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 در ویکتوریا آغاز خواهند شد   2022ژوئیه    1استانداردهای جدید ایمنی کودکان به منظور تقویت ایمنی کودکان در تاری    خ  

در ویکتوریا آغاز شدند.  بعد از پنج سال، ما مشاهده کرده ایم که این استانداردها چگونه   2016استانداردهای ایمنی کودکان )استانداردها( در ژانویه 
 ایمنی کودکان و افراد جوان را بهبود داده اند. 

اتی به وجود آورده ایم.    برای قوی تر کردن استانداردهایمان، تغییر

وی کنند.  تا آن زمان، استانداردهای کنوتی به کار   2022ژوئیه   1تحت پوشش این استانداردها باید تا تاری    خ  1های سازمان  از استانداردهای جدید پیر
 گرفته یم شوند. 

ی کودکان و افراد  ی کرده و اقداماتی که سازمان ها باید برای ایمن نگه داشیی جوان به عمل آوردند را تعریف یم  استانداردهای جدید، حداقل الزامات را تعییر
الیا دار  ی با استانداردها در بقیه نقاط اسیی ی را برای سازمان ها فراهم یم کنند و سازگاری بیشیی  ند.  کنند. این استانداردها شفافیت بیشیی

ی کودکان و افراد جوان انجام یم دهند، به آنها در  وی از استانداردهای جدید کمک خواهند کرد.  در  کارهاتی که سازمان ها هم اکنون برای ایمن نگه داشیی پیر
ی کاری و فرهنگ سازماتی کنوتی خود را تغییر داده یا آن را توسعه دهند تا  با استانداردهای  برخی از حیطه ها، سازمان ها باید سیاست ایمنی کودکان، آییر

 جدید مطابقت داشته باشند.  

  2022ژوئیه  1ینده توسط کمیسیون و سایر مقامات ناظر فراهم خواهد شد تا به سازمان ها کمک شود تا اطالعات و راهنماتی های بیشیی یط ماه های آ
 به استانداردهای جدید انتقال یابند.  

 چه مواردی متفاوت خواهند بود؟  

ات اصیل شامل الزامات جدید زیر یم شوند:    اگرچه استانداردهای جدید مشابه استانداردهای کنوتی ایمنی کودکان ویکتوریا هستند، تغییر

ی کودکان و افراد جوان  •  مشارکت دادن خانواده ها و جوامع محیل در تالش های سازمان ها جهت ایمن نگه داشیی

 تمرکز بیشیی بر ایمنی کودکان و افراد جوان ابوریجینی  •

 مدیریت خطر کودک آزاری در محیط های آنالین   •

ی کودکان و افراد جوان.  •  الزامات مربوط به حاکمیت، سیستم ها و روندهای ایمن نگه داشیی

 سازمان ها چه مواردی را باید بدانند؟ 

 برای استانداردهای جدید، سازمان ها ب
ی

 اید:  جهت آمادگ

چه مواردی تغییر پیدا یم کنند؟ استانداردهای  ،  چه مواردی جدید هستند؟ نماتی کیل از استانداردهای جدید ایمنی کودکاناز طریق مطالعه   •
 ، با استانداردهای جدید و مواردی که تغییر یم کنند، آشنا شوند. پرسش های رایجو  کنوتی و جدید ایمنی کودکان را با هم مقایسه کنید

برای مطابقت با استانداردهای جدید انجام دهد فکر کرده و هم اکنون برنامه ریزی جهت   2022ژوئیه  1کارهاتی که سازمان تان باید تا   به •
 انتقال را آغاز کنید 

رای دریافت  وقنی کمیسیون اطالعات و راهنماتی های جدید برای کمک به سازمان ها جهت انتقال به استانداردهای جدید را صادر یم کند، ب •
ک شوید.   اینجا ایمیل ها، در   مشیی

 
یس، در این سند واژه "سازمان/ها" جایگزین کلیه اشارات به "نهادهای مربوطه" شده است.  نهاد مربوطه در بخش ) 1 قانون   3( 1به منظور قابلیت دسیی

 تعریف شده است و شامل نهادهاتی یم شود که تابع استانداردهای ایمنی کودکان یم باشند.   2005تندرسنی و ایمنی کودکان مصوب 
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 استانداردهای جدید ایمنی کودکان چه هستند؟ 

