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DDeellttaa  MMaattrriixx  LLiimmiitteedd..  
EEqquuaall  OOppppoorrttuunniittiieess  aanndd  DDiivveerrssiittyy  PPoolliiccyy  

1111tthh  OOccttoobbeerr  22002211  

11..  PPoolliiccyy  SSttaatteemmeenntt  

DDeellttaa  MMaattrriixx  LLiimmiitteedd  {{““tthhee  CCoommppaannyy””}}  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  aacchhiieevviinngg  aa  wwoorrkkiinngg  

eennvviirroonnmmeenntt  wwhhiicchh  pprroovviiddeess  eeqquuaalliittyy  ooff  ooppppoorrttuunniittyy  aanndd  ffrreeeeddoomm  ffrroomm  uunnllaawwffuull  

ddiissccrriimmiinnaattiioonn  oonn  tthhee  ggrroouunnddss  ooff  rraaccee,,  sseexx,,  pprreeggnnaannccyy,,  aanndd  mmaatteerrnniittyy,,  mmaarriittaall  oorr  cciivviill  

ppaarrttnneerrsshhiipp  ssttaattuuss,,  ggeennddeerr  rreeaassssiiggnnmmeenntt,,  ddiissaabbiilliittyy,,  rreelliiggiioonn  oorr  bbeelliieeffss,,  aaggee  oorr  sseexxuuaall  

oorriieennttaattiioonn..  TThhiiss  PPoolliiccyy  aaiimmss  ttoo  rreemmoovvee  uunnffaaiirr  aanndd  ddiissccrriimmiinnaattoorryy  pprraaccttiicceess  wwiitthhiinn  tthhee  

CCoommppaannyy  aanndd  ttoo  eennccoouurraaggee  ffuullll  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ffrroomm  iittss  ddiivveerrssee  ccoommmmuunniittyy..  TThhee  

CCoommppaannyy  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  aaccttiivveellyy  ooppppoossiinngg  aallll  ffoorrmmss  ooff  ddiissccrriimmiinnaattiioonn..  

TThhee  CCoommppaannyy  aallssoo  aaiimmss  ttoo  pprroovviiddee  aa  sseerrvviiccee  tthhaatt  ddooeess  nnoott  ddiissccrriimmiinnaattee  aaggaaiinnsstt  iittss  

cclliieennttss  aanndd  ccuussttoommeerrss  iinn  hhooww  tthheeyy  ccaann  aacccceessss  tthhee  sseerrvviicceess  aanndd  ggooooddss  ssuupppplliieedd  bbyy  

tthhee  CCoommppaannyy..  TThhee  CCoommppaannyy  bbeelliieevveess  tthhaatt  aallll  eemmppllooyyeeeess  aanndd  cclliieennttss  aarree  eennttiittlleedd  ttoo  

bbee  ttrreeaatteedd  wwiitthh  rreessppeecctt  aanndd  ddiiggnniittyy..  

AAllll  ppeerrssoonnaall  ddaattaa  uusseedd  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhiiss  PPoolliiccyy  sshhaallll  bbee  ccoolllleecctteedd,,  hheelldd,,  aanndd  

pprroocceesssseedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  [[EEmmppllooyyeeee]]  DDaattaa  PPrrootteeccttiioonn  PPoolliiccyy..  

22..  OObbjjeeccttiivveess  ooff  tthhiiss  PPoolliiccyy  

22..11  TToo  pprreevveenntt,,  rreedduuccee  aanndd  ssttoopp  aallll  ffoorrmmss  ooff  uunnllaawwffuull  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  iinn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  

EEqquuaalliittyy  AAcctt  22001100..  

