
 

 

 

 

 څه نوي دي؟
 معیارونو ته عمومي کتنه نویو د ماشوم لپاره خوندي 

ه دغو معیارونو  گخوندي معیارونه رامنځته شول. د پنځو کلونو څخه وروسته، موږ ولیدل چې څرنلپاره  م کې په ویکتوریا کې د ماشوم  2016په جنوري  

 . لوکړلپاره خوندیتوب ښه  تنکیو ځوانانود ماشومانو او  

 د دې لپاره رامنځته شول، ترڅو زموږ معیارونه نور هم پیاوړي کړي. بدلونونه 

 تر کړي، خو    برابرنیټې پورې د نویو معیارونو سره ځانونه    2022  ، 1جوالۍ  چې د دې معیارونو تر چتر الندې راځي، اړ دي چې د   1مؤسسې هغه  

 . دغه وخته پورې به دا اوسني معیارونه کاریږي

یې باید ترسره   مؤسسېچې  وته کوي گ په د خوندي ساتلو لپاره هغه کړنې  تنکیو ځوانانونوي معیارونه لږترلږه مقررات رامنځته کوي او د ماشومانو او 

 .لري سمون رډید معیارونو سره  ېک  ایاسترالټوله چمتو کوي او په ډېر توضیحات لپاره    مؤسسود  یدو. ړيك

  معیارونو   ود نوی  ترڅو   يړسره به مرسته وک  ی دو  ؛ له وندي ساتلو لپاره ترسره کوي د خ  تنکیو ځوانانو دمخه د ماشومانو او    یې  مؤسسې  ېچ  انیهغه ش 

، دودونه  ۍ سیپال  توبیوندخاوسني    د  لپاره د ماشومسره د ځان د عیارولو    ارونویمع  ود نوی  وي چېاړ    مؤسسېبه    ېبرخو ک  نوځیپه    .ولري  سمونسره  

 بدلون یا وده ورکړي.ته او سازماني کلتور  

،  و یسیپال خپلو    دپه اړه به    توبی خوندد  او د ماشومانو    و سره اشنا شيمعیاروند نویو  به    یدو  ېچ  کهځ،  وي  ورټ گ  لپارهسازمانونو  د  به    ودښالر  دغه

ولري. هغه څه چې په دې الرښود کې   سمونچې ورته اړتیا لري د نویو معیارونو سره    تونهی نوي فعال  وڅتر  ، يکړ   لیپ  اکتنهیب   نوړطرزالعملونو او ک

کمیسیون هغه پوښتنې چې   امکان لري چې د او دي د ماشوم د نویو معیارونو د پخوانیو معیارونو سره پرتله کول   څه بدلون مومي؟او دا چې راغلي دي 

 اوسي.  وټورې گډېر ځل تکراریږي 

لخوا نوي معلومات   ونیس ید کم  ېکله چهرشي، او    وړاندېکولو لپاره    همرستد  سره    مؤسساتو د    ېک  اشتویبه په راتلونکو م  رښوونېنور معلومات او ال

 .ئړوک ونډگترالسه کولو لپاره د  کونو ینالیښدلته د برچې شئ  یکول  ېتاسبیا  ، نوخپور شي ودښاو الر

.بیانوي زډیلن شروطو ود نوی  لپاره ارونویمعو نوی  د مهالویش ېالند

 
د ماشومانو مسالمتیا او  د اړونده نهادونو لپاره ټول رېفرېنسونه په دغه سند کې د سازمان/سازمانونو په السرسري باندې بدل شوی دي. اړونده نهاد  1

 شوی دی او هغه نهادونه په ګوته کوي چې د خوندي ماشوم معیارونه باید رعایت کړي.  برخه کې تشریح   (1)3 کال قانون په  2005خوندیتوب د  
 

د ماشوم لپاره د ویکټوریا نوي 
 خوندي معیارونه 

What's new? 

Overview of the new 

Child Safe Standards 

Pashto 



 

 
 2 څه نوي دي؟  |د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د ویکتوریا نوي معیارونه   |د ماشومانو او ځوانانو لپاره کمیسیون 

 م کې پیلیږي( 2022جوالۍ،  1معیارونه )په نوي د ماشوم خوندي  څه نوي دي او یا بدلیږي؟  سرچینې ټورې گ 

د لپاره    د سمونسره    معیارونونوي  خوندي  د  د ماشوم    ونیسیکم

رامنځته کولو    دو  نیسرچ  ې وقف   د نوېولپاره    ې مرست  سره د  مؤسسو

 دی.  په حال کې 

1.  

د ماشومانو د پاملرنې    دونکوید اوس  انوگ اپوټاو د    دونکویاصلي اوس  د

االنشاء   دي،   سرچینې داسې     (SNAICC)دار  کړي  رامنځته 

انو د گترڅو د هغو سازمانونو، چې د اصلي اوسیدونکو او د ټاپو

سیدونکو د ماشومانو، تنکیو ځوانانو او ټولنو سره د ماشوم لپاره  او

ترې  د خوندي چاپیلایر د رامنځته کولو په برخه کې کار کوي مالتړ  

 وکړي. 

 

د   سازمان رامنځته کولد ماشوم د خوندیتوب لپاره د یو    همدا راز

کمیسون د الرښود په برخه کې هم د "تنوع او هم د کلتوري توپیر 

ته د درناوي له الرې د ماشوم خوندیتوب" ځینې اړونده الرښوونې  

 لري.  

