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11))  IInnttrroodduuccttiioonn  

  

  

11..11  TThhee  EEqquuaalliittyy  AAcctt  22001100  lleeggaallllyy  pprrootteeccttss  ppeeooppllee  ffrroomm  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  iinn  tthhee  wwoorrkkppllaaccee  aanndd  aallssoo  iinn  

wwiiddeerr  ssoocciieettyy..  

  

IItt  rreeppllaacceedd  pprreevviioouuss  aannttii--ddiissccrriimmiinnaattiioonn  llaawwss  wwiitthh  aa  ssiinnggllee  AAcctt,,  mmaakkiinngg  tthhee  llaaww  eeaassiieerr  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  

aanndd  ssttrreennggtthheenniinngg    pprrootteeccttiioonn  iinn  ssoommee  ssiittuuaattiioonnss..  

  

BBeeffoorree  tthhee  AACCTT  ccaammee  iinnttoo  ffoorrccee,,  tthheerr  wweerree  sseevveerraall  ppiieecceess  ooff  lleeggiissllaattiioonn  ttoo  ccoovveerr  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  

iinncclluuddiinngg  

  

••  SSeexx  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  AAcctt  11997755  

••  RRaaccee  RReellaattiioonnss  AAcctt  11997766  

••  DDiissaabbiilliittyy  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  AAcctt  11999955  

  

TThhee  CCoommppaannyy  rreeccooggnniisseess  tthhee  nneeeedd  ffoorr  aann  EEqquuaall  OOppppoorrttuunniittiieess  PPoolliiccyy  aanndd  ffoorr  tthhaatt  ppoolliiccyy  ttoo  bbee  

iimmpplleemmeenntteedd  eeffffeeccttiivveellyy..    

11..22  TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  ddooccuummeenntt  iiss  ttoo  pprreevveenntt  ddiissccrriimmiinnaattoorryy  pprraaccttiicceess  hhaappppeenniinngg  wwiitthhiinn  tthhee  

CCoommppaannyy  aanndd  ttoo  pprroommoottee  eeqquuaalliittyy  ooff  ooppppoorrttuunniittyy..    BBrreeaacchheess  ooff  tthhiiss  PPoolliiccyy  wwiillll  lleeaadd  ttoo  ddiisscciipplliinnaarryy  

pprroocceeeeddiinnggss  aanndd  iiff  ffoouunndd  aapppprroopprriiaattee,,  ffuullll  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn..  

11..33  TThhiiss  ppoolliiccyy  sshhoouulldd  bbee  ccoommmmuunniiccaatteedd  ttoo  aallll  ssttaaffff  aanndd  iitt  iiss  tthhee  MMaannaaggeerr''ss  rreessppoonnssiibbiilliittyy  tthhaatt  aallll  

rreeaassoonnaabbllee  sstteeppss  bbee  ttaakkeenn  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  ppoolliiccyy  iiss  ccaarrrriieedd  oouutt  eeffffeeccttiivveellyy..  

  

11..33..11  TThhee  ppoolliiccyy  wwiillll  bbee  ccoommmmuunniiccaatteedd  ttoo  nneeww  eemmppllooyyeeeess  oonn  iinniittiiaall  iinndduuccttiioonn  aanndd  aatt  aapppprroopprriiaattee  

ttrraaiinniinngg  sseessssiioonnss..  

11..44  IItt  iiss  rreeccooggnniisseedd  tthhaatt  eeqquuaalliittyy  ooff  ooppppoorrttuunniittyy  ccaann  oonnllyy  wwoorrkk  ffuullllyy  wwhheerree  iitt  iiss  ccoommpplleetteellyy  aacccceepptteedd  

bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  iittss  eemmppllooyyeeeess..    AAcccceeppttaannccee  ooff  tthhiiss  sshhoouulldd  lleeaadd  ttoo  ooppttiimmuumm  uussee  ooff  ttaalleennttss,,  sskkiillllss  

aanndd  kknnoowwlleeddggee,,  eennhhaanncciinngg  tthhee  sseerrvviicceess  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy..  
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22))  PPoolliiccyy  SSttaatteemmeenntt  

  

22..11  TTeennnnaallss  GGrroouupp  LLiimmiitteedd  iiss  aann  EEqquuaall  OOppppoorrttuunniittiieess  EEmmppllooyyeerr..    

