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GGaatteewwaayy--LLoonnggvviieeww,,  IInncc..    

CCooddee  ooff  EEtthhiiccss    

TThhee  AAggeennccyy  rreeqquuiirreess  iittss  ppeerrssoonnnneell  ttoo  kknnooww  aanndd  ffoollllooww  tthhee  ccooddeess  ooff  eetthhiiccss  ooff  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  

pprrooffeessssiioonnss  aass  wweellll  aass  tthhee  ffoolllloowwiinngg  AAggeennccyy  CCooddee  ooff  EEtthhiiccss..  

WWee  wwiillll  pprrootteecctt  cclliieennttss  iinn  oouurr  ccaarree  ffrroomm  aabbuussee  oorr  mmaallttrreeaattmmeenntt,,  eexxppeerriimmeennttaattiioonn,,  eeccoonnoommiicc  

eexxppllooiittaattiioonn,,  mmaallnnuuttrriittiioonn  aanndd  uunnssaaffee  eennvviirroonnmmeennttss  wwhhiillee  aaddvvooccaattiinngg  ffoorr  tthhee  eennttiirree  ffaammiillyy,,  aanndd  

wwee  wwiillll  bbrriinngg  ttoo  aaccccoouunntt  tthhoossee  wwhhoo  tthhwwaarrtt  tthhaatt  ppuurrppoossee..  

WWee  wwiillll  uuttiilliizzee  ffuullllyy  oouurr  pprrooffeessssiioonnaall  sskkiillllss  iinn  ssttrriivviinngg  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  oorr  oobbttaaiinn  ffoorr  eeaacchh  cchhiilldd  tthhee  

ppeerrmmaanneennccee  ooff  ffaammiillyy  lliiffee..  

WWee  wwiillll  pprroovviiddee  oorr  oobbttaaiinn  ffoorr  cclliieennttss  tthhee  hhiigghheesstt  qquuaalliittyy  tthheerraappeeuuttiicc  sseerrvviicceess  aavvaaiillaabbllee  ttoo  uuss  

iinncclluuddiinngg  pprrooppeerrllyy  ttrraaiinneedd  ssttaaffff  aaccccoorrddiinngg  ttoo  aapppplliiccaabbllee  rreegguullaattiioonnss..  

WWee  wwiillll  pprroovviiddee  eevveerryy  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  cclliieennttss  ttoo  lleeaarrnn  aanndd  ddeevveelloopp  wwhhaatteevveerr  uunniiqquuee  ttaalleennttss  tthheeyy  

mmaayy  ppoosssseessss..  

WWee  wwiillll  rreessppeecctt  eeaacchh  cclliieenntt’’ss  rraaccee,,  eetthhnniicciittyy,,  rreelliiggiioonn,,  ggeennddeerr,,  aaggee,,  ddiissaabbiilliittyy,,  sseexxuuaall  oorriieennttaattiioonn  

aanndd  nnaattiioonnaall  oorriiggiinn..  

WWee  wwiillll  sseerrvvee  oonnllyy  tthhoossee  cclliieennttss  ffoorr  wwhhoomm  oouurr  sseerrvviicceess  aarree  aapppprroopprriiaattee  aanndd  wwiillll  ppllaann  rreeaalliissttiiccaallllyy  

ffoorr  aanndd  wwiitthh  eeaacchh  cclliieenntt  iinn  aallll  aassppeeccttss  ooff  ttrreeaattmmeenntt..  

WWee  wwiillll  ssttrriivvee  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  ttaalleennttss,,  pprrooffeessssiioonnaall  sskkiillllss  aanndd  ccoommppaassssiioonn  ooff  oouurr  ssttaaffff  tthhrroouugghh  

oonnggooiinngg  iinn--sseerrvviiccee  oorr  AAggeennccyy--ffuunnddeedd  ttrraaiinniinngg  ooppppoorrttuunniittiieess..  

WWee  wwiillll  uussee  oouurr  kknnoowwlleeddggee  aanndd  iinnfflluueennccee  aass  aaddvvooccaatteess  ffoorr  cclliieennttss  ttoo  iimmpprroovvee  ssoocciiaall  ccoonnddiittiioonnss  

aanndd  ttoo  ddeevveelloopp  rreessoouurrcceess  bbeenneeffiicciiaall  ttoo  cchhiillddrreenn  aanndd  pprreesseerrvvaattiioonn  ooff  tthhee  ffaammiillyy..  

