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 در ویکتوریا آغاز یم شود   2022جوالی    1استانداردهای جدید ایمنی طفل برای تقویت ایمنی طفل از  

آغاز شد. پس از پنج سال، ما دیدیم که چگونه این استانداردها ایمنی را برای اطفال و  2016استانداردهای ایمنی طفل )استاندارد( در ویکتوریا در جنوری 
 جوانان بهبود یم بخشد.  

اتی در حال ایجاد است تا استانداردهای ما حنی قوی تر شوند.    تغییر

با استانداردهای جدید متابعت داشته باشند. تا آن زمان، استانداردهای فعیل تطبیق یم  2022جوالی  1 ندارد باید تاتحت پوشش این استا1سازمانهای  
 شوند. 

ی اطفال و جوانان باید انجام دهند مشخص شده اند. این  در استانداردهای جدید حداقل الزامات بیان شده و اقداماتی که سازمانها جهت ایمن نگه داشتی
الیا سازگارتر هستند. استادارد ی را برای سازمان ها فراهم یم کنند و با استانداردهای بقیه اسیی  ها ها وضاحت بیشیی

ی اطفال و جوانان انجام یم دهند به آنها کمک یم کند تا با استانداردهای جدید  سازگار باشند. در  کارهاتی که در حال حاضی سازمان ها برای ایمن نگه داشتی
ی استانداردهای جدید نیاز به تغییر یا توسعه پالییس های فعیل ایمنی طفل ، شیوه ها و فرهنگ سازماتی بعضی از ساحه ها  ، سازمان ها برای برآورده ساختی

 خود دارند.  

جوالی  1 ند تا معلومات و راهنماتی های بیشیی یط ماه های آینده توسط این کمیسیون و سایر نظارت کنندگان ارائه خواهد شد تا به سازمان ها کمک ک
 به  استانداردهای جدید انتقال یابند.    2022

ی متفاوت خواهد بود؟  ی  چه چی 

ات مهم شامل الزامات جدید زیر است:  ات اسایس اگرچه به استانداردهای ایمنی طفل کنوتی ویکتوریا شبیه یم باشد، اما تغییر  تغییر

اک دادن خانواده ها و جوامع را در تالش های  •  سازمان ها برای حفظ امنیت اطفال و جوانان اشیی

 تمرکز بیشیی بر روی ایمنی برای اطفال و جوانان بویم  •

 مدیریت کردن خطر طفل آزاری در محیط های آنالین  •

 در رابطه با اداره، سیستم ها و فرایندها جهت حفظ امنیت اطفال و جوانان.  •

 اکنون سازمانها چه کاری باید انجام دهند؟ 

 آماده شدن برای استانداردهای جدید سازمان ها باید: جهت 

ی تغییر یم کند؟ استانداردهای فعیل و جدید ایمنی طفل را ،  آنچه جدید است؟ مروری بر استاندارد جدید ایمنی طفلبا خواندن  • ی چه چیر
 ا بدانند ، استانداردهای جدید و آنچه تغییر یم کند ر سواالتی که معموال پرسیده یم شوندو  مقایسه کنید

ی استانداردهای جدید تا  • باید انجام دهد فکر کنید و اکنون  برنامه ریزی انتقال    2022جوالی  1به کارهاتی که سازمان شما برای برآورده ساختی
وع کنید   را شر

نداردهای جدید ارائه یم  جهت دریافت ایمیل زماتی که این کمیسیون معلومات و راهنماتی جدیدی برای کمک به سازمان ها جهت انتقال به استا •
ک شوید .  در اینجا دهد,   مشیی

 
یس، همه ارجاعات به "نهادهای مربوطه" در این سند با "سازمان / ها" جایگزین شده اند. یک نهاد مرتبط در بخش  1 قانون  (، 1) 3به دلیل قابلیت دسیی

ند.  2005صحت و سالمت اطفال  د که تحت استانداردهای ایمنی طفل قرار یم گیر  تعریف شده است و نهادهاتی را ر بر یم گیر

https://ccyp.vic.gov.au/contact-us/sign-up-for-commission-updates/
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 استانداردهای جدید ایمنی طفل چیست؟ 