 

 

څخه غواړي چې د اصلي اوسیدونکو    مؤسسومعیار  له  نوی  خوندي    1د ماشوم  

ه د خوندي چاپیلایر د رامنځته  گلپاره په کلتوري تو  تنکیو ځوانانود ماشومانو او  

باید دا غوښتنه پوره کړي، پرته لدې    مؤسسې امونه پورته کړي.  گکولو لپاره نوي  

چې دوی په دې وپوهیږي او که نه چې د اصلي اوسیدونکو ماشومان او ځوانان  

 څوک چې اوسهمال خپل چوپړونه او اسانتیاوې کاروي.    دغلته دي

اصلي به د    مؤسسې   یرډی  ې چ  ید  ی معن  ېه دپ  اریمعنوی  خوندي    1ماشوم    د

 لایری لپاره د خوندي چاپ  ویکورن  یاو د دو  تنکیو ځوانانوماشومانو او    اوسیدونکو

پلي   معیار  ې. د د ۍ رسیدنې ته ښه توب ورکړياوسن و  کولو لپاره خپل  تهځنیرام

 .ته بدلون لځ و یولري، نه  ای تړته ا څوه جاريکول به 

  ول ډان  ې چ د دې غوښتنه کوي،    ې کوم چوصلیږي  سره    اری وي معن  5د    اریمع  دا

 بېالبېلو اړتیاو ته درناوی وشي.  باید کې  مؤسساتوپه  اووساتل شی  

 

ماشوم   معیار    1د  پلوه خوندي چاپیلایر    –خوندي  له  کلتور  د  مؤسسات 
رامنځته کوي په کوم چې د اصلي اوسیدونکو دماشومانو او تنکیو ځوانانو 
 بیالبیلو او ځانګړو هویتونو او تجربو ته درناوی او ارزښت ورکول کیږي.

 
ډاډ سره  خوندي معیار    1د ماشوم د   په مطابقت کې وي یوه مؤسسه باید لږترلږه 

 ې: ترالسه کړي چ

ماشوم وړتیا ولري چې د خپل کلتور څرګندونه وکړي او خپل کلتوري حقوق   1.1

 پرځای کړي چې هڅونه او په فعاله توګه ترې مالتړ کیږي. 

د مؤسسې په دننه کې ستراتیجیانې رامنځته شي کومې چې د دغې مؤسسې ټول   1.2

د  د اصلي اوسیدونکو کلتور درک کړي او  غړي مجهز او پوه کړي ترڅو 

هغوی ځواک وستایي او د اصلي اوسیدونکو د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره  

 د دغه کلتور په اهمیت پوه شي. 

ستل شي ترڅو د مؤسسې دننه توکمیزم وپیژندل د مؤسسې لخوا ګامونه واخی  1.3

شی، مخه یې ونیول شی او تحمل نه شي. د توکمیزم د هرې پیښې به د مناسبو  

 عواقبو سره سم چلند وکړای شي. 

مؤسسه باید به فعاله توګه په خپل دننه کې د اصلي اوسیدونکو د ماشومانو،    1.4

 ې اخیستنې ته الره کړي.  تنکیو ځوانانو او د هغوی د کورنیو مالتړ او برخ

د مؤسسې ټولې پالیسیانې، طرزالعملونه، سیستمونه او پروسې باید په مجموعي   1.5

شکل د کلتور له پلوه یو خوندي او ټولشموله چاپیلایر رامنځته کړی او د اصلی  

پوره   اړتیاوې  د کورنیو  د هغوی  او  تنکیو ځوانانو  ماشومانو،  د  اوسیدونکو 

 کړي. 

https://www.snaicc.org.au/policy-and-research/child-safety-and-wellbeing/keeping-our-kids-safe/
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf


 

 
 3 څه نوي دي؟  |د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د ویکتوریا نوي معیارونه   |د ماشومانو او ځوانانو لپاره کمیسیون 

 م کې پیلیږي( 2022جوالۍ،  1معیارونه )په نوي د ماشوم خوندي  څه نوي دي او یا بدلیږي؟  سرچینې ټورې گ 

م  مؤسسې  د  خوندي  د  لپاره  کمیسون الرښود    اشوم  اوسنیو    دد 

 کې ځینې اړونده الرښوونې لري.   3او  2، 1معیارونو په برخو 

 ادفتر د چلند اصول: دویلز    لي یسو د سرپرستانو د نوي  اشومانو  مد  

دی، چې    ودښالریو  کولو    ته ځنرام   د  وخوندي چلند اصولد  ماشوم    د

پراخه   اړوندهپه اړه  رامنځته کولو    داصولو  خوندي چلند  د  ماشوم    د

 کوي. ور ېمشورسال

 

د   1د   کمیسون  حقونو  بشري  د  آسټرالیا  د  اړوند  اصولو   ملي 

او  مشورې وړاندې کوي  سالټورې  گ ه   گبریښنایې زده کړو رغبېل

له   د ماشومانو د خوندی مؤسسو د بریښنایي زده کړو د پورټال  

 الرې ورته السرسی کیدلی شي.  

 

 ې چ  سمون خوريسره    هڅ  د هغه   خونهړا  یرډی  2  معیارنوی  د ماشوم خوندي  

سره یې په مطابقت    ارونویمع  3او    2،  1د موجوده  اړ دي، چې    مؤسسې اوسمهال  

 کې ترسره کړي.  

 ۍ ساتلو او حکومتدار  ډکاری، رکولویشرپه  د معلوماتو    2  معیارماشوم خوندي    د

د ماشوم   ې کچو ک  ولوټپه    ېادارد یوې    و څتر  کوي،  ارگنټی خورا    ېباند  باتویترت

اداره   خطرونومتوجه  ماشومانو ته د  اړینه ده چې  .  يړک  تهځنی خوندي کلتور رام

 ی ورکړل شي.  ا ځ ې او کلتور ک ۍ ، حکومتدار مؤسسې په مشرتابهد  کول

 

د ماشوم خوندیتوب او هوساینه ته د مؤسسې   –خوندي معیار  2د ماشوم 
 په مشرتابه، حکومتدارۍ او کلتور کې ځای ورکړل شوی دی. 

 

د   ماشوم  معیار    2د  مطابقت کې وي سره  خوندي  باید   په  یوه مؤسسه 

 چې: لږترلږه ډاډ ترالسه کړي  

 کوي.  هعامه ژمن  لپاره توبیخوند د د ماشوم مؤسسه 2.1

شوی  مالتړ  بشپړ    ېبرخو کد مؤسسې په ټولو  څخه  خوندي کلتور  له  د ماشوم    2.2

 دی او څرگند شوی هم دی. 

  سي ی پال   ې ن یاو هوسا  توبید ماشوم خوند  ې کچو ک  ولوټپه    ترتیبات  ۍحکومتدارد    2.3

 پلي کول اسانه کوي. 