22..22  TToo  eennssuurree  tthhaatt  rreeccrruuiittmmeenntt,,  pprroommoottiioonn,,  ttrraaiinniinngg,,  ddeevveellooppmmeenntt,,  aasssseessssmmeenntt,,  

bbeenneeffiittss,,  ppaayy,,  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  eemmppllooyymmeenntt,,  rreedduunnddaannccyy  aanndd  

ddiissmmiissssaallss  aarree  ddeetteerrmmiinneedd  bbaasseedd  oonn  ccaappaabbiilliittyy,,  qquuaalliiffiiccaattiioonnss,,  eexxppeerriieennccee,,  

sskkiillllss,,  aanndd  pprroodduuccttiivviittyy..  
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33..  DDeessiiggnnaatteedd  OOffffiicceerr  

Marcel Madden BEng {Hons}, CEng, DMS, MIET 
Managing Director 

44..  DDeeffiinniittiioonn  ooff  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  

DDiissccrriimmiinnaattiioonn  iiss  uunneeqquuaall  oorr  ddiiffffeerreennttiiaall  ttrreeaattmmeenntt  wwhhiicchh  lleeaaddss  ttoo  oonnee  ppeerrssoonn  bbeeiinngg  

ttrreeaatteedd  ffaavvoouurraabbllyy  tthhaann  ootthheerrss  aarree,,  oorr  wwoouulldd  bbee,,  ttrreeaatteedd  iinn  tthhee  ssaammee  oorr  ssiimmiillaarr  

cciirrccuummssttaanncceess  oonn  tthhee  ggrroouunnddss  ooff  rraaccee,,  sseexx,,  pprreeggnnaannccyy  aanndd  mmaatteerrnniittyy,,  mmaarriittaall  oorr  cciivviill  

ppaarrttnneerrsshhiipp  ssttaattuuss,,  ggeennddeerr  rreeaassssiiggnnmmeenntt,,  ddiissaabbiilliittyy,,  rreelliiggiioonn  oorr  bbeelliieeffss,,  aaggee  oorr  sseexxuuaall  

oorriieennttaattiioonn..  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  mmaayy  bbee  ddiirreecctt  oorr  iinnddiirreecctt  aanndd  iinncclluuddeess  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  bbyy  

ppeerrcceeppttiioonn  aanndd  aassssoocciiaattiioonn..  

55..  TTyyppeess  ooff  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  

55..11  DDiirreecctt  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  

TThhiiss  ooccccuurrss  wwhheenn  aa  ppeerrssoonn  oorr  aa  ppoolliiccyy  iinntteennttiioonnaallllyy  ttrreeaattss  aa  ppeerrssoonn  lleessss  ffaavvoouurraabbllyy  

tthhaann  aannootthheerr  oonn  tthhee  ggrroouunnddss  ooff  rraaccee,,  sseexx,,  pprreeggnnaannccyy,,  aanndd  mmaatteerrnniittyy,,  mmaarriittaall  oorr  cciivviill  

ppaarrttnneerrsshhiipp  ssttaattuuss,,  ggeennddeerr  rreeaassssiiggnnmmeenntt,,  ddiissaabbiilliittyy,,  rreelliiggiioonn  oorr  bbeelliieeffss,,  aaggee  oorr  sseexxuuaall  

oorriieennttaattiioonn..  

55..22  IInnddiirreecctt  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  

TThhiiss  iiss  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  aa  ppoolliiccyy,,  ccrriitteerriioonn,,  oorr  pprraaccttiiccee  wwhhiicchh  tthhee  eemmppllooyyeerr  aapppplliieess  ttoo  

aallll  eemmppllooyyeeeess,,  bbuutt  wwhhiicchh  iiss  ssuucchh  tthhaatt::  

•• IItt  iiss  iitt  ddeettrriimmeennttaall  ttoo  aa  ccoonnssiiddeerraabbllyy  llaarrggeerr  pprrooppoorrttiioonn  ooff  ppeeooppllee  ffrroomm  tthhee  ggrroouupp

tthhaatt  tthhee  ppeerrssoonn  tthhee  eemmppllooyyeerr  iiss  aappppllyyiinngg  iitt  ttoo  rreepprreesseennttss..

