
نسویکم وانانوځد ماشومانو او 

معیارونو نوموړی کمیسون یو خپلواک نهاد دی چې په ویکټوریا کې د ماشومانو او ځوانانو عالیق او خوندیتوب ته ارتقا ورکوي. د ماشوم د خوندیتوب 
 کې دا موارد شامل دي:په تړاو، زموږ رول 

  او د ماشومانو خوندیتوب په موخه د ظرفیت جوړونې لپاره سازمانونو ته معلومات،  لدرلود مطابقتد ماشومانو د خوندیتوب معیارونو سره
 مشوره او مالتړ وړاندې کول

  پوهه او مشوره ورکولدرلودو ته ارتقا ورکولو لپاره حکومتي تمویل کونکو او منتظمینو ته  مطابقتد معیارونو سره

  رهبې خطد سازمانونو سره پلټنې کول چې آیا موږ پدې تړاو کومه اندیښنه لرو چې هغوی د ماشومانو لپاره

 .دي او، چیرې چې الزمي وي هلته د تنفیذ اقدامات کول

هړپه ا ارونویمع توبید ماشوم د خوند

و اشو کوم چې د ماشومانو لپاره خدمات  قانونیڅخه، د ماشوم خوندیتوب الزامي معیارونو د ویکټوریا ټولو هغه سازمانونو لپاره   2017جنوري  1د
)قانون( له مخې دغه سازمانونه اړ دي چې د  کال د ماشوم د سالمیت او خوندیتوب قانون 2005. د یې بوخت ساتییا  او وړاندې کويآسانتیاوې 

 نو د خوندیتوب معیارونو سره سمون ولري.ماشوما

د او کلتور، سیستم او پالیسی ته وده ورکړی  چې  و سره مرسته وکړیسازمانون  ېخوندیتوب معیارونه یو کاري چوکاټ وړاندې کوي چد  د ماشوم 
 .وي د فعالیت مرکزچې د ماشوم ساتنې او خوندیتوب  کړيجوړ سازمان یو داسې  لپارهد خوندیتوپ  ماشوم 

د خطر مهمو برخو په ګوته کولو لپاره سازمانونو سره د مرستې لپاره درې مهم اصول او اوه معیارونه شتون لري.

له مخې سازمانونه وکولی شي د ماشوم خوندیتوب معیارونو پلي کړي. د بشپړ  د هغه ځینې بیلګې وړاندې کوي چې م اخیستلو لپارهد لومړي ګا پاڼه دا 
 .و ته اړتیا ولریاقدامات ونورښایی  و لپاره سازمانونه درلود مطابقت 

دي؟ هڅ اصول ارونویمع توبید ماشوم خوند

خپل ماشوم د  . سازمانونه باید دمنونکي دي زیانډېر له کبلهغفلت  او، کلتوري شالید، معیوبیت یا مخکیني ناوړه چلند جنسیتځینې ماشومان د عمر، 
دا معیارونه د سازمانونو سره مرسته کوي  .. شالید په پام کې نیولو سره ګامونه اوچت کړي د متفاوت خوندی ساتلو پرمختګ  او  د هغوی د اړتیا او

 چې د درې مهمو اصولو له الرې خپله طریقه باندې تمرکز وکړي:

  او ورپیژندل ساتنهکلتور و ماشومان ابورجینلد 



   کلچر ساتنه او ورپیژندل   دد ماشومانو په بڼستمختلفو شالیدنو  توري او ژبنیکلد

  پرمختیاد معیوب ماشومانو د خوندیتوب. 

