..  

  

YYoouu  aarree  rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  CCoommppaannyy''ss  EEqquuaall  OOppppoorrttuunniittiieess  PPoolliiccyy  SSttaatteemmeenntt  wwhhiicchh  yyoouu  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  sseeee  aanndd  

iiss  aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  yyoouurr  SSuuppeerrvviissoorr//  MMaannaaggeerr..  

  

DDiissaabbiilliittyy  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  AAcctt  11999955  

  

WWeellwwoooodd  SSppeecciiaall  PPrroojjeeccttss  LLttdd  wwiillll  ccoonnssiiddeerr  jjoobb  aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmmss  ffrroomm  ppeeooppllee  wwiitthh  ddiissaabbiilliittiieess  aanndd  wwiillll  

llooookk  aatt  wwhhaatt  rreeaassoonnaabbllee  aaddjjuussttmmeennttss  ccaann  bbee  mmaaddee  ttoo  iinntteeggrraattee  aa  ppeerrssoonn  wwiitthh  aa  ddiissaabbiilliittyy..  

  

TToo  ccoommppllyy  wwiitthh  lleeggiissllaattiioonn  aanndd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ttaakkee  aa  ppoossiittiivvee  aanndd  pprrooaaccttiivvee  aapppprrooaacchh  ttoo  tthhee  eemmppllooyymmeenntt  ooff  

ppeeooppllee  wwiitthh  ddiissaabbiilliittiieess,,  sshhoouulldd  yyoouu,,  aatt  aannyy  ttiimmee  dduurriinngg  tthhee  ccoouurrssee  ooff  yyoouurr  eemmppllooyymmeenntt,,  bbeeccoommee  ddiissaabblleedd  aass  

ddeeffiinneedd  iinn  tthhee  AAcctt,,  tthhee  CCoommppaannyy  wwiillll  aaccttiivveellyy  llooookk  aatt  wwaayyss  ooff  ccoonnttiinnuuiinngg  aanndd  sseeccuurriinngg  yyoouurr  eemmppllooyymmeenntt..  

  

YYoouu  mmuusstt  nnoottiiffyy  yyoouurr  SSuuppeerrvviissoorr//MMaannaaggeerr  ooff  aannyy  iillllnneessss  oorr  iinnccaappaacciittyy  wwhhiicchh      aaffffeeccttss  yyoouurr  jjoobb  ppeerrffoorrmmaannccee..  

  

SSeexxuuaall  aanndd  RRaacciiaall  HHaarraassssmmeenntt  PPoolliiccyy    

  

IItt  iiss  WWeellwwoooodd  SSppeecciiaall  PPrroojjeeccttss  LLttdd  aaiimm  ttoo  pprroovviiddee  aa  wwoorrkkiinngg  aattmmoosspphheerree  wwhhiicchh  iiss  ffrreeee  ffrroomm  sseexxuuaall  oorr  

rraacciiaall  hhaarraassssmmeenntt..  

  

SSeexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt  aatt  wwoorrkk  iiss  uunnllaawwffuull..  IItt  ccaann  rreedduuccee  tthhee  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  bbyy  ccrreeaattiinngg  aa  

tthhrreeaatteenniinngg  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  rraaiissiinngg  ssiicckknneessss,,  aabbsseennccee  aanndd  llaabboouurr  ttuurrnnoovveerr..  WWoommeenn  aanndd  mmeenn  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  

ttoo  wwoorrkk  iinn  aann  eennvviirroonnmmeenntt  ffrreeee  ffrroomm  sseexxuuaall  iinnttiimmiiddaattiioonn..  

  

IItt  iiss  aa  sseerriioouuss  ddiisscciipplliinnaarryy  ooffffeennccee  ffoorr  aannyy  eemmppllooyyeeee  ttoo  ddiissccrriimmiinnaattee  oonn  tthhee  ggrroouunnddss  ooff  sseexx,,  mmaarriittaall  ssttaattuuss,,  

rraaccee,,  sseexxuuaall  oorriieennttaattiioonn  oorr  ddiissaabbiilliittyy..  AAnnyy  eexxpprreesssseedd  ccoonncceerrnn  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  ppoossssiibbllee  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  oorr  

hhaarraassssmmeenntt  wwiillll  rreecceeiivvee  sseerriioouuss  ccoonnssiiddeerraattiioonn  bbyy  tthhee  ccoommppaannyy..  TThhee  ggrriieevvaannccee  pprroocceedduurree  sshhoouulldd  bbee  uusseedd  ffoorr  

tthhiiss  ppuurrppoossee..  
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