•• TThhee  eemmppllooyyeerr  ccaannnnoott  jjuussttiiffyy  tthhee  nneeeedd  ffoorr  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  ppoolliiccyy  oonn  aa

nneeuuttrraall  bbaassiiss;;  aanndd

•• TThhee  ppeerrssoonn  ttoo  wwhhoomm  tthhee  eemmppllooyyeerr  iiss  aappppllyyiinngg  iitt  ssuuffffeerrss  ddeettrriimmeenntt  ffrroomm  tthhee

aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  ppoolliiccyy..
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EExxaammppllee::  AA  rreeqquuiirreemmeenntt  tthhaatt  aallll  eemmppllooyyeeeess  mmuusstt  bbee  66fftt  ttaallll  iiff  tthhaatt  rreeqquuiirreemmeenntt  iiss  nnoott  

jjuussttiiffiieedd  bbyy  tthhee  ppoossiittiioonn  wwoouulldd  iinnddiirreeccttllyy  ddiissccrriimmiinnaattee  aaggaaiinnsstt  eemmppllooyyeeeess  wwiitthh  aann  

oorriieennttaall  eetthhnniicc  oorriiggiinn,,  aass  tthheeyy  aarree  lleessss  lliikkeellyy  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  ffuullffiill  tthhiiss  rreeqquuiirreemmeenntt..  

55..33  HHaarraassssmmeenntt  

TThhiiss  ooccccuurrss  wwhheenn  aa  ppeerrssoonn  iiss  ssuubbjjeecctteedd  ttoo  uunnwwaanntteedd  ccoonndduucctt  tthhaatt  hhaass  tthhee  ppuurrppoossee  oorr  

eeffffeecctt  ooff  vviioollaattiinngg  tthheeiirr  ddiiggnniittyy  oorr  ccrreeaattiinngg  aann  iinnttiimmiiddaattiinngg,,  hhoossttiillee,,  ddeeggrraaddiinngg,,  

hhuummiilliiaattiinngg  oorr  ooffffeennssiivvee  eennvviirroonnmmeenntt..  

55..44  VViiccttiimmiissaattiioonn  

TThhiiss  ooccccuurrss  wwhheenn  aa  ppeerrssoonn  iiss  ttrreeaatteedd  lleessss  ffaavvoouurraabbllyy  bbeeccaauussee  tthheeyy  hhaavvee  bboouugghhtt  oorr  

iinntteenndd  ttoo  bbrriinngg  pprroocceeeeddiinnggss,,  oorr  tthheeyy  hhaavvee  ggiivveenn  oorr  iinntteenndd  ttoo  ggiivvee  eevviiddeennccee..  

66..  UUnnllaawwffuull  RReeaassoonnss  ffoorr  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  

66..11  SSeexx  

IItt  iiss  nnoott  ppeerrmmiissssiibbllee  ttoo  ttrreeaatt  aa  ppeerrssoonn  lleessss  ffaavvoouurraabbllyy  oonn  tthhee  ggrroouunnddss  ooff  sseexx,,  mmaarriittaall  

ssttaattuuss,,  cciivviill  ppaarrttnneerrsshhiipp,,  pprreeggnnaannccyy  oorr  mmaatteerrnniittyy,,  ggeennddeerr  rreeaassssiiggnnmmeenntt  oorr  ttrraannssggeennddeerr  

ssttaattuuss..  TThhiiss  aapppplliieess  ttoo  mmeenn,,  wwoommeenn  aanndd  tthhoossee  uunnddeerrggooiinngg  oorr  iinntteennddiinngg  ttoo  uunnddeerrggoo  

ggeennddeerr  rreeaassssiiggnnmmeenntt..  SSeexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt  ooff  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  ccaann  bbee  ffoouunndd  ttoo  

ccoonnssttiittuuttee  sseexx  ddiissccrriimmiinnaattiioonn..    EExxaammppllee::  AAsskkiinngg  aa  wwoommaann  dduurriinngg  aann  iinntteerrvviieeww  iiff  sshhee  iiss  

ppllaannnniinngg  ttoo  hhaavvee  aannyy  ((mmoorree))  cchhiillddrreenn  ccoonnssttiittuutteess  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  oonn  tthhee  ggrroouunndd  ooff  

ggeennddeerr..  

66..22  AAggee  

IItt  iiss  nnoott  ppeerrmmiissssiibbllee  ttoo  ttrreeaatt  aa  ppeerrssoonn  lleessss  ffaavvoouurraabbllyy  bbeeccaauussee  ooff  tthheeiirr  aaggee..  TThhiiss  aapppplliieess  

ttoo  ppeeooppllee  ooff  aallll  aaggeess..    TThhiiss  ddooeess  nnoott  ccuurrrreennttllyy  aappppllyy  ttoo  tthhee  ccaallccuullaattiioonn  ooff  rreedduunnddaannccyy  

ppaayymmeennttss..  