لپاره د متوقعه معیارونو او مسؤولیتونو    رضاکارانود چلند اصول د کارمنانو او    2.4

 ي.  ړپه اړه الرښوونې وړاندې ک

خطرونو  د متوجه  ته   وانانوځتنکیو  ماشومانو او    یانې ژیسترات  تیریمدد  د خطر    2.5

 او کمولو تمرکز کوي.  ژندلوی، پويیمخنپه 

خپل   په اړهساتلو    ریکارډاو    کولویشرد  د معلوماتو    رضاکارانکارمندان او    2.6

 درک کوي.  تونهیمسؤل

 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://www.kidsguardian.nsw.gov.au/child-safe-organisations/training-and-resources/child-safe-resources/code-of-conduct
https://www.kidsguardian.nsw.gov.au/child-safe-organisations/training-and-resources/child-safe-resources/code-of-conduct
https://www.kidsguardian.nsw.gov.au/child-safe-organisations/training-and-resources/child-safe-resources/code-of-conduct
https://www.kidsguardian.nsw.gov.au/child-safe-organisations/training-and-resources/child-safe-resources/code-of-conduct
https://www.kidsguardian.nsw.gov.au/child-safe-organisations/training-and-resources/child-safe-resources/code-of-conduct
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
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لپاره د  دا  :  ستنهیاو برخه اخ  ځواکمنتیا  ونیسید کم هغو مؤسساتو 

دی، د    الرښود  او  چې  کار  یوځای  سره    وانانوځتنکیو  ماشومانو 

اړه   او برخې اخیستنې په  لپاره د ځواکمنیدو  او د مؤسساتو  کوي 

ه یې  گچې څرندا  او    چمتو کوي  ودښالروړ  السرسي    او د  عملي 

مل  پلی  د  حقونه  ماشومانو  ډیری  د  د گکړي.  ماشوم  د  ملتونو  رو 

رو ملتونو د گحقونو اړوند کنوانسیون الندې رامنځته شوي دي. مل

  خپره کړې ده. کاپي  نمونه ییزهدغې په اړه یوه  

ټه  گد ناوړه    د ښوونځیو لپاره د پوهنې او روزنې ریاست الرښود

 ټور معلومات لري. گ اخیستنې د مختلفو ډولونو د نښو په اړه 

 ودښالر  ونیسیکولو لپاره د کم  تهځنیرام  مؤسسې دخوندي  د  ماشوم    د

 .لري ې وون ښالره وندړ ا ې ن ځی ې برخه ک په  اریمع  7اوسني د 

ام  2د   اصولو   آس  وندړلي  کم  ایرالټد  حقونو  بشري  د   سونید 

د  کوي او  ېاندړو ېمشورسال  ېورټ گ هگلېرغب و ړزده ک یې نایښبر

  ې له الر     الټد پور  وړزده ک  يینا ښمؤسسو د بری  یماشومانو د خوند

 شي.  ی دل یک ی ورته السرس

 

 

د ماشومانو  څخه غوښتنه لري، چې  له مؤسساتوتل  معیارونهماشومانو خوندي  د

ته وده    ونډگ  هغویولري او د    ې انیژیلپاره سترات  ولوواکمنځد    وانانوځتنکیو  او  

 .دي په خپل ځای کې خوندي تونهی. دا مسؤل يړورک

په اضافي شروطو کې  لپاره    د مؤسساتو معیار کې  خوندي  نوي    3  ماشوم په  د

 :ي، لکهشامل د  مواردالندې 

 . خبرول هړد حقونو په ا ید هغو ځوانانماشومان او تنکي  •

 ترڅو   ته هڅونه   ړمالت  خهڅ  همزولوله  او    ژندلیپ  ارزښتد    ایرتگد مل •

د خوندي احساس کولو او یو بل سره په اړیکه کې د پاتي کیدو په اړه  

 . يړ سره مرسته وک وانانوځماشومانو او د 

په اړه اړونده   ويیمخند  ريی ته د جنسي ت وانانوځماشومانو او تنکي  •

 برنامې وړاندې کول. 

وته  گپه  نښانې  هغه نښې    مجهز کول، ترڅو  رضاکارانوکارمندانو او  د   •

 .يرسو انیماشومانو ته زکړي چې 

مع  3ماشوم    د او    -  اری خوندي  ا  وانانځماشومان  په  حقونو  خپلو   هړد 

کوي   زهی اغورباندې    ېچې  كوم برخه اخلي    ېک  وړ کی، په پر يیږ ک  واکمنځ

 په جدي توگه څیړل کیږي. او 
د الندې   هږترلږل  دیبا وه مؤسسه  ی ،  ېسره په مطابقت ک  اریخوندي مع  3ماشوم    د

 :چې يړترالسه ک ډاډمواردو په اړه 

د   وانانځماشومان او تنکي  ډون،گد خوندیتوب، معلوماتو او برخه اخیستنې په  3.1

 شوي دي.  خبر هړحقونو په ا ولوټد  یهغو

شوې    او د همزولو څخه مالتړ ته هڅونه  ل شودی دیرتیا د ارزښت پیژندگد مل  3.2

، ترڅو د ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره د خوندي احساس په کولو کې مرسته ده

 لږ تجرید شي.  وکړي او  

وضعیت او شرایطو ته په کتو، ماشومانو او تنکیو ځواناتو ته د جنسي تیري د   3.3

 . شي  مناسبو معلومات ورکولد مخنیوي برنامې او د عمر اړونده 

او د   توافق وکړيلپاره  د پیژندلو  د ځورونې د عالماتو    رضاکارانكارمندان او    3.4

ې کړي،  ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د ماشوم دوستانه الروچارو اسانیاوې برابر 

 ي. کړ شریکې او خپلې اندیښنې کډون وکړي پریکړې په اخیستلو کې   د

د    3.5 د ودمؤسسات   الرهته    ونډگ  کومې چې لري  و   ې ان یژیلپاره سترات  ېکلتور 

 .وي ې ونکی و وابځته  فعالیت ځوانانو  واو د ماشومانو او تنکی هواروي

ي کړ  برابرفرصتونه    ې ستن یاخ  ې ته د برخ  وانانوځ  وی ماشومانو او تنکمؤسسات   3.6

باور او   چارهدا    هگتو  ېپه داو    ي واوس  ونکي یو  وابځته    ې اخیستنې برخ  یاو د دو

 .کوي ړېاویپ  ایلتېکښ
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 م کې پیلیږي( 2022جوالۍ،  1معیارونه )په نوي د ماشوم خوندي  څه نوي دي او یا بدلیږي؟  سرچینې ټورې گ 