NNoo  jjoobb  aapppplliiccaanntt,,  eemmppllooyyeeee,,  wwoorrkkeerr  oorr    ooffffiicciiaall  vviissiittoorr  iiss  ddiissccrriimmiinnaatteedd  aaggaaiinnsstt,,  eeiitthheerr  ddiirreeccttllyy  oorr  

iinnddiirreeccttllyy  oonn  tthhee  ggrroouunnddss  ooff  aaggee,,  ddiissaabbiilliittyy,,  ggeennddeerr  rreeaassssiiggnnmmeenntt,,  mmaarrrriiaaggee  oorr  cciivviill  ppaarrttnneerrsshhiipp,,  

pprreeggnnaannccyy,,  oorr  mmaatteerrnniittyy,,  rraaccee,,  ccoolloouurr,,  rreelliiggiioonn  oorr  bbeelliieeff,,  sseexx  oorr  sseexxuuaalloorriieennttaattiioonn..  SSeelleeccttiioonn  ccrriitteerriiaa  aanndd  

pprroocceedduurreess  wwiillll  bbee  kkeepptt  uunnddeerr  rreevviieeww  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  iinnddiivviidduuaallss  aarree  sseelleecctteedd,,  pprroommootteedd  aanndd  ttrreeaatteedd  oonn  

tthhee  bbaassiiss  ooff  tthheeiirr  rreelleevvaanntt  mmeerriittss  aanndd  aabbiilliittiieess..  

  AAllll  eemmppllooyyeeeess  wwiillll  bbee  ggiivveenn  eeqquuaalliittyy  ooff  ooppppoorrttuunniittyy  wwiitthhiinn  tthhee  ccoommppaannyy''ss  sseerrvviiccee  aanndd  wwiillll  bbee  

eennccoouurraaggeedd  ttoo  pprrooggrreessss  wwiitthhiinn  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn..  

TToo  eennssuurree  tthhaatt  ddiirreecctt  oorr  iinnddiirreecctt  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  iiss  nnoott  ooccccuurriinngg,,  rreeccrruuiittmmeenntt  aanndd  ootthheerr  eemmppllooyymmeenntt  

ddeecciissiioonnss  wwiillll  bbee  rreegguullaarrllyy  mmoonniittoorreedd  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  eetthhnniicc  rreeccoorrddss  ooff  jjoobb  aapppplliiccaannttss  aanndd  eexxiissttiinngg  

eemmppllooyyeeeess..  

TThhee  ccoommppaannyy  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  aa  pprrooggrraammmmee  ooff  aaccttiioonn  ttoo  mmaakkee  tthhiiss  ppoolliiccyy  ffuullllyy  eeffffeeccttiivvee..  
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33))  RReessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  IImmpplleemmeennttiinngg  tthhee  EEqquuaall  OOppppoorrttuunniittiieess  PPoolliiccyy  

33..11  TThhee  CCoommppaannyy''ss  RReessppoonnssiibbiilliittyy  

  

33..11..11  TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  aa  lleeggaall  oobblliiggaattiioonn  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  iittss  mmeemmbbeerrss  aanndd  eemmppllooyyeeeess  ddoo  nnoott  

ddiissccrriimmiinnaattee  oonn  tthhee  ggrroouunnddss  ooff  ggeennddeerr,,  mmaarriittaall  ssttaattuuss,,  aaggee,,  rraaccee,,  ccoolloouurr,,  nnaattiioonnaalliittyy,,  eetthhnniicc  oorr  nnaattiioonnaall  

oorriiggiinnss,,  rreelliiggiioonn,,  ccrreeeedd,,  ddiissaabbiilliittyy,,  sseexxuuaall  oorriieennttaattiioonn  oorr  ooffffeennddeerrss  wwiitthh  ssppeenntt  ccoonnvviiccttiioonnss..  

  

33..11..22  TThhee  CCoommppaannyy,,  aass  aann  eemmppllooyyiinngg  oorrggaanniissaattiioonn,,  hhaass  aa  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  ffuullllyy  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  

pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  SSeexx  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  AAcctt  11997755  ((aass  aammeennddeedd)),,  tthhee  DDiissaabbiilliittyy  DDeessccrriimmiinnaattiioonn  AAcctt  11999955  

((aass  aammaannddeedd)),,  tthhee  RRaaccee  RReellaattiioonnss  ((AAmmeennddeedd))  AAcctt  22000000,,  tthhee  EEqquuaall  PPaayy  AAcctt  11997700  ((aass  aammeennddeedd)),,  tthhee  

EEqquuaalliittyy  AAcctt  22001100  aanndd  tthhee  RReehhaabbiilliittaattiioonn  ooff  OOffffeennddeerrss  AAcctt  11997744,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  aannyy  aammeennddmmeennttss  ttoo  

tthheessee  AAccttss  aanndd  ootthheerr  rreelleevvaanntt  lleeggiissllaattiioonn  aanndd  gguuiiddaannccee..  