 یازده استاندارد جدید ایمنی کودکان وجود دارند:  

 
 ایمنی را ایجاد کنند که در آن به هویت های گوناگون و منحرص به فرد و تجربیات کودکان و   -ایمنی کودکان  1استاندارد 

ی
سازمان ها محیط فرهنگ

ام گذاشته شده و برای آنها ارزش قائل شوند  افراد جوان ابوریجینی احتر

وی ا  ایمنی کودکان، یک سازمان باید، حداقل، اطمینان حاصل کند که:  1ز استاندارد در پیر

د.  1.1  خود تشویق شده و به صورت فعال تحت حمایت قرار گیر
ی

 تواناتی یک کودک جهت ابراز فرهنگ خود و لذت بردن از حقوق فرهنگ

اتژی هاتی درون سازمان به کار گذاشته شوند تا تمایم اعضا بتوان 1.2 ند نقاط قوت فرهنگ بومیان ابوریجینی را به رسمیت شناخته و از آنها  اسیی
 قدرداتی کنند و اهمیت آن برای تندرسنی و ایمنی کودکان و افراد جوان ابوریجینی را درک کنند. 

آن برخورد شود و تحمل نشود.   اقداماتی توسط سازمان به کار گرفته شوند تا اطمینان حاصل شود نژادپرسنی در درون سازمان شناساتی شده، با  1.3
 با هر مورد نژادپرسنی با پیامدهای مناسب برخورد یم شود.  

ی کودکان و افراد جوان ابوریجینی و خانواده هایشان حمایت کرده و آنها را تسهیل کند.  1.4  سازمان به صورت فعال از مشارکت و دربرگیر

ی های کاری، سیستم ها و رون  1.5 نده ای را ایجاد کنند و به نیازهای کودکان  تمایم سیاست ها، آییر  ایمن و دربرگیر
ی

دهای سازمان با هم محیط فرهنگ
 کنند. 

ی
 و افراد جوان ابوریجینی و خانواده هایشان رسیدگ

 ایمنی و تندرسنر کودکان در ریاست، حاکمیت و فرهنگ سازمانی کار گذاشته شود  -ایمنی کودکان  2استاندارد 

وی از استاندار   ایمنی کودکان، یک سازمان باید، حداقل، اطمینان حاصل کند که:  2د در پیر

 آن سازمان تعهدی عمویم به ایمنی کودکان دارد.   2.1

د.   2.2 ی به باال دفاع شود و این فرهنگ الگو قرار گیر ی و پاییر  از فرهنگ ایمنی کودکان در تمایم سطوح سازمان از سطوح باال به پاییر

 سیاست ایمنی و تندرسنی کودکان را در تمایم سطوح تسهیل کند.  نظام حاکمیت، اجرای 2.3

ی نامه رفتاری، رهنمودهاتی را برای کارمندان و داوطلبان در مورد استانداردهای رفتاری و مسئولیت های انتظار رفته فراهم یم کن 2.4  د.  یک آییر

ی، شناساتی و کاهش خطرات برای کودکان و افراد جوان تمرکز یم کنند.  2.5 اتژی های مدیریت خطر بر پیشگیر  اسیی

ی اطالعات و نگهداری سوابق را درک یم کنند.    2.6 اک گذاشیی  کارمندان و داوطلبان تعهدات خود در مورد به اشیی

باط با حقوق خود توانمند باشند، در تصمیمانر که بر آنها تأثتر یم گذارد مشارکت داشته و کودکان و افراد جوان در ارت  -ایمنی کودکان  3استاندارد 
 جدی گرفته شوند 

وی از استاندارد   ایمنی کودکان، یک سازمان باید، حداقل، اطمینان حاصل کند که:  3در پیر

، اطالعات و مشارکت   3.1  مطلع شوند.  کودکان و افراد جوان از تمایم حقوق شان، از جمله ایمنی

ی   3.2 اهمیت دوسنی ها شناخته شده و حمایت از جانب همتایان تشویق شود تا به کودکان و افراد جوان کمک شود احساس ایمنی و انزوای کمیی
 کنند. 