یوې  د ماشوم لپاره د    له مخکې څخهد ماشومانو او ټولنو ښکیلتیا  

ه تجویز گپه تو  ه عملد یو ښ  خوندي مؤسسې په رامنځته کولو کې 

   ې ده.شو

 
ا  3د   اصولو   آس  وندړملي  کم  ایرالټد  حقونو  بشري  د   سونید 

د  کوي او  ېاندړو ېمشورسال  ېورټ گ هگلېرغب و ړزده ک یې نایښبر

  ې له الر     الټد پور  وړزده ک  يینا ښمؤسسو د بری  یماشومانو د خوند

 شي.  ی دل یک ی ورته السرس

 

اوسني خوندي   د  د یوې برخېد ماشومانو  تو  معیارونو  د مطابقت په  ،  هگسره 

 او ښکیل کوي. خبروي  ې ولن ټاو  ۍ کورن  له مخکې څخه  مؤسسات یرډی

ړي مکلفیتونه رامینځته کوي، گمعیار د مؤسساتو لپاره ځاننوی  خوندي    4د ماشوم  

 یل کړي. ترڅو د ماشوم د خوندیتوب په وده ورکولو کې کورنۍ او ټولنې ښک

 مکلفیتونه پدې معنا دي، چې مؤسسات باید دا ډاډ ورکړي چې دوی:  ينو

په هغو پریکړو کې چې په ماشومانو او تنکیو ځوانانو اغیزه کوي د کورنیو   •

 ي اوغوږ ورته نیسي. سالمشورې غواړاو ټولنو 

خوندي    خپلو ماشومانواو د    کیږي ونو کې ښکیل  گکورنۍ او ټولنۍ په پرمخت •

 پالیسیو او کړنو ته بیاکتنه کوي. 

اندیښنې راپورته کړ • ماشوم د خوندیتوب  د  او    يد دې په اړه چې څه ډول 

د ټولنو او  وه  گمؤسسات څرن کوالی شي چې په دې برخه کې کار وکړی 

 . او اړیکه نیسي ه مفاهمه گکورنیو سره یې په اړه په اغیزمنه تو

امونه پورته  گد خنډونو د راکمولو لپاره  د کورنیو د تنوع په پام کې نیسي او   •

 کوي. 

 

د ماشوم خوندیتوب او هوساینې ته د ودې    –   اریخوندي مع   4د ماشوم  

 ورکولو لپاره کورنۍ او ټولنې خبرول کیږی او ښکیلیږي.
ترالسه   ډاډ  هږترلږل  دیباه مؤسسه  وی  ې سره په مطابقت ک   اریخوندي مع   4ماشوم    د

 : چې  يړک

 چې د دوی پر ماشوم اغیزه کوي. کومه کورنۍ په پریکړو کې برخه اخلي   4.1

مؤسسه د کورنیو او ټولنو سره ښکیلیږي او د هغوی ماشوم ته د یوې خوندي    4.2

 ه اړیکه نیسي. گرسیدنې او د اړونده شته معلوماتو په اړه ورسره په ښکاره تو

ي او د مؤسسې پالیسیانو  كوشری  یاتکې خپل نظر  گکورنۍ او ټولنې په پرمخت  4.3

 او کړنالرو ته بیاکتنه کوي. 

 کورنۍ، سرپرستان او ټولنه د مؤسسې د عملیاتو او ادارې په اړه خبرول کیږي.    4.4
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 م کې پیلیږي( 2022جوالۍ،  1معیارونه )په نوي د ماشوم خوندي  څه نوي دي او یا بدلیږي؟  سرچینې ټورې گ 

کمیسون الرښود    لپاره د  د ماشوم د خوندې مؤسسې د رامنځته کولو

ه د اصلي اوسیدونکو ماشومانو،  گړي توگد تنکیو ځوانانو، په ځان

پلوه متنوعه او معلوله ماشومانو لپاره ځینې    نېد کلتوری او/یا د ژب 

 ټورې الرښوونې وړاندې کوي.  گ

 

ا  4د   اصولو   آس  وندړملي  کم  ایرالټد  حقونو  بشري  د   سونید 

د  کوي او  ېاندړو ېمشورسال  ېورټ گ هگلېرغب و ړزده ک یې نایښبر

  ې له الر     الټد پور  وړزده ک  يینا ښمؤسسو د بری  یماشومانو د خوند

 شي.  ی دل یک ی ورته السرس

 

د ماشوم خوندي معیارونه مؤسسات تل دې ته اړ باسي چې تنوع ته ځواب ویونکي 

واوسي او ویې پیژني او په دې پوه شي چې ځینې ماشومان د نورو په پرتله د 

دي. تر دې دمه دا خبره د اصلي   زیانمنیدوکي ټه اخیستنې په وړاندې ډېر گناوړه 

ژبني پلوه متنوع او معلولیت    اوسیدونکو ماشومانو د کلتوري خوندیتوب او یا د

له الرې څر درې اصولو  د  اړونده  پورې  په خوندیتوب  ماشومانو  نده گلرونکو 

 شوي ده. 

ځینې اضافي مکلفیتونه    5دا مکلفیتونه ادامه لري، خو د ماشوم نوي خوندي معیار  

 روښانوي، چې مؤسسات اړتیا لري ترڅو:

شالید • بېالبېلو  د  ځوانانو  تنکیو  او  ماشومانو  او  د  وضعیتونو  ونو، 

 اړتیاوو درک کول. 

لپاره   • ځوانانو  تنکیو  او  ماشومانو  ټولو  د  او  ترتیبات  اړین  ډول  هر 

 مساوي خوندیتوب رامنځته کړي. 

د هغو ماشومانو او تنکیو ځوانانو د اړتیاوو درک کول څوک چې په   •

او یا لیسبیان، همجنس بازان، نرښځۍ، ایزک    نشي اوسیدلی  کور کې 

 او دواړو جنسونو ته مایله ماشومان او تنکي ځوانان وي. 