 یازده استاندارد جدید ایمنی طفل وجود دارد: 

 
 را ایجاد یم کنند که در آن هویت ها و تجارب متنوع و منحرص به فرد اطفال و جوانان سازمان ها یک محیط  -ایمنی طفل  1استاندارد 

ی
امن فرهنگ

د.  ام و ارزش قرار یم گی   بویم مورد احیر

 ایمنی طفل، یک سازمان باید اطمینان حاصل کند که حداقل:  1در متابعت از استاندارد 

د. تواناتی طفل در بیان فرهنگ و برخورداری از حقوق  1.1  شان مورد تشویق و حمایت فعال قرار یم گیر
ی

 فرهنگ

اتژی هاتی در سازمان ایجاد یم شود که کلیه اعضا را برای تأیید و قدرداتی از نقاط قوت فرهنگ بویم و درک اهمیت آن برای سالمنی و  1.2 ایمنی   اسیی
 اطفال و جوانان بویم، مجهز یم کند. 

تا اطمینان حاصل گردد نژادپرسنی درون سازمان شناساتی شود، با آن مقابله گردد و تحمل نشود. به هر   اقداماتی توسط سازمان اتخاذ یم شود  1.3
 یم شود.  

ی
 مورد نژادپرسنی با پیامدهای مناسب رسیدگ

ی اطفال، جوانان بویم و خانواده های آنها را در آن حمایت و تسهیل یم کند.  1.4  این سازمان به طور فعال مشارکت و سهمگیر

 را ایجاد یم کنند و نیازهای اطفال ب  1.5
ی

ویم،  تمام پالییس ها، شیوۀ عمل ها، سیستم ها و فرایندهای سازمان با هم یک محیط امن و فراگیر فرهنگ
 جوانان و خانواده های آنها را برآورده یم کنند. 

ی، اداره و فرهنگ  سازمانی  -ایمنی طفل   2استاندارد   جا داده یم شود.  ایمنی و سالمنر طفل در رهیر

 ایمنی طفل، یک سازمان باید اطمینان حاصل کند که حداقل:  2در متابعت از استاندارد 

 سازمان یک تعهد عام در مورد ایمنی طفل یم دهد.   2.1

د.   2.2 ی به باال حمایت شده و الگو قرار یم گیر ی و از پایتر    یک فرهنگ ایمنی طفل در تمام سطوح سازمان از باال به پایتر

ی پالییس ایمنی و سالمت طفل را در همه سطوح تسهیل یم کند.  2.3  ترتیبات اداره، به اجرا گذاشتی

ی نامه رفتار در مورد استانداردها و مسئولیت های رفتاری مورد انتظار برای کارمندان و داوطلبان راهنماتی هاتی ارائه یم دهد.   2.4  آیتر

ی، شناساتی و کاهش خطرات برای اطفال و جوانان متمرکز است.   2.5 اتژی های مدیریت ریسک بر جلوگیر  اسیی

اک گذاری معلومات و ثبت ریکارد درک یم کنند.   2.6  کارکنان و داوطلبان تعهدات خود را در زمینه به اشیی

کت یم کنند و جدی  اطفال و جوانان در مورد حقوق شان توانمند  -ایمنی طفل  3استاندارد   که بر آنها تأثی  یم گذارند شر
یم شوند، در تصمیمانر

 گرفته یم شوند 

 ایمنی طفل، یک سازمان باید اطمینان حاصل کند که حداقل:  3در متابعت از استاندارد 

، معلومات و مشارکت مطلع یم شوند.   3.1  اطفال و جوانان از کلیه حقوق شان از جمله ایمنی

ند  اهمیت دوس  3.2 نی به رسمیت شناخته یم شود و حمایت همتایان برای کمک به اطفال و جوانان که احساس امنیت کنند و کمیی در انزوا قرار گیر
 تشویق یم گردد. 