ی از سوء استفاد 3.3 یس کودکان و افراد جوان به برنامه های پیشگیر ه جنیس و اطالعات  در جاتی که مرتبط با محیط یا زمینه باشد، امکان دسیی
 مرتبط مربوطه به رویسی متناسب با سن شان، ارائه شود.  

پسند را برای کودکان و افراد جوان جهت ابراز نظرات  -کارمندان و داوطلبان تواناتی تشخییص عالئم آسیب را داشته باشند و روش های کودک  3.4
ی و مطرح کردن نگراتی هایشان تسهیل    کنند. شان، مشارکت در تصمیم گیر

 را ایجاد کنند که مشارکت را تسهیل یم کند و پاسخگوی نظرات ارائه شده توسط کودکا  3.5
ی

اتژی هاتی را در جا داشته تا فرهنگ ن و سازمان ها اسیی
 افراد جوان یم باشد.  

نها باشند، و از این طریق اطمینان  سازمان ها فرصت هاتی را برای کودکان و افراد جوان جهت مشارکت فراهم کنند و پاسخگوی مشارکت های آ 3.6
 و مشارکت را تقویت کنند. 

 خانواده ها و جوامع محیل مطلع بوده و در ارتقای ایمنی و تندرسنر کودکان مشارکت داشته باشند -ایمنی کودکان  4استاندارد 

وی از استاندارد   ایمنی کودکان، یک سازمان باید، حداقل، اطمینان حاصل کند که:  4در پیر

گذارند، مشارکت دارند.   4.1  خانواده ها در تصمیماتی که بر فرزندشان تأثیر



  

 contact@ccyp.vic.gov.au  ccyp.vic.gov.au  978 782 1300  5از  3صفحه 

ابل آن سازمان با خانواده ها و جامعه محیل در ارتباط با رویکرد ایمنی کودکان خود مشارکت کرده و تی پرده صحبت یم کند و اطالعات مرتبط ق 4.2
یس یم باشند.    دسیی

ی کاری سازمان نظرات خود را ابراز کنند. خانواده ها و جوامع محیل در ایجا 4.3  د و بازنگری سیاست ها و آییر

 خانواده ها، مراقبت کنندگان و جامعه محیل از عملیات و حاکمیت سازمان مطلع باشند.   4.4

ام گذاشته شود  -ایمنی کودکان  5استاندارد  ی کاری، عدالت برقرار شده و به نیازهای گوناگون احتر  در سیاست ها و آییر

وی از استاندارد   ایمنی کودکان، یک سازمان باید، حداقل، اطمینان حاصل کند که:  5در پیر

ایط گوناگون کودکان  5.1 و افراد جوان را درک یم کنند، و خدمات حماینی فراهم کرده و پاسخگوی آن آن سازمان، از جمله کارمندان و داوطلبان، شی
 دسته از افراد که آسیب پذیر هستند، یم باشند. 

 قابل درک هستند، به اطالعات، خدمات حماینی و   5.2
ی

یس و به سادگ  ایمن، قابل دسیی
ی

کودکان و افراد جوان به روش هاتی که از نظر فرهنگ
یس دارند.  روندهای ارائه شکایت  دسیی

 و زباتی  5.3
ی

، کودکان و افراد جوان از پیشینه های فرهنگ   آن سازمان توجیه خاص به نیازهای کودکان و افراد جوان دارای معلولیت یا ناتواتی
 کنند، و کودکان و افراد جوان همجنسگرای زن و مرد، دوجنسگرا، تراجنسی

ی
 نی و بیناجنسان دارد.  گوناگون، آنها که نیم توانند در خانه خود زندگ

 ایمنی را برای آنها فراهم یم کند/ارتقا یم دهد.  5.4
ی

   آن سازمان توجیه خاص به نیازهای کودکان و افراد جوان ابوریجینی دارد و محیط فرهنگ

اس ارزش های ایمنی و تندرسنر کودکان افرادی که با کودکان و افراد جوان کار یم کنند مناسب بوده و در عمل، برای انعک -ایمنی کودکان  6استاندارد 
 تحت حمایت قرار دارند 

وی از استاندارد   ایمنی کودکان، یک سازمان باید، حداقل، اطمینان حاصل کند که:  6در پیر