  

33..11..33  TThhee  CCoommppaannyy''ss  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  wwiillll  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  

ppoolliicciieess  aanndd  pprroocceedduurreess  ccoovveerriinngg  rreeccrruuiittmmeenntt  aanndd  sseelleeccttiioonn,,  ttrraaiinniinngg  aanndd  ootthheerr  ppoolliicciieess  aass  aarree  

aapppprroopprriiaattee  aanndd  bbyy  mmoonniittoorriinngg..    TThheerree  iiss  aallssoo  aa  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  mmaannaaggeerrss  ttoo  ddeevveelloopp  ppoossiittiivvee  ppoolliicciieess  

ttoo  pprroommoottee  eeqquuaall  ooppppoorrttuunniittyy  iinn  eemmppllooyymmeenntt..  

  

33..11..44  TThhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  eennssuurree  tthhaatt  iittss  mmaannaaggeerrss  aarree  eeqquuiippppeedd  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  iittss  EEqquuaall  OOppppoorrttuunniittyy  

PPoolliiccyy  pprroovviiddiinngg  aaddeeqquuaattee  ttrraaiinniinngg  iinn  aapppprroopprriiaattee  sskkiillllss..  

  

33..11..55  TThhee  CCoommppaannyy  ccoonnssiiddeerrss  tthhaatt  iinnssttaanncceess  ooff  ddiissccrriimmiinnaattiioonn,,  hhaarraassssmmeenntt  oorr  vviiccttiimmiissaattiioonn  oonn  tthhee  

ggrroouunnddss  oouuttlliinneedd  iinn  33..11..11  aarree  ddiisscciipplliinnaarryy  ooffffeenncceess  aanndd  wwiillll  bbee  ddeeaalltt  wwiitthh  uunnddeerr  tthhee  CCoommppaannyy''ss  

ddiisscciipplliinnaarryy  pprroocceedduurree..  

  

33..11..66  TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  iittss  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  ffeeeell  tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  tthhee  

vviiccttiimmss  ooff  ddiissccrriimmiinnaattiioonn,,  hhaarraassssmmeenntt  oorr  vviiccttiimmiissaattiioonn  hhaavvee  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ccoommppllaaiinn  aabboouutt  ssuucchh  

bbeehhaavviioouurr..    TThhiiss  rriigghhtt  wwiillll  bbee  eexxeerrcciisseedd  tthhrroouugghh  tthhee  CCoommppaannyy''ss  ggrriieevvaannccee  pprroocceedduurree..  
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33..22  TThhee  EEmmppllooyyeeee''ss  RReessppoonnssiibbiilliittyy  

  

33..22..11  IInnddiivviidduuaall  eemmppllooyyeeeess  aatt  aallll  lleevveellss  hhaavvee  aa  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  ddiissccrriimmiinnaattoorryy  pprraaccttiicceess  

aarree  nnoott  ccaarrrriieedd  oouutt  eeiitthheerr  bbyy  tthheemmsseellvveess  oorr  bbyy  tthhee  ssttaaffff  wwiitthhiinn  tthheeiirr  mmaannaaggeemmeenntt..  

  

33..22..22  EEaacchh  eemmppllooyyeeee  hhaass  aa  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  ppoolliicciieess  aanndd  pprroocceedduurreess  ooff  tthhee  

CCoommppaannyy  ssoo  tthhaatt  ggoooodd  EEqquuaall  OOppppoorrttuunniittiieess  pprraaccttiicceess  aarree  ccaarrrriieedd  oouutt..  

  

33..22..33  IInnddiivviidduuaall  mmeemmbbeerrss  ooff  ssttaaffff,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  MMaannaaggeerrss  aanndd  SSuuppeerrvviissoorrss  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  rreeccrruuiittmmeenntt  

aanndd  sseelleeccttiioonn  ooff  ssttaaffff,,  hhaavvee  aa  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  aatttteenndd  ttrraaiinniinngg  oorrggaanniisseedd  bbyy  tthhee  CCoommppaannyy  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  

ppoosssseessss  tthhee  nneecceessssaarryy  sskkiillllss  aanndd  kknnoowwlleeddggee  ttoo  iimmpplleemmeenntt  ggoooodd  EEqquuaall  OOppppoorrttuunniittiieess  pprraaccttiicceess..  