WWee  wwiillll  ccoonnssttaannttllyy  rreevviieeww  oouurr  sseerrvviicceess  ffoorr  rreelleevvaannccee  aanndd  eeffffeeccttiivveenneessss  aanndd  wwiillll  ssttrriivvee  ttoo  pprroovviiddee  

nneeww  pprrooggrraammss  aanndd  sseerrvviicceess  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  eemmeerrggiinngg  ccoommmmuunniittyy  nneeeeddss..  

WWee  wwiillll  aassssuurree  tthhee  ffoolllloowwiinngg  bbaassiicc  rriigghhttss  ooff  aallll  ppeerrssoonnss  sseerrvveedd  bbyy  GGaatteewwaayy--LLoonnggvviieeww,,  uunnlleessss  

tthhoossee  rriigghhttss  hhaavvee  bbeeeenn  lliimmiitteedd  bbyy  llaaww  oorr  ccoouurrtt  oorrddeerr::  

  TToo  hhuummaannee  ttrreeaattmmeenntt  tthhrroouugghh  eexxpprreessssiioonnss  ooff    rreessppeecctt,,  ccoouurrtteessyy  aanndd  ffaaiirrnneessss;;  

  TToo  rreecceeiivvee  sseerrvviicceess  iinn  aa  ssaaffee,,  cclleeaann  eennvviirroonnmmeenntt;;  

  TToo  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy  aanndd  pprriivvaaccyy;;  

  TToo  ppoosssseessss  ppeerrssoonnaall  iitteemmss  ((ii..ee..  ccllootthhiinngg,,  ttooiilleett  aarrttiicclleess));;  

  TToo  rreecceeiivvee  aallll  sseerrvviicceess  aapppplliiaabbllee  ttoo  tthhee  pprrooggrraamm  ((ii..ee..  mmeeddiiccaall,,  ddeennttaall  ccaarree));;  

  TToo  rreecceeiivvee  ssuuppeerrvviissiioonn,,  ddiisscciipplliinnee,,  eedduuccaattiioonn  aanndd//oorr  vvooccaattiioonnaall  ttrraaiinniinngg  aaccccoorrddiinngg  ttoo  

iinnddiivviidduuaalliizzeedd  nneeeeddss;;  

  TToo  rreecceeiivvee  aaccccuurraattee  aanndd  ttiimmeellyy  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  aannyy  ffeeeess  ffoorr  sseerrvviicceess  rreecceeiivveedd;;  
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  TToo  iinnffoorrmmeedd  ccoonnsseenntt,,  aass  wweellll  aass  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn,,  ddeecciissiioonnss  rreeggaarrddiinngg  sseerrvviiccee,,  ccaarree  aanndd//oorr  

ttrreeaattmmeenntt;;  

  TToo  hhaavvee  aallll  ddeecciissiioonnss  mmaaddee  aabboouutt  sseerrvviicceess  oorr  ccaarree  bbaasseedd  ssoolleellyy  oonn  tthhee  ddiiaaggnnoossttiicc  aanndd  

ttrreeaattmmeenntt  nneeeeddss  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall;;  

  TToo  rreeffuussee  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  rreesseeaarrcchh  oorr  ppuubblliicc  rreellaattiioonnss  eexxppoossuurree;;  

  TToo  hhaavvee  ttrreeaattmmeenntt  ddeecciissiioonnss  bbaasseedd  oonn  tthhee  bbeesstt  iinntteerreessttss  ooff  tthhee  cclliieenntt  aanndd  nnoott  ssoolleellyy  oonn  

ffiinnaanncciiaall  ccoonnssiiddeerraattiioonnss;;  

  TToo  pprroovviiddee  eeaacchh  cclliieenntt  aa  mmeeaannss  ooff  rreessoollvviinngg  ddiiffffeerreenncceess  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  sseerrvviiccee,,  ccaarree,,  

aanndd//oorr  ttrreeaattmmeenntt;;  

  TToo  ffiillee  aa  ggrriieevvaannccee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ssppeecciiffiiccaallllyy  pprreessccrriibbeedd  pprroocceedduurreess..    

  
  