، از جمله در تبلیغات، برریس معرف ها و مصاحبه و برگزیدن پیش از استخدام کارمندان و داوطلبان، بر ایمنی و  6.1 تندرسنی کودکان  بخش کارگزینی
کید کند.    تأ

 کارمندان و داوطلبان مربوطه، مجوز کار کردن با کودکان به روز یا عدم سوء پیشینه مشابیه داشته باشند.    6.2

  تمایم کارمندان و داوطلبان، جلسه معارفه مناسنی دریافت کرده و از مسئولیت های خود نسبت به کودکان و افراد جوان، از جمله نگهداری 6.3
گاه باشند.   ی اطالعات و تعهدات گزارش دادن آ اک گذاشیی  سوابق، به اشیی

 نظارت دائم و مدیریت افراد بر ایمنی و تندرسنی کودکان متمرکز باشند.  6.4

 روندها برای ارائه شکایات و نگرانی ها بر کودک متمرکز باشد  -ایمنی کودکان  7استاندارد 

وی از استاندارد   ، یک سازمان باید، حداقل، اطمینان حاصل کند که: ایمنی کودکان 7در پیر

س و متمرکز بر کودگ دارد که به وضوح نقش ها و مسئولیت های ریاست، کارمندان و   7.1  به شکایاتی قابل دسیی
ی

آن سازمان سیاست رسیدگ
ی نامه رفتاری مرتبط و تعهدات انجام اقدامات و گزارش دا دن، را داوطلبان، رویکردها در برخورد با انواع متفاوت شکایات، نقض سیاست ها یا آییر

 ریف یم کند. تع

 ایمن هستند.   7.2
ی

 به شکایات توسط کودکان و افراد جوان، خانواده ها، کارمندان و داوطلبان درک شده و از نظر فرهنگ
ی

 روندهای موثر رسیدگ

 شکایات جدی گرفته شده و به آنها شی    ع و کامل پاسخ داده یم شود.  7.3

که گزارش دادن شکایات و نگراتی ها به مقامات مرتبط را مخاطب قرار یم دهد، چه قانون    آن سازمان سیاست ها و روندهاتی کاری در جا دارد  7.4
 گزارش دادن را حکم کند، چه نکند، و با مجریان قانون همکاری کند.  

ی استخدام را برآورده یم کند.  7.5  تعهدات گزارش دادن، حفظ حریم خصویص و قوانیر

ی کودکان از طریق آمو  -ایمنی کودکان  8استاندارد  گایه جهت ایمن نگه داشیر زش و کارآموزی دائم، کارمندان و داوطلبان مجهز به دانش، مهارت ها و آ
 و افراد جوان باشند

وی از استاندارد   ایمنی کودکان، یک سازمان باید، حداقل، اطمینان حاصل کند که:  8در پیر

 ند تا به صورت موثر سیاست ایمنی و تندرسنی کودکان سازمان را به اجرا بگذارند.  کارمندان و داوطلبان کارآموزی دیده و تحت حمایت قرار گیر   8.1

کارمندان و داوطلبان برای تشخیص عالئم آسیب کودک، از جمله آسیب از جانب سایر کودکان و افراد جوان، کارآموزی و اطالعات دریافت    8.2
 کنند. 
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ائل ایمنی و تندرسنی کودکان و حمایت از همکاراتی که آسیب را افشا یم کنند، کارآموزی و کارمندان و داوطلبان برای پاسخگوتی موثر به مس  8.3
 اطالعات دریافت کنند. 

 ایمن برای کودکان و افراد جوان، کارآموزی و اطالعات دریافت کنند.    8.4
ی

 ایجاد محیط های فرهنگ
ی

 کارمندان و داوطلبان در ارتباط با چگونگ

ی آنکه فرصت آسیب دیدن کودکان و افراد جوان را به  -ان ایمنی کودک 9استاندارد  محیط های طبییع و آنالین، ایمنی و تندرسنر را ارتقا دهند، حیر
 حداقل برسانند 

وی از استاندارد   ایمنی کودکان، یک سازمان باید، حداقل، اطمینان حاصل کند که:  9در پیر

و طبییع را شناساتی کرده و آنها را کاهش دهند، بدون آنکه به حق حریم خصویص، امکان  کارمندان و داوطلبان خطرات در محیط های آنالین   9.1
ی کودک لطمه وارد کنند.  یس به اطالعات، ارتباطات اجتمایع و فرصت های یادگیر  دسیی