  

33..22..44  EEmmppllooyyeeeess  wwhhoo  aarree  iinnvvoollvveedd  iinn  ddiissccrriimmiinnaattoorryy  pprraaccttiicceess  oorr  aaccttiioonnss  aarree  lliiaabbllee  ttoo  ddiisscciipplliinnaarryy  

aaccttiioonn  uunnddeerr  tthhee  CCoommppaannyy''ss  ddiisscciipplliinnaarryy  pprroocceedduurree..    TThheeyy  mmaayy  aallssoo  bbee  lliiaabbllee  ttoopprroosseeccuuttiioonn  uunnddeerr  tthhee  

SSeexx  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  AAcctt  11997755  ((aass  aammeennddeedd))..  tthhee  RRaaccee  RReellaattiioonnss  AAcctt  11997766  ((aass  aammeennddeedd))  oorr  tthhee  

RReehhaabbiilliittaattiioonn  ooff  OOffffeennddeerrss  AAcctt  11997744..  
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44..00  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  PPoolliiccyy  

  

44..11  RReeccrruuiittmmeenntt  aanndd  SSeelleeccttiioonn  

  

44..11..11  TThhee  iinntteennttiioonn  ooff  tthhee  rreeccrruuiittmmeenntt  pprroocceedduurree  iiss  ttoo  eennssuurree  tthhee  mmoosstt  aapppprroopprriiaattee  rreessppoonnssee  ttoo  aannyy  

eemmppllooyymmeenntt  vvaaccaanncciieess  iinn  tthhee  CCoommppaannyy..    AAllll  vvaaccaanncciieess  wwiillll  tthheerreeffoorree  bbee  aaddvveerrttiisseedd  wwiitthhiinn  tthhee  

CCoommppaannyy  iinntteerrnnaallllyy  aanndd  wwiillll  aallssoo  bbee  aaddvveerrttiisseedd  eexxtteerrnnaallllyy  iinn  tthhee  llooccaall  jjoobb  cceennttrree  aanndd  iiff  nneecceessssaarryy  iinn  

tthhee  llooccaall  pprreessss..  

  

44..11..22  AAllll  jjoobb  aaddvveerrttiisseemmeennttss  wwiillll  ccaarrrryy  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ssttaatteemmeenntt::  

  

""TTHHEE  CCOOMMPPAANNYY  IISS  AANN  EEQQUUAALL  OOPPPPOORRTTUUNNIITTIIEESS  EEMMPPLLOOYYEERR""  

  

44..11..33  TThhee  sseelleeccttiioonn  pprroocceedduurree  iiss  ooff  ccrruucciiaall  iimmppoorrttaannccee  aanndd  mmuusstt  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  aaccccoorrddiinngg  ttoo  

oobbjjeeccttiivvee,,  jjoobb  rreellaatteedd  ccrriitteerriiaa..  

  

44..11..44  TThhee  CCoommppaannyy  wwiillll  pprroodduuccee  aa  sseett  ooff  RReeccrruuiittmmeenntt  aanndd  SSeelleeccttiioonn  GGuuiiddaannccee  nnootteess  ffoorr  mmaannaaggeerrss  

ttoo  aassssiisstt  tthheemm  iinn  iimmpplleemmeennttiinngg  ggoooodd  pprraaccttiicceess..  

  

  

44..11..55  TThhee  CCoommppaannyy  wwiillll  eennddeeaavvoouurr,,  tthhrroouugghh  aapppprroopprriiaattee  ttrraaiinniinngg,,  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  eemmppllooyyeeeess  mmaakkiinngg  

sseelleeccttiioonn  ddeecciissiioonnss  wwiillll  nnoott  ddiissccrriimmiinnaattee  iinn  mmaakkiinngg  tthhoossee  ddeecciissiioonnss..  

  

44..11..66  MMaannaaggeerrss  iinnvvoollvveedd  iinn  sshhoorrttlliissttiinngg  aanndd  sseelleeccttiioonn  ooff  ssttaaffff  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  rreeccoorrdd  rreeaassoonnss  ffoorr  

sseelleeccttiioonn  aanndd  rreejjeeccttiioonn  aatt  eeaacchh  ssttaaggee  ooff  tthhee  pprroocceessss..  