66..33  DDiissaabbiilliittyy  

IItt  iiss  nnoott  ppeerrmmiissssiibbllee  ttoo  ttrreeaatt  aa  ddiissaabblleedd  ppeerrssoonn  lleessss  ffaavvoouurraabbllyy  tthhaann  aa  nnoonn--ddiissaabblleedd  

ppeerrssoonn..    RReeaassoonnaabbllee  aaddjjuussttmmeennttss  mmuusstt  bbee  mmaaddee  ttoo  ggiivvee  tthhee  ddiissaabblleedd  ppeerrssoonn  aass  

mmuucchh  aacccceessss  ttoo  aannyy  sseerrvviicceess  aanndd  aabbiilliittyy  ttoo  bbee  eemmppllooyyeedd,,  ttrraaiinneedd,,  oorr  pprroommootteedd  aass  aa  

nnoonn--ddiissaabblleedd  ppeerrssoonn..  
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66..44  RRaaccee  

IItt  iiss  nnoott  ppeerrmmiissssiibbllee  ttoo  ttrreeaatt  aa  ppeerrssoonn  lleessss  ffaavvoouurraabbllyy  bbeeccaauussee  ooff  tthheeiirr  rraaccee,,  tthhee  ccoolloouurr  

ooff  tthheeiirr  sskkiinn,,  tthheeiirr  nnaattiioonnaalliittyy,,  oorr  tthheeiirr  eetthhnniicc  oorriiggiinn..  

66..55  SSeexxuuaall  OOrriieennttaattiioonn  

IItt  iiss  nnoott  ppeerrmmiissssiibbllee  ttoo  ttrreeaatt  aa  ppeerrssoonn  lleessss  ffaavvoouurraabbllyy  bbeeccaauussee  ooff  tthheeiirr  sseexxuuaall  

oorriieennttaattiioonn..  FFoorr  eexxaammppllee,,  aann  eemmppllooyyeerr  ccaannnnoott  rreeffuussee  ttoo  eemmppllooyy  aa  ppeerrssoonn  bbeeccaauussee  

ss//hhee  iiss  hhoommoosseexxuuaall,,  hheetteerroosseexxuuaall,,  oorr  bbiisseexxuuaall..  

66..66  RReelliiggiioonn  oorr  BBeelliieeff  

IItt  iiss  nnoott  ppeerrmmiissssiibbllee  ttoo  ttrreeaatt  aa  ppeerrssoonn  lleessss  ffaavvoouurraabbllyy  bbeeccaauussee  ooff  tthheeiirr  rreelliiggiioouuss  bbeelliieeffss  

oorr  tthheeiirr  rreelliiggiioonn  oorr  tthheeiirr  llaacckk  ooff  aannyy  rreelliiggiioonn  oorr  bbeelliieeff..  

77..  PPoossiittiivvee  AAccttiioonn  iinn  RReeccrruuiittmmeenntt  

UUnnddeerr  tthhee  EEqquuaalliittyy  AAcctt  22001100,,  ppoossiittiivvee  aaccttiioonn  iinn  rreeccrruuiittmmeenntt  aanndd  pprroommoottiioonn  aapppplliieess  aass  

ooff  66  AApprriill  22001111..  ‘‘PPoossiittiivvee  aaccttiioonn’’  mmeeaannss  tthhee  sstteeppss  tthhaatt  tthhee  CCoommppaannyy  ccaann  ttaakkee  ttoo  

eennccoouurraaggee  ppeeooppllee  ffrroomm  ggrroouuppss  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  nneeeeddss  oorr  wwiitthh  aa  ppaasstt  rreeccoorrdd  ooff  

ddiissaaddvvaannttaaggee  oorr  llooww  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  ttoo  aappppllyy  ffoorr  ppoossiittiioonnss  wwiitthhiinn  tthhee  CCoommppaannyy..      