 

د نوي معیار تمرکز ته په پام کې نیولو سره چې د ماشومانو په بیالبیلو  

وضعیتونو باندې د پوهیدو په اړه دي، مؤسسات به اړتیا ولري، ترڅو د  

لو ماشومانو ته هم پاملرنه وکړي. همجنسه او د جندر له پلوه بیالبی  

معیار سره وصلیږي، کوم چې مؤسسات دې ته اړباسي چې   1دا معیار له نوي 

د کلتور له پلوه خوندي چاپیلایر رامنځته کړي، په کوم کې چې د اصلي  

اوسیدونکو ماشومانو او تنکیو ځوانانو ځانگړي او متنوعه هویتونو او تجربو ته  

کیږي.   درناوی او ارزښت ورکول  

 

و او بیالبیالو اړتیاو ته باید په  ن مساوي حقو  –   اری خوندي مع  5د ماشوم  

 . شوي دى  پالیسیو او کړنالرو کې درناوی

مؤسسهیو د  ه  مع   5ماشوم    باید  ک   اریخوندي  مطابقت  په  الندې    ه ږترلږل  ې سره  د 

 چې:  يړترالسه ک ډاډ مواردو په اړه

ډون باید د ماشومانو او تنکیو ځوانانو  گپه    رضاکارانود کارمنانو او  مؤسسه،    5.1

 خلکو مالتړ وکړي.  اوښتلو وړ حاالتونه درک کړي او د زیان مختلف

ماشومان او تنکي ځوانان معلوماتو ته السرسی ولري، مالتړ او شکایتونه په   5.2

سرسي وړ سره مخته بوځي چې په کلتوري ډول خوندي وي، د ال  الروچاروداسې  

 وي او د پوهیدو لپاره اسانه وي. 

ړي پاملرنه گمؤسسه د معلولیت لرونکو ماشومانو او تنکیو ځوانانو اړتیاو ته ځان  5.3

ډون څوک چې له کلتوري او ژبني  گوکړي، د هغو ماشومانو او تنکیو ځوانانو په  

، همجنس انی او یا لیسبیلپلوه بیالبیل شالیدونه لري، څوک چې په کور کې نشي اوسید

 او دواړو جنسونو ته مایله ماشومان او تنکي ځوانان وي.  باز، نرښځۍ 

ړي گ دغه مؤسسه د اصلي اوسیدونکو ماشومانو او تنکیو ځوانانو اړتیاو ته ځان 5.4

وده ړی/ پلوه یو خوندي چاپیلایر رامنځته ک  له  ي او د هغوی لپاره د کلتوروکړپاملرنه  

 ړي.ورکورته 
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 م کې پیلیږي( 2022جوالۍ،  1معیارونه )په نوي د ماشوم خوندي  څه نوي دي او یا بدلیږي؟  سرچینې ټورې گ 

د کمیسون الرښود  لپاره    د ماشوم د خوندې مؤسسې د رامنځته کولو

د گمارنې او انتخابي پروسې، سکریننگ، نظارت، روزنې، پراختیا  

م چې د او د کارمنانو او رضاکارانو د فعالیتونو د څارنې په اړه کو

 ماشوم د خوندیتوب مالتړ کوي پراخه الرښوونې لري.  
 

ا  5د   اصولو   آس  وندړملي  کم  ایرالټد  حقونو  بشري  د   سونید 

د  کوي او  ېاندړو ېمشورسال  ېورټ گ هگلېرغب و ړزده ک یې نایښبر

  ې له الر     الټد پور  وړزده ک  يینا ښمؤسسو د بری  یماشومانو د خوند

 شي.  ی دل یک ی ورته السرس

 

د خوندي ماشوم اوسني معیارونه واردمخه مؤسسات دې ته اړ باسي  

د چې   او  انتخابي پروسې، سکریننگ، نظارت، روزنې، پراختیا  د گمارنې او 

کارمنانو او داوطلبانو د فعالیتونو د څارنې لپاره پالیسیانې او طرزالعملونه ولري. 

خوندیتوب د مسایلو  همدا راز دوی اړ دي، چې کارمنان او رضاکاران د ماشوم د  

 لپاره د مؤسسې د راپور ورکولو د پروسو څخه خبر کړي.

ماشوم   نوي  نوي  خوندي    6د  به  مؤسسات  سره،  نیولو  کې  پام  په  ته  معیار 

 مسؤولیتونه ولري چې کارمنان او رضاکاران په دې اړه خبر کړي چې: 

او   • خوندیتوب  د  ماشوم  د  چې  پروسه  ساتلو  ریکارډ  د  مؤسسې  هوساینې  د 

 وي.  هاړوند

   د معلوماتو شریکول او د راپور ورکولو مکلفیتونه. •

 تنکیو ځوانانو د ماشومانو او    ېهغه خلک چ  -  ار یخوندي مع  6د ماشوم  

ترڅو د ماشوم خوندیتوب او   وړ دي او مالتړ ترې شویسره کار کوي  

 هوساینې ارزښتونه په عمل کې منعکس کړي. 

 ترالسه  ډاډ  هږترلږل  دیباه مؤسسه  و ی  ې سره په مطابقت ک  اریخوندي مع  6ماشوم    د

 : چې  يړک

مارنه، اعالنات، ریفرینس چک، د کارمندانو او رضاکارانو د مخکینیو کاري  گ  6.1

 ار کوي.   گخوندیتوب او هوساینې په اړه ټین، د ماشومانو د گتجربو سکرینن

وسني  کولو لپاره اد ماشومانو سره د کار  باید  اړونده کارمندان او رضاکاران    6.2

 ولري.   ونې ارزسره د مطابقت په اړه  د شالید  او یا  ارزونه ولريچک یا 

تعارف وکړي او د ماشومانو    مناسبټول کارمندان او رضاکاران یو له بل سره    6.3

ریکارډ ساتلو،  د  خپلو مسؤولیتونو څخه خبر واوسي،  د  اړه  په  تنکیو ځوانانو  او 

 ډون. گمعلوماتو شریکولو او راپور ورکولو د مکلفیتونو په 

تمرکز   ې ن یاو هوسا  توبی خوندپر  د ماشوم    تی ریاو د خلکو مد  ارنهڅ  هروان  6.4

 کوي. 

 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php


 

 
 8 څه نوي دي؟  |د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د ویکتوریا نوي معیارونه   |د ماشومانو او ځوانانو لپاره کمیسیون 

 م کې پیلیږي( 2022جوالۍ،  1معیارونه )په نوي د ماشوم خوندي  څه نوي دي او یا بدلیږي؟  سرچینې ټورې گ 

کمیسون الرښود    پاره دل  د ماشوم د خوندې مؤسسې د رامنځته کولو

د راپور ورکولو او طرزالعملونو په اړه اړونده مشورې وړاندې  

 کوي. 

