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و نوجوانان اطفالکمیسیون برای 

و نوجوانان ویکتوریا را ارتقاء می دهد. در رابطه با استانداردهای  اطفالاین کمیسیون یک نهاد مستقل است که منافع و ایمنی 

 است:، نقش ما شامل موارد زیر اطفالایمنی 

 مطابقت با استانداردهای  در مورد شانسازمان ها برای کمک به ایجاد ظرفیت  به، مشاوره و حمایت معلومات دادن

برای طفل. آن ها ایمن بودنو  طفلایمنی 

  دولتی برای ترویج انطباق با استانداردهاتدوین کنندگان آیین نامه های آموزش و ارائه مشاوره به تامین کنندگان مالی و

  سازمانها برای اطفال امن هستند و در صورت این در صورت داشتن نگرانی در مورد اینکه آیا تحقیق از سازمانها

.قانونی در مورد آناناقدامات انجام لزوم

طفلدرباره استانداردهای ایمنی 

ه ارائ اطفالرا برای  امکاناتیبر تمام سازمانهای ویکتوریا که خدمات یا  طفلایمنی ، استانداردهای اجباری 2017 جنوری 1از 

ها را این سازمان ا )قانون(  2005مصوبه  اطفال، اعمال می شود. قانون سالمتی و ایمنی می کنند استخدامرا  اطفالیا می دهند 

 .داشته باشندمطابقت  اطفالکه باید با استانداردهای ایمنی موظف می سازد 

ایجاد یک  درو سیاست ها به سازمانها در ایجاد فرهنگ، سیستم ارائه می دهد تا را چارچوبی  اطفالاستانداردهای ایمنی 

 .ادامه دهند را اطفالبر ایمنی تمرکز  وکمک کند   طفلبرای سازمان ایمن 

پاسخ دهند. خطر اساسی ساحه هایسه اصل کلی و هفت استاندارد وجود دارد که به سازمان ها کمک می کند تا به 

ارائه می دهد.  ایمنی طفلاول را برای کمک به سازمانها برای اجرای استانداردهای  قدم های مثالهایبعضی  ورقهاین 

 .ار گردندگساز این استانداردهابه  داشته باشند تا کامالنیاز سازمانها ممکن است به اقدام بیشتر 

چیست؟ اطفال یاصول استانداردهای ایمن

ی بیشتر  از نظر بدرفتارقبلی،  بی توجهییا  بدرفتاری، بر اساس سن، جنسیت، پیشینه فرهنگی، ناتوانی یا اطفالبعضی از 

یمنی ا، اقدامات الزم را برای توسعه رویکرد متنوعپیشینه های  با اطفال. سازمانها باید با درنظر گرفتن نیازهای آسیب پذیر اند

 :تمرکز دهند سه اصل کلی برن استانداردها به سازمان ها کمک می کند تا رویکرد خود را داشته باشند. ای طفل

 بومی اطفال برای ترویج امنیت فرهنگی• 

زمینه های فرهنگی و زبانی متنوع با اطفالبرای ترویج ایمنی فرهنگی • 

  دارای معلولیت اطفالترویج ایمنی • 

Dari
Child Safe Standards
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این اصول شامل این ها می گردد: اجرا کردناولین قدم ها برای 

 ارائه معلومات در قالب های قابل دسترس برای اطفال معلول و

زمینه های متنوع فرهنگی و زبانی با

داشتن یک رویکرد تحمل صفر برای تبعیض

فرهنگ های مختلف دراهمیت های با اذعان و احترام به زمان  به  متعلق افرادیکه به حمایت از کارکنان، اطفال و خانواده ها 

 داشته باشند احترامپیشینه ها تمام 

به طور فعال به دنبال یافتن و صحبت کردن با خانواده ها در 

آنها کردن مشارکتمورد چگونگی 

لق متعاز مردم  ی رامثبت راتایجاد یک محیط فیزیکی که تصو

 طیف وسیعی از فرهنگ ها و با طیف وسیعی از توانایی هابه 

 را نمایش دهد

چیست؟ اطفالاستانداردهای ایمنی 

قدم اول  استانداردها  

د تواننبطفل در تیم های رهبری خود که ایمنی قهرمانان"  تقرر "

سیاست های ایمنی طفل برای کارکنان و داوطلبان  معنی درمورد

 .صحبت کنند

فرهنگ  جا سازی یک استراتژی برای 

 در سازمان طفلایمنی 
استاندارد 

یک

یا بیانیه تعهد که براي سازمان شما و یمنی طفل سیاست اتدوین 

 .فعالیت هاي آن کار کند

هد به بیانیه تعیک یا  طفل ایمنی پالیسییک 

 طفلایمنی 
 استاندارد

دو

خود را با مشورت با کارکنان، داوطلبان و رفتاری  مقررات

 .كنید تدوین اطفال

که برای رفتار مناسب با  یرفتارقانون یک 

 ایجاد نماید را انتظارات واضحی اطفال
 استاندارد

سه

اتی به جا منابع انسانی خود را مرور کنید و اقدام کارکردهای

 .تمرکز بر ایمنی اطفال اطمینان حاصل شود ازتا  آورید

غربالگری، نظارت، آموزش و سایر 

 اببدرفتاری که خطر منابع انسانی  اقدامات

را جدید و موجود  کارمنداناطفال توسط 

 دهد. کاهش

 استاندارد

چهار

رانی نگداشته باشید که اطمینان حاصل کنید که فرآیندهای روشن 

سازمان و  آنرا هم در داخل و به طور گسترده  گرددها مطرح 

. تان مطرح سازیدبا سازمان  دخیلهمچنین خانواده ها و اطفال 

را نیز برآورده قابل گزارش  طرح رفتارباید اگر سازمان شما 

 .، باید این را در اینجا اضافه کنیدسازد

به بدرفتاری پاسخگویی  پروسه های

 آن دادنو گزارش با اطفال احتمالی 
 استاندارد

پنج

ر ددر مورد فعالیت ها یا خدماتی که ارائه می دهید سؤال کنید که 

برای را و اقدامات الزم  رخ دهدمی تواند اشتباه  مواردیچه 

 دیکاهش خطر انجام ده

شناسایی و کاهش یا برای  استراتیژی ها

 اطفال با بدرفتاریرفع خطر 
 استاندارد

شش

 نشادیدگاه ها و ایده های که پیدا کردن فرصت هایی برای اطفال 

 شنیده شوند.و  بگذارندبه اشتراک را 

مشارکت و ی برای ترویج یاستراتژی ها

 سازی اطفال توانمند

 استاندارد

هفت

  ماز کجا کمک بگیر
کمیسیون تماس بگیرید:این شما می توانید با 

 (03) 8601 5281تلفن: • 

contact@ccyp.vic.gov.auایمیل: • 

 www.ccyp.vic.gov.auدر وب سایت کمیسیون پیدا کنید:  را بیشتر معلوماتشما همچنین می توانید 
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