  

44..11..77  IInn  cceerrttaaiinn  cciirrccuummssttaanncceess  tthheerree  mmaayy  bbee  ggeennuuiinnee  ooccccuuppaattiioonnaall  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  ((GGOOQQss))  wwhhiicchh  

ffaaiirrllyy  aanndd  jjuussttiiffiiaabbllyy  rreessttrriicctt  tthhee  eemmppllooyymmeenntt  oorr  ppeerrssoonnss  ooff  aa  ppaarrttiiccuullaarr  sseexx,,  rraaccee  oorr  rreelliiggiioonn..    WWhheerree  iitt  iiss  

ccoonnssiiddeerreedd  tthhaatt  ssuucchh  qquuaalliiffiiccaattiioonn  mmaayy  aappppllyy,,  aaddvviiccee  mmaayy  bbee  ssoouugghhtt  ffrroomm  tthhee  HHRR  MMaannaaggeerr..  
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44..22  TTrraaiinniinngg,,  PPrroommoottiioonn  aanndd  CCaarreeeerr  DDeevveellooppmmeenntt  

  

44..22..11  TTrraaiinniinngg  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  ttoo  eennaabbllee  aallll  ssttaaffff  ttoo  ppeerrffoorrmm  tthheeiirr  jjoobbss  eeffffeeccttiivveellyy  aanndd  wwhheerree  ppoossssiibbllee  

ttoo  ppuurrssuuee  aapppprroopprriiaattee  ccaarreeeerr  ddeevveellooppmmeenntt  ooppppoorrttuunniittiieess..  

  

44..22..22  CCeerrttaaiinn  ggrroouuppss  ooff  ssttaaffff,,  ssuucchh  aass  wwoommeenn  rreettuurrnniinngg  ttoo  wwoorrkk  aafftteerr  aa  ccaarreeeerr  bbrreeaakk,,  aarree  ssoommeettiimmeess  

uunnaabbllee  ttoo  pprrooggrreessss  bbeeccaauussee  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  oorr  tteecchhnniiccaall  aaddvvaanncceess  wwhhiicchh  hhaavvee  ooccccuurrrreedd  dduurriinngg  tthheeiirr  

aabbsseennccee..    IInn  ssuucchh  ccaasseess,,  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  wwiillll  aatttteemmpptt  ttoo  pprroovviiddee  aapppprroopprriiaattee  ttrraaiinniinngg  ttoo  aaffffoorrdd  tthheessee  

ggrroouuppss  eeqquuaall  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  pprroommoottiioonn  aanndd  ccaarreeeerr  ddeevveellooppmmeenntt..  

  

44..22..33  AAggee  lliimmiittss  ffoorr  eennttrryy  ttoo  ttrraaiinniinngg  sshhaallll  nnoott  bbee  uunnnneecceessssaarriillyy  rreessttrriiccttiivvee  ssoo  aass  ttoo  eexxcclluuddee  cceerrttaaiinn  

ggrroouuppss  ooff  ssttaaffff..  

  

  

  



TTEENNNNAALLSS  GGRROOUUPP  LLIIMMIITTEEDD  

  

EEQQUUAALL  OOPPPPOORRTTUUNNIITTIIEESS  PPOOLLIICCYY  

EEqquuaallooppss..ddoocc    PPaaggee  88  VV2200..00  

  

  

  

44..33  CCoonnddiittiioonnss  ooff  SSeerrvviiccee  

  

44..33..11  TTeerrmmss  aanndd  CCoonnddiittiioonnss  ooff  SSeerrvviiccee  sshhoouulldd  bbee  aapppplliieedd  ffaaiirrllyy  ttoo  aallll  eemmppllooyyeeeess  ttoo  aavvooiidd  

ddiissccrriimmiinnaattiioonn  aaggaaiinnsstt  aannyy  ppaarrttiiccuullaarr  ggrroouupp..  

  



TTEENNNNAALLSS  GGRROOUUPP  LLIIMMIITTEEDD  

  

EEQQUUAALL  OOPPPPOORRTTUUNNIITTIIEESS  PPOOLLIICCYY  

EEqquuaallooppss..ddoocc    PPaaggee  99  VV2200..00  

  

44..44  MMoonniittoorriinngg  

  

44..44..11  AA  ssyysstteemm  wwiillll  bbee  iinnttrroodduucceedd  ssoo  tthhaatt  tthhee  pprrooggrreessss  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy  mmaayy  bbee  mmoonniittoorreedd..  