ی های کاری ایمنی و تندرسنی کودکان  9.2 ی نامه رفتاری سازمان و سیاست و آییر د.  محیط آنالین در مطابقت با آییر  مورد استفاده قرار گیر

ند.  9.3  برنامه های مدیریت خطر، خطرات نایسی از محیط ها و فعالیت های سازماتی و محیط طبییع را مدنظر بگیر

ند، سیاست های تهیه خدماتی برای حصول اطمینان از   9.4 سازمان هاتی که اشخاص ثالث را تحت قرارداد برای تسهیالت و خدمات به کار یم گیر
 ایمنی کودکان و افراد جوان داشته باشند. 

 گری شده و بهبود داده شوندبه اجرا گذاشته شدن استانداردهای ایمنی کودکان به صورت منظم بازن -ایمنی کودکان  10استاندارد 

وی از استاندارد   ایمنی کودکان، یک سازمان باید، حداقل، اطمینان حاصل کند که:  10در پیر

ی های کاری ایمنی کودکان را بازنگری و ارزیاتی کرده و آنها را بهبود دهد.  10.1  آن سازمان به صورت منظم آییر

گاه سازی  شکایات، نگراتی ها و رویدادهای مربوط به ا 10.2 یمنی جهت شناساتی علل و نواقص سیستم تجزیه و تحلیل شوند تا بهبود مستمر را آ
 کنند. 

 آن سازمان یافته های بازنگری های مربوطه را به کارمندان و داوطلبان، جامعه محیل، خانواده ها و کودکان و افراد جوان گزارش دهد.   10.3

 روندهای کاری، چگونه ایمن بودن سازمان برای کودکان و افراد جوان را مستند کنند   سیاست ها و  -ایمنی کودکان  11استاندارد 

وی از استاندارد   ایمنی کودکان، یک سازمان باید، حداقل، اطمینان حاصل کند که:  11در پیر

 سیاست ها و روندهای کاری تمایم استانداردهای ایمنی کودکان را مخاطب قرار دهند.  11.1

 سیاست ها و روندهای کاری مستند شده و درک آنها آسان باشد.   11.2

گاه سازی یم کند.  11.3 ین الگوهای کاری و مشاوره ها با افراد ذینفع، توسعه سیاست ها و روندهای کاری را آ  بهیی

وی از سیاست ها و روندهای کاری دفاع کرده و آن را الگو قرار دهد.  11.4  ریاست از پیر

 مندان و داوطلبان سیاست ها و روندهای کاری را درک کرده و آنها را به مرحله اجرا بگذارند. کار   11.5

 

 

 

 

 

 

 

 

وی از استانداردهای کنونی ایمنی کودکان ادامه دهند.  2022ژوئیه  1سازمان ها باید تا زمان آغاز استانداردهای جدی در   ، به پتر



  

 contact@ccyp.vic.gov.au  ccyp.vic.gov.au  978 782 1300  5از  5صفحه 

 از کجا یم توانید کمک دریافت کنید؟ 

ها جهت انتقال به استانداردهای جدید    مقامات ناظر استانداردهای ایمنی کودکان و نهادهای اصیل و صنعنی ممکن است بتوانند برای کمک به سازمان
 کمیسیون فراهم شده است.    پرسش های رایجاطالعات و خدمات حماینی فراهم کنند.  نماتی کیل از مقامات ناظر استانداردهای ایمنی کودکان در لینک 

 
ید:    چنانچه سواالت و پرسش هاتی دارید، یم توانید با کمیسیون تماس بگیر

  :(03) 8601 5281یا  1300 782 978تلفن   

  :ایمیلcontact@ccyp.vic.gov.au   

  وب سایت کمیسیون: بهwww.ccyp.vic.gov.au مراجعه کنید 

 
 با 

ً
جم شفایه نیاز دارید، لطفا ید و از آنها بخواهید با کمیسیون کودکان و  13 14 50خدمات ترجمه کتنی و شفایه به شماره چنانچه به یک میی تماس بگیر

ند.  03 8601  5281افراد جوان به شماره   تماس بگیر
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