ی از اذیت و آزار جنیس و معلومات 3.3 یس به برنامه های پیشگیر  در صورت مناسب بودن با موقعیت یا زمینه، به اطفال و جوانان امکان دسیی
 مربوط به آن به یک طریقۀ مناسب به سن ارائه یم شود.  

کت کارکنان و داوطلبان قادر به درک و مقابله با عالیم آسیب هستند و راه های طفل پسند را برای اطفال و جوانان برای بیان نظرات شان، شر   3.4
ی و مطرح کردن نگراتی های شان تسهیل یم کنند.   در تصمیم گیر

 را انکشاف دهد که مشاركت را تسهیل كند و به نظرات اطفال و جوانان پاسخگو باشند. سازمان ها اس 3.5
ی

اتژی هاتی دارند تا فرهنگ  یی

ی آنها پاسخگو هستند، که در نتیجه اعتماد به نفس و   3.6 سازمان ها فرصت هاتی را برای مشارکت اطفال و جوانان فراهم یم کنند و به سهمگیر
 مشارکت را تقویت  کنند. 

 خانواده ها و جوامع در تروی    ج ایمنی و سالمت اطفال معلومات داده میشوند ومشارکت یم کنند.  -ایمنی طفل  4استاندارد 

 ایمنی طفل، یک سازمان باید اطمینان حاصل کند که حداقل:  4در متابعت از استاندارد 

کت یم کنند.  4.1  خانواده ها در تصمیماتی که بر فرزندشان تأثیر یم گذارند شر

س یم سازد    این سازمان درمورد رویکرد ایمنی طفل خود با خانواده ها و جامعه ارتباط برقرار یم کند و معلومات مرتبط را  4.2  قابل دسیی
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 خانواده ها و جوامع در تهیه و ترتیب و برریس پالییس ها و روش های کاری سازمان سهم فعال دارند.   4.3

 به خانواده ها، مراقبت کنندگان و جامعه در مورد عملکردها و طرز اداره سازمان اطالع داده یم شوند.  4.4

دبرابری  -ایمنی طفل  5استاندارد  ام قرار یم گی   تقویت یم گردد و نیازهای متنوع در پالییس و عمل مورد احیر

 ایمنی طفل، یک سازمان باید اطمینان حاصل کند که حداقل:  5در متابعت از استاندارد 

ایط متنوع اطفال و جوانان را درک یم کند، و به افرادی که آسیب  5.1 پذیر هستند پشتیباتی یم رساند این سازمان، به شمول کارکنان و داوطلبان، شر
 و پاسخ یم دهد. 

یس دارند.  5.2 س و قابل فهم هستند، دسیی  ایمن، قابل دسیی
ی

 اطفال و جوانان به معلومات، پشتیباتی و شکایات به طریقه های که از نظر فرهنگ

 در خانه  این سازمان به نیازهای اطفال و جوانان دارای معلولیت، اطفال و جوانان با سابقۀ فرهن 5.3
ی

 و زباتی متنوع، کساتی که قادر به زندگ
ی

گ
ی جنسیت ها توجه خاص مبذول یم دارد.   ، همجنسگرایان ، دوجنسگرایان ، تراجنسینی ها و بتر ی  نیستند، و اطفال و جوانان لزبتر

 را برای آنها  5.4
ی

 فراهم یم کند / ارتقا یم دهد.   این سازمان توجه خایص به نیازهای اطفال و جوانان بویم دارد و یک محیط امن فرهنگ

افرادی که با اطفال و جوانان کار یم کنند حمایت و پشتیبانی یم شوند تا ارزشهای سالمنر و ایمنی طفل را در عمل انعکاس   -ایمنی طفل  6استاندارد 
 دهند 

 ایمنی طفل، یک سازمان باید اطمینان حاصل کند که حداقل:  6در متابعت از استاندارد 

، غربالگری قبل از استخدام کارمندان و داوطلبانه، بر ایمنی و رفاه طفل تأکید کند  د 6.1 ی  ر استخدام، از جمله اعالن، برریس معرفتر