  

44..44..22  RReegguullaarr  mmoonniittoorriinngg  ooff  tthhee  nnuummbbeerrss  ooff  aapppplliiccaannttss  ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  eetthhnniicc  ggrroouuppss  wwiillll  bbee  ccaarrrriieedd  

oouutt..    

  

44..44..33  TThhee  rreessuullttss  ooff  mmoonniittoorriinngg  wwiillll  bbee  rreevviieewweedd  aannnnuuaallllyy  ttoo  aasssseessss  tthhee  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  tthhee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  EEqquuaall  OOppppoorrttuunniittiieess  ppoolliiccyy..    IIff  nneecceessssaarryy,,  iinn  tthhee  lliigghhtt  ooff  tthhiiss  aasssseessssmmeenntt,,  

aaddjjuussttmmeennttss  wwiillll  bbee  mmaaddee  ttoo  tthhee  ppoolliiccyy  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  eeqquuaall  ooppppoorrttuunniittiieess  aarree  aavvaaiiaallaabbllee  ttoo  aallll  ssttaaffff  aanndd  

jjoobb  aapppplliiccaannttss..  

  

44..44..44  IIff  eevviiddeennccee  iiss  ffoouunndd  wwhhiicchh  ssuuggggeessttss  tthhaatt  tthhee  ppoolliiccyy  iiss  iinneeffffeeccttiivvee  oorr  iiss  nnoott  bbeeiinngg  iimmpplleemmeenntteedd  

pprrooppeerrllyy,,  tthhiiss  wwiillll  bbee  iinnvveessttiiggaatteedd  aanndd  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn  ttaakkeenn..  

  



TTEENNNNAALLSS  GGRROOUUPP  LLIIMMIITTEEDD  

  

EEQQUUAALL  OOPPPPOORRTTUUNNIITTIIEESS  PPOOLLIICCYY  

EEqquuaallooppss..ddoocc    PPaaggee  1100  VV2200..00  

  

55))  PPeeooppllee  wwiitthh  DDiissaabbiilliittiieess  

  

55..11  SSiinnccee  tthhee  DDiissaabbiilliittyy  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  AAcctt  11999955  iitt  iiss  uunnllaawwffuull  ttoo  ddiissccrriimmiinnaattee  aaggaaiinnsstt  aa  ddiissaabblleedd  

ppeerrssoonn  bbyy  rreeffuussiinngg  ttoo  ooffffeerr  eemmppllooyymmeenntt  oonn  ggrroouunnddss  ooff  ddiissaabbiilliittyy  ttoo  rreeffuussee  aacccceessss  ttoo  ttrraaiinniinngg  aanndd  

pprroommoottiioonn  bbeeccaauussee  ooff  ddiissaabbiilliittyy..  

  

55..22  MMaannaaggeerrss  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthheeyy  ddoo  nnoott  ssppeecciiffyy  uunnnneecceessssaarryy  pphhyyssiiccaall  ccrriitteerriiaa  

wwhheenn  rreeccrruuiittiinngg  aanndd  sseelleeccttiinngg  ssttaaffff  wwhhiicchh  wwoouulldd  ddiissccrriimmiinnaattee  aaggaaiinnsstt  ppeeooppllee  wwiitthh  ddiissaabbiilliittiieess..  

  

55..33  CCoonnssiiddeerraattiioonn  wwiillll  bbee  ggiivveenn  bbyy  mmaannaaggeerrss  wwiitthh  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  rreeccrruuiittmmeenntt  aanndd  sseelleeccttiioonn  ooff  

ssttaaffff  aass  ttoo  wwaayyss  iinn  wwhhiicchh  tthhee  wwoorrkkiinngg  eennvviirroonnmmeenntt  mmaayy  bbee  aaddaapptteedd  oonn  oorrddeerr  ttoo  ffaacciilliittaattee  tthhee  

eemmppllooyymmeenntt  ooff  ppeeooppllee  wwiitthh  ddiissaabbiilliittiieess..  