IIff  tthhee  CCoommppaannyy  cchhoooosseess  ttoo  uuttiilliissee  ppoossiittiivvee  aaccttiioonn  iinn  rreeccrruuiittmmeenntt,,  tthhiiss  wwiillll  nnoott  bbee  uusseedd  

ttoo  ttrreeaatt  ppeeooppllee  wwiitthh  aa  pprrootteecctteedd  cchhaarraacctteerriissttiicc  mmoorree  ffaavvoouurraabbllyy,,  iitt  wwiillll  bbee  uusseedd  oonnllyy  

iinn  ttiiee--bbrreeaakk  ssiittuuaattiioonnss,,  wwhheenn  tthheerree  aarree  ttwwoo  ccaannddiiddaatteess  ooff  eeqquuaall  mmeerriitt  aappppllyyiinngg  ffoorr  tthhee  

ssaammee  ppoossiittiioonn..  

88..  RReeaassoonnaabbllee  AAddjjuussttmmeennttss  

TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  aa  dduuttyy  ttoo  mmaakkee  rreeaassoonnaabbllee  aaddjjuussttmmeennttss  ttoo  ffaacciilliittaattee  tthhee  

eemmppllooyymmeenntt  ooff  aa  ddiissaabblleedd  ppeerrssoonn..    TThheessee  mmaayy  iinncclluuddee::  

88..11  MMaakkiinngg  aaddjjuussttmmeennttss  ttoo  pprreemmiisseess..  

88..22  RRee--aallllooccaattiinngg  ssoommee  oorr  aallll  ooff  aa  ddiissaabblleedd  eemmppllooyyeeee’’ss  dduuttiieess..  

88..33  TTrraannssffeerrrriinngg  aa  ddiissaabblleedd  eemmppllooyyeeee  ttoo  aa  rroollee  bbeetttteerr  ssuuiitteedd  ttoo  tthheeiirr  ddiissaabbiilliittyy..  
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88..44  RReellooccaattiinngg  aa  ddiissaabblleedd  eemmppllooyyeeee  ttoo  aa  mmoorree  ssuuiittaabbllee  ooffffiiccee..  

88..55  GGiivviinngg  aa  ddiissaabblleedd  eemmppllooyyeeee  ttiimmee  ooffff  wwoorrkk  ffoorr  mmeeddiiccaall  ttrreeaattmmeenntt  oorr  

rreehhaabbiilliittaattiioonn..  

88..66  PPrroovviiddiinngg  ttrraaiinniinngg  oorr  mmeennttoorriinngg  ffoorr  aa  ddiissaabblleedd  eemmppllooyyeeee..  

88..77  SSuuppppllyyiinngg  oorr  mmooddiiffyyiinngg  eeqquuiippmmeenntt,,  iinnssttrruuccttiioonn,,  aanndd  ttrraaiinniinngg  mmaannuuaallss  ffoorr  

ddiissaabblleedd  eemmppllooyyeeeess;;  oorr  

88..88  AAnnyy  ootthheerr  aaddjjuussttmmeennttss  tthhaatt  tthhee  CCoommppaannyy  ccoonnssiiddeerrss  rreeaassoonnaabbllee  aanndd  

nneecceessssaarryy  pprroovviiddeedd  ssuucchh  aaddjjuussttmmeennttss  aarree  wwiitthhiinn  tthhee  ffiinnaanncciiaall  mmeeaannss  ooff  tthhee  

CCoommppaannyy..  

IIff  aann  eemmppllooyyeeee  hhaass  aa  ddiissaabbiilliittyy  aanndd  ffeeeellss  tthhaatt  aannyy  ssuucchh  aaddjjuussttmmeennttss  ccoouulldd  bbee  mmaaddee  

bbyy  tthhee  CCoommppaannyy,,  tthheeyy  sshhoouulldd  ccoonnttaacctt  tthhee  DDeessiiggnnaatteedd  OOffffiicceerr..  

99..  RReessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthhee  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhiiss  PPoolliiccyy  

AAllll  eemmppllooyyeeeess,,  ssuubbccoonnttrraaccttoorrss  aanndd  aaggeennttss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  aacctt  iinn  aa  

wwaayy  tthhaatt  ddooeess  nnoott  ssuubbjjeecctt  aannyy  ootthheerr  eemmppllooyyeeeess  oorr  cclliieennttss  ttoo  ddiirreecctt  oorr  iinnddiirreecctt  

ddiissccrriimmiinnaattiioonn,,  hhaarraassssmmeenntt  oorr  vviiccttiimmiissaattiioonn  oonn  tthhee  ggrroouunnddss  ooff  tthheeiirr  rraaccee,,  sseexx,,  

pprreeggnnaannccyy  oorr  mmaatteerrnniittyy,,  mmaarriittaall  oorr  cciivviill  ppaarrttnneerrsshhiipp  ssttaattuuss,,  ggeennddeerr  rreeaassssiiggnnmmeenntt,,  

ddiissaabbiilliittyy,,  rreelliiggiioonn  oorr  bbeelliieeffss,,  aaggee  oorr  sseexxuuaall  oorriieennttaattiioonn..  

