
 مروری بر استانداردهای مربوط

  بودن کودکانبه امن 

Page 1 of 2 03 8601 5281 contact@ccyp.vic.gov.au ccyp.vic.gov.au 

کمیسیون کودکان و نوجوانان

کمیسیون یک سازمان مستقل است که منافع و امنیت کودکان و نوجوانان را در ویکتوریا ترویج می کند. نقش ما در رابطه با این 

 عبارت است از: استانداردهای مربوط به امن بودن کودکان 

  ساخت ظرفیت شان برای پیروی از استانداردهای امنیت سازمان ها جهت کمک به آنها در به  ارائه اطالعات، پیشنهاد یا حمایت

کودکان و امن بودن برای کودکان

  دولتی برای ترویج پیروی از استانداردهاقانونگذران و  مالی کنندگانآموزش و ارائه پیشنهاد به تامین 

  استعالم از سازمان ها در صورتیکه نگرانی درباره این امر داشته باشیم که آیا آنها برای کودکان امن هستند یا خیر و در صورت نیاز

انجام اقدامات اجرایی

درباره استانداردهای امن بودن کودکان

، استانداردهای اجباری امن بودن کودکان برای تمامی سازمان های ویکتوریا که خدمات و امکاناتی را برای کودکان 2017ژانویه  1از 

 )قانون(  Child Wellbeing and Safety Act 2005ارائه می دهند یا کودکان را به اشتغال می گیرند، وضع شده است. 

 اید از استانداردهای امن بودن کودکان پیروی کنند.سازمان هایی را مشخص می کند که ب

استانداردهای امن بودن کودکان چهارچوبی را تامین می کند تا به سازمان ها در ایجاد فرهنگ، نظام ها و سیاست هایی کمک کند که 
 سازمانی امن برای کودکان ایجاد کرده و تمرکز خود را بر امنیت کودکان نگاه دارند. 

ه با موارد خطر کلیدی وجود دارد.هی و هفت استاندارد برای کمک به سازمان ها در مواجسه اصل کلید

از اقدامات اولیه را ارائه میدهد که برای به کمک به سازمان ها در شروع بکارگیری استانداردهای امن بودن  ییمثال ها این برگه 
داشته باشند برای اینکه به طور کامل مطابق با این استانداردها باشند. کودکان می باشد. ممکن است سازمان ها نیاز به اقدامات بیشتری

اصول استانداردهای امن بودن کودکان چه هستند؟

برخی کودکان از نظر سن، جنسیت، پیشینه فرهنگی، ناتوانی یا سواستفاده قبلی یا غفلت بیشتر در معرض سواستفاده هستند. سازمان ها باید 

رویکرد خود را در مورد امن بودن برای کودکان ایجاد اقداماتی را انجام دهند تا با درنظر گرفتن نیازهای کودکان با پیشینه های متفاوت، 

 کنند. این استانداردها به سازمان ها کمک می کنند تا با ارائه سه اصل کلیدی رویکردشان را متمرکز کنند:

 بومیان استرالیا ترویج امنیت فرهنگی برای کودکان 

 ترویح امنیت فرهنگی برای کودکان با پیشینه های فرهنگی و زبانی متفاوت

  ناتوانیدچار  ترویح امنیت کودکان 

Persian - Farsi
Child Safe Standards
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عبارت است از: قدم های اولیه برای اجرای شیوه ها

داشتن عملکردی با تحمل صفر نسبت به تبعیض 
دچار  ارائه اطالعات به صورت های قابل دسترسی برای کودکان 

ناتوانی و با پیشینه های فرهنگی و زبانی متفاوت

حمایت از کارکنان، کودکان و خانواده ها برای احترام گذاشتن به افراد 

از هر پیشینه ای
پذیرش و احترام به زمان های مهم برای فرهنگ های مختلف 

که تصاویری مثبت از افراد با فرهنگ های  ایجاد محیط فیزیکی

 مختلف با توانایی های گوناگون را نشان می دهد
به صورت فعاالنه  پیگیری و صحبت با خانواده ها در مورد اینکه 

 خانواده ها چطور مایل هستند بکار گرفته شوند

استانداردهای امن بودن کودکان چه هستند؟

 قدم اول استانداردها 

استاندارد یک
زماندر سا فرهنگ امنیت کودک استراتژی هایی برای جا انداختن در گروه های رهبری تان، "قهرمانانی" در رابطه با امن بودن  

مفهوم سیاست امن  کودکان انتخاب کنید که بتوانند در رابطه با

بودن کودک برای کارکنان و داوطلبین صحبت کنند.

استاندارد دو
یا اظهاریه تعهد نسبت به امنیت کودک امن بودن کودکسیاست  سیاست امن بودن کودک یا اظهاریه تعهدی را تنظیم کنید که برای 

سازمان تان و فعالیت های آن قابل استفاده است.

استاندارد سه
انتظارات واضحی را درمورد رفتار مناسب با که  رفتاریکد 

کودکان ایجاد می کند

را با مشاوره با کارکنان، داوطلبین و کودکان خود کد رفتاری 

 ایجاد کنید.

استاندارد 

چهار

که شیوه های منابع انسانی ، نظارت، آموزش و سایر ارزیابی 

و موجود کم خطر سواستفاده  از کودکان را توسط کارکنان جدید 

می کند

شیوه های منابع انسانی تان را مرور کرده و اقداماتی انجام دهید تا 

از تمرکز بر امنیت کودکان اطمینان بیابید.

استاندارد پنج

پاسخگویی به سو استفاده از کودک موردروندهایی برای 

سو ظن و گزارش کردن آن 

اطمینان حاصل کنید که روندهای واضحی برای مطرح کردن 

برای نگرانی دارید و این امر را هم در داخل سازمان و هم 

خانواده ها و کودکانی که در ارتباط با سازمان شما هستند به 

صورت گسترده مطرح کنید. اگر سازمان شما باید از برنامه رفتار 

ر را در اینجا در نظر پیروی کند، باید این ام نیزقابل گزارش

 بگیرید.

استاندارد شش

شناسایی و کاهش یا از بین بردن خطرات استراتژی هایی برای 

 سواستفاده از کودکان
در مورد آنچه که می تواند در فعالیت ها و خدماتی که ارائه 

می دهید، اشتباه پیش برود، صحبت کرده  و آن را ثبت کنید و 

گامهایی برای کاهش خطر بردارید. 

استاندارد 

هفت

کودکانمشارکت و توانمندسازی استراتژی هایی برای تشویق  فرصت هایی برای کودکان پیدا کنید تا دیدگاه و نظرشان را 

 شود.شنیده و حرف شان بگذارند درمیان 

افت کمکمحل دری

می توانید با کمیسیون از طریق شماره زیر تماس بگیرید:

 5281 8601 (03): تلفن

 ایمیل :contact@ccyp.vic.gov.au

 www.ccyp.vic.gov.au شما همچنین می توانید اطالعات بیشتری را از وب سایت کمیسیون به این آدرس کسب کنید:

سیون یتماس بگیرید و از آنها بخواهید که با کم 50 14 13اگر نیاز به مترجم شفاهی دارید، لطفا با خدمات مترجم شفاهی و کتبی به شماره  

تماس بگیرند. 5281 8601 03و نوجوانان به شماره  کودکان
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