  



TTEENNNNAALLSS  GGRROOUUPP  LLIIMMIITTEEDD  

  

EEQQUUAALL  OOPPPPOORRTTUUNNIITTIIEESS  PPOOLLIICCYY  

EEqquuaallooppss..ddoocc    PPaaggee  1111  VV2200..00  

  

  

66))  DDiisscciipplliinnee  aanndd  GGrriieevvaannccee  

66..11  DDiisscciipplliinnee  

  

66..11..11  AAllll  iinnssttaanncceess  ooff  ddiissccrriimmiinnaattiioonn,,  aabbuussee  oorr  hhaarraassssmmeenntt  wwiillll  bbee  ttrreeaatteedd  aass  ddiisscciipplliinnaarryy  ooffffeenncceess  

aanndd  wwiillll  bbee  ddeeaalltt  wwiitthh  uunnddeerr  tthhee  CCoommppaannyy''ss  ddiisscciipplliinnaarryy  pprroocceedduurree..  

  

66..11..22  IIff  aann  eemmppllooyyeeee  ttaakkeess  aaccttiioonn  iinn  ggoooodd  ffaaiitthh  aaggaaiinnsstt  tthhee  CCoommppaannyy  uunnddeerr  tthhee  SSeexx  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  

AAcctt  11997755  ((aass  aammeennddeedd)),,  tthhee  RRaaccee  RReellaattiioonnss  AAcctt  11997766,,  oorr  ccoommppllaaiinnss  aabboouutt  ddiissccrriimmiinnaattiioonn,,  tthheeyy  sshhaallll  

nnoott  ffoorr  tthhaatt  rreeaassoonn  rreecceeiivvee  lleessss  ffaavvoouurraabbllee  ttrreeaattmmeenntt  tthhaann  aannyy  ootthheerr  eemmppllooyyeeee,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  bbyy  bbeeiinngg  

ssuubbjjeecctteedd  ttoo  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn..  

  

66..11..33  MMaannaaggeerrss  mmuusstt  ttaakkee  ppaarrttiiccuullaarr  ccaarree  ttoo  ddeeaall  eeffffeeccttiivveellyy  wwiitthh  aallll  ccoommppllaaiinnttss  ooff  ddiissccrriimmiinnaattiioonn,,  

aabbuussee,,  hhaarraassssmmeenntt  oorr  vviiccttiimmiissaattiioonn..    IItt  sshhoouulldd  nnoott  bbee  aassssuummeedd  tthhaatt  ssuucchh  ccoommppllaaiinnttss  aarree  mmaaddee  bbyy  

tthhoossee  wwhhoo  aarree  oovveerr--sseennssiittiivvee,,  aanndd  aallll  ssuucchh  ccoommppllaaiinnttss  mmuusstt  bbee  ttaakkeenn  sseerriioouussllyy..  



TTEENNNNAALLSS  GGRROOUUPP  LLIIMMIITTEEDD  

  

EEQQUUAALL  OOPPPPOORRTTUUNNIITTIIEESS  PPOOLLIICCYY  

EEqquuaallooppss..ddoocc    PPaaggee  1122  VV2200..00  

  

66..22  GGrriieevvaannccee  

  

66..22..11  AAllll  eemmppllooyyeeeess  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  sseeeekk  rreeddrreessss  ffoorr  tthheeiirr  ggrriieevvaanncceess  tthhrroouugghh  tthhee  CCoommppaannyy''ss  

pprroocceedduurree..  

  

66..22..22  CCoommppllaaiinnttss  wwiillll  nnoorrmmaallllyy  bbee  pprroocceesssseedd  tthhrroouugghh  tthhee  aaggrreeeedd  ggrriieevvaannccee  pprroocceedduurree..    IItt  iiss  

rreeccooggnniisseedd,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  eemmppllooyyeeeess  oofftteenn  ffiinndd  iitt  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  aapppprrooaacchh  tthheeiirr  iimmmmeeddiiaattee  mmaannaaggeerr  iinn  

ccaasseess  iinnvvoollvviinngg  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  oorr  hhaarraassssmmeenntt..  IItt  iiss  aallssoo  rreeccooggnniisseedd  tthhaatt  tthhee  ccoommppllaaiinntt  mmaayy  bbee  aaggaaiinnsstt  

tthhee  iimmmmeeddiiaattee  mmaannaaggeerr..    TThhee  ffiirrsstt  ppooiinntt  ooff  ccoonnttaacctt  iinn  iinncciiddeennttss  ooff  tthhiiss  nnaattuurree  wwiillll  tthheerreeffoorree  bbee  tthhee  HHRR  

MMaannaaggeerr..  