 کارکنان مرتبط و داوطلبان مشغول کار با اطفال در حال حاضی از نظر ایمنی کار با اطفال یا معادل آن برریس گردند.   6.2

 

یک آشناتی مناسب به وظیفه را دریافت میکنند و از مسئولیت های شان نسبت به اطفال و جوانان، از جمله نگهداری   همه کارکنان و داوطلبان 6.3
اک گذاری معلومات و الزامات گزارش دیه آگاه هستند.    ریکارد، به اشیی

 نظارت و مدیریت مردم بطور  مداوم بر امنیت و سالمت طفل متمرکز است.  6.4

 روند شکایت و نگرانی ها طفل محور است -طفل ایمنی  7استاندارد 

 ایمنی طفل،  یک سازمان باید اطمینان حاصل کند که حداقل:  7در متابعت از استاندارد 

ی، کارکنان و داوطلبان،   7.1  به شکایات طفل محور است که به وضوح نقش ها و مسئولیت های رهیر
ی

این سازمان دارای یک پالییس رسیدگ
ی نامه رفتار و تعهدات مربوط به اقدام و گزارش دیه را مشخص یم کند   به انواع شکایات، نقض پالییس های مربوطه یا آیتر

ی
 .  رویکردهای رسیدگ

 ایمن است.  جری 7.2
ی

 به شکایات توسط اطفال و جوانان، خانواده ها، کارمندان و داوطلبان درک یم شود و از نظر فرهنگ
ی

 ان موثر رسیدگ

 به آنها پاسخ داده یم شود.  7.3
ً
 شکایات جدی گرفته یم شوند، و بالفاصله و کامال

ات و نگراتی ها را به مقامات مربوطه اعم از اینکه قانون، گزارش دادن را  این سازمان پالییس ها و شیوه های عمیل دارد كه گزارش دادن شكای  7.4
، مورد توجه قرار یم دهد و با اجرای قانون همکاری یم کند.   تقاضا دارد یا خیر

 گزارش دیه، حریم خصویص و تعهدات قانون استخدام برآورده یم شود.   7.5

ز به دانش، مهارتها و آگایه برای حفظ سالمت اطفال و جوانان از طریق آموزش و کارآموزی کارکنان و داوطلبان مجه  -ایمنی اطفال  8استاندارد 
 مداوم هستند. 

 ایمنی طفل ، یک سازمان باید اطمینان حاصل کند که حداقل:  8در متابعت از استاندارد 

ند تا به طور موثر پا  8.1 لییس سازمان در رابطه با ایمنی و سالمنی اطفال را عمیل  کارکنان و داوطلبان آموزش یم بینند و مورد حمایت قرار یم گیر
 سازند.  

کارکنان و داوطلبان آموزش و معلوماتی را دریافت یم کنند تا شاخص های آسیب طفل از جمله آسیب هاتی را  که سایر اطفال و جوانان باعث    8.2
 ان شده اند شناساتی کنند.  

ر به مسائل مربوط به ایمنی و سالمنی طفل و پشتیباتی از همکاراتی که آسیب ها را فاش یم کنند، آموزش  کارکنان و داوطلبان برای پاسخگوتی موث  8.3
 و معلومات دریافت یم کنند. 
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 برای اطفال و جوانان دریافت یم کنند.   8.4
ی

 ایجاد یک محیط امن از نظر فرهنگ
ی

   کارکنان و داوطلبان آموزش و معلومات الزم را در مورد چگونگ

یگ و آنالین ایمنی و سالمنر را افزایش یم دهند در حایل که فرصت آسیب دیدن اطفال و جوانان را به   -ایمنی طفل  9ندارد استا ی محیط های فی 
 حداقل یم رسانند. 