د کمیسون ویبسایټ د هغې مؤسسې په اړه چې په دې طرحه کې  

 لري.  راپورورکولو وړ چلند طرحهشامله وي د 

د ماشوم د خوندیتوب ملي دفتر پر ماشوم باندې د متمرکزو او او د  

رامنځته کولو لپاره سرچینې خپرې    شکایتونو پروسې السرسی وړ د  

 کړي دي.   

 

ام  6د   اصولو   آس  وندړلي  کم  ایرالټد  حقونو  بشري  د   سونید 

د  کوي او  ېاندړو ېمشورسال  ېورټ گ هگلېرغب و ړزده ک یې نایښبر

  ې له الر     الټد پور  وړزده ک  يینا ښمؤسسو د بری  یماشومانو د خوند

 شي.  ی دل یک ی ورته السرس

 

 ې پروس   ې زمن یاغ  ې چ مؤسسات اړ باسي    معیارونه اوسني    توبی د ماشومانو د خوند

 تونه ی شکا  ترڅو خپل  کوي   ړمالت  وانانوتنکیو ځد ماشومانو او    ېچکومې  ولري  

ه گي، چې په مناسبه توش  ی کول  مؤسسه  ې چ  يړترالسه ک  ډاډاو    يړراپورته ک

 ځواب ویونکې واوسي او د ماشومانو په اړه شکمن ناوړه چلند ریپورټ کړي.  

 تونو ید شکا  رهیسرب  رضاکارانود کارمندانو او  معیار  خوندي  نوی    7د ماشوم  

اهمیتپروسو   او کوي    ارگنټی  پر  کوي  تمرکز  باندې  ماشومانو  پر  چې  کومې 

 شوي وي.  ولماشومان، تنکي ځوانان او د هغوی کورنۍ یې په اړه پوه

خوندي معیار د مؤسساتو لپاره مکلفیتونه روښانه کوي  نوي  7همدا راز د ماشوم 

 چې: 

 په سمدستي او بشپړ ډول ورته ځواب ووایې. ، شکایتونه جدي ونیسي •

 .د قانون د پلي کوونکو سره همکاري وکړي •

 راپور ورکړي، او د کار او محرمیت مسؤولیتونه سرته ورسوي.   •

 

ماشوم تمرکز پروسې پر    نویښاو اند  تونوید شکا   -  اریخوندي مع  7د ماشوم  

 کوي 

ترالسه   ډاډ  هږترلږل  دیبایوه مؤسسه    ې سره په مطابقت ک  اریخوندي مع  7ماشوم    د

 : کړي چې 

پالیسي لري،  د السرسي وړ    شکایتونو کولومتمرکزه د  پر ماشوم باندې    سهمؤس  7.1

تو په روښانه  او  گکومه چې  لپاره ضوابط  او رضاکارانو  کارمندانو  د مشرتابه،  ه 

مسؤولیتونه، د شکایتونو د مختلفو ډولونو سره د چلند کولو کړنالرې، د چلند د اصولو  

مکلفیتونه ام پورته کولو او راپور ورکولو  گ و نقض او په اړه یې د  ید اړوندو پالیس

 ړي.  وته کگپه 

د شکایت اغیزمنې پروسې د ماشومانو، تنکیو ځوانانو، کارمنانو او رضاکارانو    7.2

 لخوا درک کیږي او د کلتور له پلوه خوندي وي. 

ویل سمدستي او بشپړ ډول ورته ځواب  په  ي او  وڅیړشکایتونه په جدي ډول    7.3

 ي. شوی و

کایتونو  د شاو اړونده چارواکو ته    لري  طرزالعملونهدغه مؤسسه پالیسیانې او    7.4

قانون   چیرېتوپیر نه لري که    او اندیښنو په اړه راپور ورکولو ته رسیدګي وکړي،

  اپورورکول غواړي او که نه او د قانون پلي کوونکو سره همکاري کوي او که.ر

 ړي. مارنې قانون مراعت کگاو د   رمیتمح، مکلفیتونواړونده  ورکولو  د راپور    7.5

 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/reportable-conduct-scheme/
https://childsafety.pmc.gov.au/sites/default/files/2020-09/nocs-complaint-handling-reference-guide.pdf
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
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 م کې پیلیږي( 2022جوالۍ،  1معیارونه )په نوي د ماشوم خوندي  څه نوي دي او یا بدلیږي؟  سرچینې ټورې گ 

ماشوم د خوندي مؤسسې د رامنځته کولو لپاره د کمیسون  د  

د پوهې، مهارتونو او د کارمندانو او رضاکارانو    الرښود 

د پوهاوي په اړه ځینې معلومات لري چې اړ دي ترڅو  

 ماشومان او تنکي ځوانان خوندي وساتي.  
د کمیسون ویبسایت د هغې مؤسسې په اړه چې په دې طرحه کې  

 لري.  راپورورکولو وړ چلند طرحهشامله وي د 

 

د پوهنې او روزنې د ریاست الرښود د    ښوونځیو لپارهد  

معلومات  ن  گټور  اړه  په  نښانو  نښو  د  اخیستنې  گټه  اوړه 

 لري.  
 

  یېنا یښد بر  سونید بشري حقونو کم  ایرالټد آس  وندړا  7د ملي اصولو  

د ماشومانو  کوي او  ېاندړو  ېمشورسال ېورټگ هگلېرغب وړزده ک

ورته   ېله الر    الټد پور  و ړزده ک  ي ی ناښ مؤسسو د بری  ید خوند

 شي.  ی دل یک ی السرس

 

معیارونه   خوندي  ماشوم  اوسني  او  دمخه  د  کارمندانو  د  چې  اړباسي  مؤسسات 

کړي، ترڅو وکولی شي، د ماشوم خوندي وررضاکارانو ته معلومات او روزنه  

 ټه اخیستنې تورونو ته ځواب ووایې.  گچاپیلایر رامنځته کړي او د ناوړه 

 

ه کوي کوم چې گمعیار د مؤسساتو لپاره مسؤولیتونه په ډانوی  خوندي    8د ماشوم  

رضاک او  کارمنانو  او  د  کوي  مالتړ  او  روزنه  روزند  ارانو  او  تعلیم  ې  روان 

 برابروي چې: فرصتونه 

 . کړيد ماشوم د خوندیتوب او هوساینې په اړه د مؤسسې پالیسي پلي   •

)لکه هغه زیان چې د نورو ماشومانو او    وپیژني د زیان نښې نښاني   •

 وي(.  یتنکیو ځوانانو لخوا رامنځته شو 

ه ځواب  گاندیښنو ته په اغیزمنه تود ماشوم د خوندیتوب مسایلو او   •

رابرسیره    ونهزیان  چې   ووایي او د هغو همکارانو مالتړ وکړي څوک

 کوي. 