لومړي ګامونو تطبیق کولو اصول مشتمل دي له :د د  د اصولو تطبیق کولو لومړۍ مرحله کې شامل دي

کول لیته د نه زغملوپ ضیتبع
ې السرسد یو  په بنسټ شالیدو  مختلفوکلتوري او ژبني  دد معیوب ماشومانو

 وړاندې کولطرحې معلومات 

د ماشوم خوندیتوب 
معیارونو عمومي کتنھ
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 دونویشال ولوټ د ېچ کول ړمالت وید کارمندانو، ماشومانو او کورن

 ولري یدرناو ته خلکو
منل مختلف کلتورونو  اهمیت خپل اود 

و خلکو د مختلف ېک ېپد ېکول چ تهځنیرام الیریچاپ واقعي  وید 

 شي ندګرڅ ورځکلتورونو مثبت انمختلفو  ړل وی او  د  تیقابل

چې څنګه  لفعاله توګه کورنیو سره خبرې کول او له هغوي نه غوښتپه  

کوالی شي برخه واخلي 

دي؟ کوم ارونهیمع توبید ماشوم خوند

لومړۍ مرحلهمعیارونه

لومړی معیار
په کار  او تدابیرد کلچر د جوړښت لپاره   ماشوم خوندیتوب د 

 اچول

خپل مشرتابه ټیمونو کې د ماشوم خوندیتوب اتالن وګومارئ چې 

وکولی شي کارمندانو او داوطلبانو ته ووایی چې د ماشوم 

خوندیتوب پالیسي څه معني لري.

دوهم معیار
یا د ماشوم خوندیتوب ته د ژمنتیا  ماشوم د خوندیتوب پالیسيد 

 هاراظ

د ژمنتیا بیان جوړ کړئ چې  د ماشوم خوندیتوب یوه پالیسي یا

ستاسې د سازمان او فعالیتونو لپاره ګټوره وي.

دریم معیار
د ماشومانو سره د  توقعات واضح  او قانوننامه جوړول چلند   د 

 مناسب چلند لپاره 

د کارمندانو، داوطلبانو او ماشومانو سره په  قانوننامهخپل د چلند 

 مشوره جوړ کړئ.

څلورم معیار
چې د  بشري سرچینو نورې کړنېمعاینه، نظارت، روزنه او د 

نوي او موجود پرسونل لخوا د ماشوم سره ناوړه چلند خطر 

راکموي

ماشوم او په ډاډ  د  د بشري سرچینو د کړنو بیاکتنه وکړئ 

اقدام وکړئ.او  خوندیتوب باندې تمرکز

پنځم معیار

راپور  د وا عکس العملد ماشوم سره شکمن ناوړه چلند ته 

پروسې ورکولو

ډاډ السته راوړئ چې تاسې د راپورته کیدونکي اندیښنو په تړاو 

روښانه پروسې لرئ او پدې تړاو په پراخه ډول د سازمان دننه او 

همدارنګه ستاسې سازمان کې ښکیل کورنیو او ماشومانو سره 

وغږیږئ. که چیرې ستاسې سازمان اړ وي چې د راپور ورکولو 

ولري نو دا هم باید دلته  مطایقتسره هم باید  حېطروړ چلند 

 شامل کړئ.

شپږم معیار
خطرونو پیژندلو او کمولو یا له مینځه د ماشوم سره ناوړه چلند 

 تدابیرلپاره وړلو 

پدې تړاو وغږیږئ او مستند یې کړئ چې کوم فعالیتونه یا خدمات 

چې تاسې یې وړاندې کوئ څه شی پکې ناسم پیښیدلی شي او د 

خطر کمولو لپاره اقدامات وکړئ. 

اوم معیار
او د ماشومانو لپاره فرصتونه پیدا کړئ چې هغوی خپل نظرونه  تدابیرارتقا لپاره   ماشوم ګډون او ځواکمن کولود 

اندونه شریک کړي او واوریدل شي.

شئ یکول ترالسه رتهیمرسته چ
تاسې کولی شئ په الندې شمیره د کمیسون سره اړیکه ونیسئ:

  :5281 8601 (03)تلیفون

  :بریښنالیکcontact@ccyp.vic.gov.au

 www.ccyp.vic.gov.auویب پاڼه کې نور معلومات ومومئ:  همدارنګه تاسې کولی شئ د کمیسون

سره اړیکه ونیسئ او له هغوی څخه  اتوې خدمند تحریري او شفاهي ژباړ 13 14 50که تاسې ژباړونکي ته اړتیا لرئ، نو مهرباني وکړئ په 
 .ټینګه کړيد ماشومانو او ځوانانو کمیسون سره اړیکه 03 8601 5281    وغواړئ چې په
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