  

66..22..33  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  HHRR  ssttaaffff  wwiisshhiinngg  ttoo  pprroocceessss  aa  ccoommppllaaiinntt,,  aanndd  nnoott  wwiisshhiinngg  ttoo  aapppprrooaacchh  tthheeiirr  

iimmmmeeddiiaattee  mmaannaaggeerr,,  tthhee  ffiirrsstt  ccoonnttaacctt  sshhoouulldd  bbee  tthhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr..    IInn  ssuucchh  iinnssttaanncceess,,  tthhee    

MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr,,  wwhhoo  iiss  tthhee  ffiirrsstt  ppooiinntt  ooff  ccoonnttaacctt,,  sshhoouulldd  ttaakkee  aaddvviiccee  ffrroomm  aa  DDiirreeccttoorr  ffaammiilliiaarr  wwiitthhHHRR  

nnoott  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tthhee  aalllleeggeedd  iinncciiddeenntt..  

  

66..33  IItt  iiss  uunnllaawwffuull  ttoo  vviiccttiimmiissee  aannyy  iinnddiivviidduuaall  wwhhoo  hhaass  ppuurrssuueedd  aa  ccaassee,,  ccoommppllaaiinntt  oorr  aalllleeggaattiioonnss  ooff  

ddiissccrriimmiinnaattiioonn  bbyy::  

  

((ii))  ddiisscciipplliinniinngg  tthheemm  

  

((iiii))  ddiissmmiissssiinngg  tthheemm  

  

((iiiiii))  ttrraannssffeerrrriinngg  tthheemm  ((uunnlleessss  aatt  tthhee  rreeqquueesstt  ooff  tthhee  vviiccttiimm))  

  

((iivv))  ssuubbjjeeccttiinngg  tthheemm  ttoo  aannyy  ootthheerr  ddeettrriimmeenntt  ((  ee..gg..  mmoovviinngg  tthheemm  ttoo  aa  lloowweerr  ppaaiidd  ssttaattuuss))  

  



TTEENNNNAALLSS  GGRROOUUPP  LLIIMMIITTEEDD  

  

EEQQUUAALL  OOPPPPOORRTTUUNNIITTIIEESS  PPOOLLIICCYY  

EEqquuaallooppss..ddoocc    PPaaggee  1133  VV2200..00  

  

  

77))  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  PPoolliiccyy  

  

  

77..11  RReessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  aanndd  mmoonniittoorriinngg  tthhee  EEqquuaall  OOppppoorrttuunniittiieess  PPoolliiccyy  sshhaallll  rreesstt  wwiitthh  

tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss..    EEaacchh  mmaannaaggeerr  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  CCoommppaannyy  sshhaallll  hhaavvee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  eennssuurriinngg  

tthhaatt  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  ppoolliiccyy  aarree  ccaarrrriieedd  oouutt  wwiitthhiinn  tthheeiirr  ddeeppaarrttmmeenntt..  

  

77..22  SSuupppplleemmeennttaarryy  ppoossiittiivvee  aaccttiioonn  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd,,  ssuucchh  aass  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  aa  jjoobb--sshhaarree  

sscchheemmee,,  fflleexxiibbllee  wwoorrkkiinngg  hhoouurrss,,  ppaarrtt--ttiimmee  wwoorrkkiinngg,,  eettcc..,,    ssoo  tthhaatt  ttrraaddiittiioonnaallllyy  uunnddeerr--rreepprreesseenntteedd  ggrroouuppss  

mmaayy  bbee  aattttrraacctteedd  ttoo  tthhee  CCoommppaannyy..  

  

77..33  TThhee  EEqquuaall  OOppppoorrttuunniittiieess  PPoolliiccyy  wwiillll  bbee  ppeerriiooddiiccaallllyy  rreevviieewweedd  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  iitt  ccoonnttiinnuueess  ttoo  

rreefflleecctt  ggoooodd  pprraaccttiiccee  aanndd  iiss  aammeennddeedd  aass  aapppprroopprriiaattee..  

  

((RReevviieewweedd  JJaann  22002200  --  VVeerrssiioonn  2200..00))  

  

  

SSIIGGNNEEDD                                                                              DDiirreeccttoorr    

  

    

    

DDAATTEE::  0077//0011//22002200..........................................          

  

  

    

  

  