معیارونو سره وصلیږي او نور ټول درې   5نوي او   1دا معیار د  

معیارونه په مؤسساتو باندې مکلفیتونه ږدي ترڅو د ماشومانو او  

تنکیو ځوانانو لپاره د خوندي چاپیلایر د رامنځته کولو لپاره د  

 کارمنانو او رضاکارانو لپاره روزنه او معلومات چمتو کړي.   

، مهارتونو او  ېکارمندان او رضاکاران د پوه  -  اری خوندي مع  8د ماشوم  

  م ید روان تعل  وانانتنکي ځ ماشومان او    وڅ تردي    يشو  پوهاوي سره مجهز

 خوندي وساتي.  ېله الر  ېاو روزن 
ترالسه  ډاډ  ې سره په مطابقت ک اریخوندي مع  8 د ماشوم د هږترلږلیوه مؤسسه باید  

 : چې  يړک

دې    8.1 د  او رضاکاران  روزلکارمنان  ترې    شوي  لپاره  مالتړ  تاو  رڅو شوى 

 کړي.   ې ه د ماشوم د خوندیتوب او هوساینې پالیسي پلگمؤسسه په اغیزمنه تو

ترڅو د ماشوم د زیان ي ړكارمنان او رضاكاران روزنه او معلومات ترالسه ك 8.2

چې د نورو ماشومانو او تنکیو ځوانانو    زیانونوعالمات وپیژني په شمول د هغو  

 وي. ترسره شوي لخوا 

کارمنان او رضاکاران روزنه او معلومات ترالسه کوي، ترڅو د ماشوم په اړه   8.3

ه ځواب ووایې او د خپلو همکارانو  گد خوندیتوب او هوساینې مسایلو ته په اغیزمنه تو

 ه کوي. گمالتړ وکړي، څوک چې زیان په ډا

ه  گي، چې څن ړسه ککارمنان او رضاکاران په دې اړه روزنه او معلومات ترال 8.4

پلوه خوندي چاپیریاالنو    له  کولی شي د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د کلتورو

 رامنځته کړي.  

 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/reportable-conduct-scheme/
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/childprotection/Pages/identify.aspx
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
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 م کې پیلیږي( 2022جوالۍ،  1معیارونه )په نوي د ماشوم خوندي  څه نوي دي او یا بدلیږي؟  سرچینې ټورې گ 

 ودښالر  ونیسیکولو لپاره د کم  تهځنیرام  مؤسسې دوندي  د خماشوم  د  

ناو پ د    ې ستنیاخ  هټگ  هړد  ارااو    ژندلویخطراتو  په  سال    هړکمولو 

 کوي.  مشورې وړاندې

 

پ  19-کویډد   د    رمهالوبا  اړه  په  تنکیو ځوانانو  د  او  ماشومانو  د 

ویبسایټ   آنالین  لینکونهگکمیسون  او  الرښوونې  وړاندې    ټورې 

 کوي. 

ه د ماشومانو د خوندي ساتلو  گپه آنالین تو  آنالین کمیشنر ویبپاڼهد  

 په اړه ټولشموله سالمشورې وړاندې کوي. 

 

چیک لیست د آنالین خوندیتوب    د بشري حقونو د کمیسون  د آسترالیا

ټورې سالمشورې  گه  گد زده کړې آنالین رغبیلو  ملي اصول   8او د  

ول د زده  ډد خوندي ماشوم د مؤسسې په آنالین  وړاندې کوي او  

 د السرسي وړ دي.   له الرې کړې د پورټال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د ماشوم اوسني خوندي معیارونه وار دمخه د مؤسساتو څخه غواړي چې د دواړو 

فزیکي او آنالین چاپیریاالنو سره د تړلیو خطراتو څخه باخبره وي او د ماشومانو  

 امونه اوچت کړي. گ ټه اخیستنې د خطراتو د لرې کولو لپاره گڅخه د ناوړه 
 

 ړي مسؤولیتونه لري چې: گنې ځانخوندي معیار د مؤسساتو لپاره ځینوی  9د ماشوم 

 په پام کې ونیسي. هد فزیکي چاپیریاالتو سربیره آنالین چاپیریاالن •

د ماشوم او یا د تنکي ځوان د محرمیت، معلوماتو ته د السرسي، ټولنیزو اړیکو   •

او زده کړې فرصتونو په حق باندې د معاملې کولو پرته په دغو چاپیریاالنو کې 

 اکمول. د خطراتو پیژندل او ر

د ماشوم خوندیتوب او هوساینې ته وده ورکول او همدا راز ماشومانو او تنکیو  •

 راکمول. ونهځوانانو ته د زیان اړولو فرصت

که چیرې مؤسسه د درېیم الس ډلو سره د اسانتیاو او خدماتو ورکولو تړون ولري،  •

ځو تنکیو  او  ماشومانو  د  چې  پالیسېانې  تداکارتو  د  چې  ده  پکار  ورته  انانو نو 

 خوندیتوب تضمنیوي ولري.

 

ماشوم   معخو 9د  آنال   کيیفز د    -   اریندي  او   توبیخوند  لایر یچاپ   نیاو 

ته    وانانوتنكیو ځماشومانو او    ېچ  ېحال ک  ېته وده ورکوي پداس  ېن یهوسا

 . راكمويرسولو فرصت  انید ز
ترالسه   ډاډ  هږترلږل  ې ک  مطابقتسره په    اریخوندي مع  9ماشوم    د  دیبایوه مؤسسه  

 : چې  يړک

وته او  گرمنان او رضاکاران په آنالین او فزیکي چاپیریاالنو کې خطرات په كا 9.1

راکم کړي پرته له دې چې د یو ماشوم د محرمیت، معلوماتو ته د السرسي، ټولنیزو 

 اړیکو او د زده کړې د حق په فرصتونو باندې معامله وکړي. 