TThhee  ccoo--ooppeerraattiioonn  ooff  aallll  eemmppllooyyeeeess  iiss  eesssseennttiiaall  ffoorr  tthhee  ssuucccceessss  ooff  tthhiiss  PPoolliiccyy..  SSeenniioorr  

eemmppllooyyeeeess  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  ffoollllooww  tthhiiss  PPoolliiccyy  aanndd  ttoo  ttrryy  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  aallll  eemmppllooyyeeeess,,  

ssuubbccoonnttrraaccttoorrss  aanndd  aaggeennttss  ddoo  tthhee  ssaammee..  

EEmmppllooyyeeeess  mmaayy  bbee  hheelldd  iinnddeeppeennddeennttllyy  aanndd  iinnddiivviidduuaallllyy  lliiaabbllee  ffoorr  tthheeiirr  ddiissccrriimmiinnaattoorryy  

aaccttss  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  iinn  ssoommee  cciirrccuummssttaanncceess  aann  EEmmppllooyymmeenntt  TTrriibbuunnaall  mmaayy  

oorrddeerr  tthheemm  ttoo  ppaayy  ccoommppeennssaattiioonn  ttoo  tthhee  ppeerrssoonn  wwhhoo  hhaass  ssuuffffeerreedd  aass  aa  rreessuulltt  ooff  

ddiissccrriimmiinnaattoorryy  aaccttss..  

TThhee  CCoommppaannyy  ttaakkeess  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  aacchhiieevviinngg  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhiiss  PPoolliiccyy,,  aanndd  

eennddeeaavvoouurrss  ttoo  eennssuurree  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  rreelleevvaanntt  LLeeggiissllaattiioonn  aanndd  CCooddeess  ooff  PPrraaccttiiccee..  
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1100..  AAccttiinngg  oonn  DDiissccrriimmiinnaattoorryy  BBeehhaavviioouurr  

IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  aann  eemmppllooyyeeee  iiss  tthhee  ssuubbjjeecctt  oorr  ppeerrppeettrraattoorr  ooff,,  oorr  wwiittnneessss  ttoo,,  

ddiissccrriimmiinnaattoorryy  bbeehhaavviioouurr,,  pplleeaassee  rreeffeerr  ttoo  MMrr  MM  MMaaddddeenn  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr..    

1111..  AAddvviiccee  aanndd  SSuuppppoorrtt  oonn  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  

EEmmppllooyyeeeess  mmaayy  ccoonnttaacctt  tthheeiirr  eemmppllooyyeeee  oorr  ttrraaddee  uunniioonn  rreepprreesseennttaattiivvee  iiff  aacccceessss  ttoo  

ssuucchh  aann  iinnddiivviidduuaall  iiss  ppoossssiibbllee..  OOtthheerr  ccoonnttaaccttss  iinncclluuddee::  

EEqquuaalliittyy  aanndd  HHuummaann  RRiigghhttss  CCoommmmiissssiioonn  

MMaanncchheesstteerr  

AArrnnddaallee  HHoouussee  

TThhee  AArrnnddaallee  CCeennttrree  

MMaanncchheesstteerr  

MM44  33AAQQ  

LLoonnddoonn  

FFlleeeettbbaannkk  HHoouussee  

22--66  SSaalliissbbuurryy  SSqquuaarree  

LLoonnddoonn  

EECC44YY  88JJXX  

CCaarrddiiffff  

BBlloocckk  11,,  SSppuurr  DD,,  GGoovveerrnnmmeenntt  BBuuiillddiinnggss  

SStt  AAggnneess  RRooaadd  

GGaabbaallffaa  

CCaarrddiiffff  

CCFF1144  44YYJJ  

GGllaassggooww  

115511  WWeesstt  GGeeoorrggee  SSttrreeeett  

GGllaassggooww  

GG22  22JJJJ  

HHeellpplliinnee  TTeelleepphhoonnee  NNuummbbeerr::  