 ایمنی طفل ،  یک سازمان باید اطمینان حاصل کند که حداقل:  9در متابعت از استاندارد 

ی،  کارمندان و داوطلبان بدون به خط   9.1 یس به معلومات، ارتباطات اجتمایع و فرصت های یادگیر ی حق حریم خصویص طفل، دسیی ر انداختی
یگ را شناساتی و کاهش یم دهند.  ی  خطرات موجود در محیط آنالین و فیر

ی نامۀ رفتار سازمان و پالییس ها و اعمال امنیت و سالمنی طفل استفاده یم شود.  9.2  از محیط آنالین مطابق با آیتر

ند.   9.3 یگ را در نظر یم گیر ی ، فعالیت ها و محیط فیر  پالن های مدیریت ریسک، خطراتی نایسر از تنظیمات سازماتی

ی یم کند.  سازمان هاتی که تسهیالت و خدمات را با اشخاص 9.4  ثالث قرارداد یم کنند، پالییس های تدارکاتی دارند که ایمنی اطفال و جوانان را تضمتر

 اجرای استانداردهای ایمن طفل به طور منظم برریس شده و بهبود یم یابد  -ایمنی طفل  10استاندارد 

 اقل: ایمنی طفل، یک سازمان باید اطمینان حاصل کند که حد 10در متابعت از استاندارد 

 سازمان به طور منظم اقدامات ایمن طفل را برریس، ارزیاتر و بهبود یم بخشد.  10.1

ند تا علل و ناکایم های سیستیم شناساتی شوند و جهت بهبود مداوم مو  10.2 رد  شکایات، نگراتی ها و حوادث ایمنی مورد تجزیه و تحلیل قرار یم گیر
ند    استفاده قرار گیر

 های برریس های مربوطه را به کارمندان و داوطلبان، جامعه و خانواده ها و اطفال و جوانان گزارش یم دهد.  این سازمان یافته  10.3

 ایمن بودن این سازمان را برای اطفال و جوانان مستند یم سازد.  -ایمنی طفل  11استاندارد 
ی

 پالییس ها و شیوه عمل ها، چگونگ

 یک سازمان باید اطمینان حاصل کند که حداقل: ایمنی طفل،  11در متابعت از استاندارد 

 پالییس ها وشیوۀ عمل ها کلیه استانداردهای ایمنی طفل را مورد توجه قرار یم دهند.  11.1

 مستند شده و فهم آنها آسان است.  ( proceduresپالییس ها و شیوۀ عمل ها ) 11.2

ین عمل و مشاوره با ذینفعان در تهیه و ترت 11.3 ند. مدل های بهیی  یب پالییس ها وشیوۀ عمل ها مورد استفاده قرار یم گیر

ان پیشاهنگ و الگوی متابعت با پالییس ها و شیوۀ عمل ها هستند.  11.4  رهیر

 کارکنان و داوطلبان پالییس ها و شیوۀ عمل ها را درک و اجرا یم کنند.   11.5

 

 

 

م؟   از کجا کمک بگی 

را برای کمک به سازمان ها در انتقال  نظارت کنندگان استانداردهای ایمن طفل و نهادهای نظارتی یا صنعنی ممکن است بتوانند معلومات و پشتیباتی الزم
کمیسیون ارائه سواالت متداول ( ) FAQs شان به استانداردهای جدید فراهم کنند. یک مروری از نظارت کننده های مختلف استانداردهای ایمنی طفل در 

 شده است )لینک(. 

 
ی معلومات با کمیسیون تماس بگ  ید: شما یم توانید برای طرح سواالت تان یا گرفتی  یر

  :03 8601 5281یا  1300 782 978تلفون   

   :ایمیل contact@ccyp.vic.gov.au    

   بازدید کنید:   وبسایت کمیسیوناز www.ccyp.vic.gov.au  

 
 با شماره 

ً
ید و از آنها بخواهید با شماره تلفون  13 14 50اگر به ترجمان نیاز دارید، لطفا  با خدمات ترجمه کتنر و ترجمه شفایه تماس بگیر

ند.  03 8601  5281  با کمیسیون اطفال و جوانان تماس بگیر

 1سازمانها باید در مطابقت با استانداردهای فعیل ایمنی طفل به کارهای شان ادامه دهند تا اینکه استانداردهای جدید از 
 آغاز شود  2022جوالی 
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