PPhhoonnee::  00880088  880000  00008822  

TTeexxttpphhoonnee::  00880088  880000  00008844  

WWeebbssiittee::  wwwwww..eeqquuaalliittyyhhuummaannrriigghhttss..ccoomm  

CCiittiizzeennss  AAddvviiccee  BBuurreeaauu  

33rrdd  FFlloooorr  NNoorrtthh  

220000  AAllddeerrssggaattee  SSttrreeeett  

LLoonnddoonn  

EECC11AA  44HHDD  

WWeebbssiittee::  wwwwww..cciittiizzeennssaaddvviiccee..oorrgg..uukk  

http://www.equalityhumanrights.com/
http://www.citizensadvice.org.uk/
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CCoommmmuunniittyy  LLeeggaall  SSeerrvviicceess  DDiirreecctt  

TTeelleepphhoonnee::  00884455  334455  44  334455  

WWeebbssiittee::  wwwwww..ccllssddiirreecctt..uukk  

1122..  TThhee  EExxtteenntt  ooff  tthhee  PPoolliiccyy  

1122..11  TThhee  CCoommppaannyy  sseeeekkss  ttoo  aappppllyy  tthhiiss  PPoolliiccyy  iinn  tthhee  rreeccrruuiittmmeenntt,,  sseelleeccttiioonn,,  ttrraaiinniinngg,,  

aapppprraaiissaall,,  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  pprroommoottiioonn  ooff  aallll  eemmppllooyyeeeess..    TThhee  CCoommppaannyy  

ooffffeerrss  ggooooddss  aanndd  sseerrvviicceess  iinn  aa  ffaasshhiioonn  tthhaatt  ccoommpplliieess  wwiitthh  tthhee  ssppiirriitt  ooff  tthhiiss  PPoolliiccyy..  

1122..22  TThhiiss  PPoolliiccyy  ddooeess  nnoott  ffoorrmm  aa  ppaarrtt  ooff  aannyy  eemmppllooyymmeenntt  ccoonnttrraacctt  wwiitthh  aannyy  

eemmppllooyyeeee  aanndd  iittss  ccoonntteennttss  aarree  nnoott  ttoo  bbee  rreeggaarrddeedd  bbyy  aannyy  ppeerrssoonn  aass  iimmpplliieedd,,  

ccoollllaatteerraall  oorr  eexxpprreessss  tteerrmmss  ttoo  aannyy  ccoonnttrraacctt  mmaaddee  wwiitthh  tthhee  CCoommppaannyy..  

1122..33  TThhee  CCoommppaannyy  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  aammeenndd  aanndd  uuppddaattee  tthhiiss  PPoolliiccyy  aatt  aannyy  ttiimmee..  

TThhiiss  ppoolliiccyy  hhaass  bbeeeenn  aapppprroovveedd  &&  aauutthhoorriisseedd  bbyy::  

Marcel Madden BEng {Hons}, CEng, DMS, MIET 
Managing Director 

TThhiiss  EEqquuaall  OOppppoorrttuunniittiieess  aanndd  DDiivveerrssiittyy  PPoolliiccyy  wwaass  ccoommppiilleedd  bbyy  DDaavviidd  WWrriigghhtt  ––  

2299tthh  AApprriill  22002200  ffrroomm  aa  ppuurrcchhaasseedd  aauutthheennttiicc  lleeggaall  tteemmppllaattee..  

DDaavviidd  WWrriigghhtt  aacccceeppttss  nnoo  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthhee  ccoorrrreeccttnneessss    ooff  ccoonntteenntt  nnoorr  

rreeaaddeerr  iinntteerrpprreettaattiioonn,,  nnoorr  ccaann  DDaavviidd  WWrriigghhtt  aacccceepptt  aannyy  lliiaabbiilliittyy  ffoorr  aannyy  

eevveennttss  aarriissiinngg  ffrroomm  tthhee  uussee  ooff  tthheemm..  
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