آنالین چاپیلایر د مؤسسې د چلند د اصولو او د ماشوم د خوندیتوب او هوساینې    9.2

 د پالیسي او کړنالرې سره سم وکارول شي. 

او د فزیکي چاپیلایر لخوا    هفعالیتون  د خطر د مدیریت کولو پالنونه، د مؤسسې   9.3

 .  ونیول شي په پام کې  هخطرون يد رامنځته شو

ډل  9.4 د درېیم الس  باید د مؤسسې چې  لري،  د اسانتیاو او خدماتو تړون  و سره 

 تداکارتو پالیسېانې چې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو خوندیتوب تضمینوي ولري. 

 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/news/online-safety-covid-19/
https://ccyp.vic.gov.au/news/online-safety-covid-19/
https://www.esafety.gov.au/
https://childsafe.humanrights.gov.au/sites/default/files/inline-files/CSO%20Checklist%20for%20online%20safety_2.pdf
https://childsafe.humanrights.gov.au/sites/default/files/inline-files/CSO%20Checklist%20for%20online%20safety_2.pdf
https://childsafe.humanrights.gov.au/sites/default/files/inline-files/CSO%20Checklist%20for%20online%20safety_2.pdf
https://childsafe.humanrights.gov.au/sites/default/files/inline-files/CSO%20Checklist%20for%20online%20safety_2.pdf
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
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 ودښالر  ونیسیکولو لپاره د کم  تهځنیرام  مؤسسې دوندي  د خماشوم  د  

په توگه موجوده ده( د مؤسساتو   ورډ فایلد ځان ارزونې وسیله )د 

سره مرسته کوي ترڅو د اوسني ماشوم د خوندیتوب د معیارونو  

د ماشومانو د خوندیتوب په اړه په خپلو اصولو بیاکتنه  سره په پرتلنې  

د    وکړي. ماشوم  د  به  وسیله  نوې  په نویو  یوه  معیارونو  خوندي 

 وړاندې د بیاکتنو د مالتړ لپاره خپره شي.

حقونو   بشري  د  آسترالیا  د  د  کمیسون  آنالین    9د  د  اصولو  ملي 

د  ټورې سالمشورې وړاندې کوي او  رغبیلگه گ د خوندي ماشوم 

د السرسي   له الرې  ول د زده کړې د پورټالډمؤسسې په آنالین  

 وړ دي. 

 

برخه    ارونو ی خوندي معد  د ماشوم  واردمخه  او دوامداره وده    اکتنهی ب 

 ده. 
  لري   مکلفیتونهلپاره نوي    د مؤسساتو   اری خوندي معنوی    10ماشوم  د  

 : ترڅو
اندتونهیشکا • خوند  ېنیښ،  د  د    وڅتر  يڅیړو  یښېپ  توبیاو  توب  دوامداره ښه  د 

 وته شي. گخبریدو او سیستماتیکې ناکامۍ الملونه په 

کارمنانو، رضاکارانو، ټولنو، کورنیو، ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته د ماشومانو   •

 د خوندي روزنو اړونده د بیاکتنو د موندنو په اړه د راپور ورکول.  

  ول ډ پلي کول په منظم    وارونیخوندي معد  د ماشوم    -   اریخوندي مع  10   د ماشوم 

 . يیږک هښاو  بیاکتل کیږي

خوندي معیار سره په مطابقت کې ډاډ ترالسه   10یوه مؤسسه باید لږترلږه د ماشوم د  

 کړي چې: 

ه د ماشوم د خوندي کړنو بیاکتنه، ارزونه او پرمختنه گمؤسسه په منظمه تو  10.1

 کوي.  

د   ښه توبد دوامداره    وڅتري  څیړ  یښې پ  توبی او د خوند  ې ن یښ، اندتونهیشکا  10.2

 وته شي.  گپه  ۍ الملونهناکام  ې او سیستماتیک خبریدو

مؤسسه د کارمنانو، رضاکارانو، ټولنو، کورنیو، ماشومانو او تنکیو ځوانانو    10.3

 ته د اړونده بیاکتنو د موندنو په اړه راپور ورکړي. 

 

 ودښالر  ونیس یکولو لپاره د کم  تهځنیرام  مؤسسې دماشوم خوندي  د  

  ېوون ښالر  ېور ټگو  یانې اس یپال  په اړه نمونه ییزې    اریوسني معا  2د  

 کوي.  وړاندې
 

د بشري حقونو   د  د آسترالیا  آنالین    10د کمیسون  د  ملي اصولو 

د  ټورې سالمشورې وړاندې کوي او  رغبیلگه گ د خوندي ماشوم 

د السرسي   له الرې  ول د زده کړې د پورټالډمؤسسې په آنالین  

 وړ دي. 

 

او   پالیسیو  ټولشمولو  د  لپاره  مالتړ  د  کولو  پلي  د  دودونو  خوندي  د  ماشوم  د 

د خوندي  چمتو کول، کومې چ  طرزالعملونو ماشوم  اوسني  د  مخکې څخه  د  ې 

 معیارنو لخوا اړین وي.  

 : د مؤسساتو لپاره نوي ملکفیتونه لري چې  اریوندي مع نوی خ  11اشوم مد 

 ي. ړاسانه ک په پارد پوهیدلو  طرزالعملونهپالیسیانې او  •

د   وکړي سره سالمشورې  ښکیلواړخونو  د   • د طرحو څخه  کړنالرو  د غوره  او 

 خلي. واټه گپالیسیو او طرزالعملونو د پراختیا لپاره 

 موډل پلی چې د پالیسیو او طرزالعملونو کړید مؤسسې مشرانوڅخه ډاډ ترالسه  •

 کوي او ورته ژمن دي. 

ماشوم   مع   11د  م طرزالعملونه  او    ۍسی پال  -  اریخوندي  چې دا  ستندوي 

 .دهلپاره خوندي  وانانوځتنکیو ماشومانو او څرنگه یوه اداره د 
ترالسه   ډاډ  هږترلږل  ې سره په مطابقت ک  اری خوندي مع  11ماشوم    د  دیبا   یوه مؤسسه

 : چې  يړک

د ټولو خوندي معیارونو مالتړ    11.1 او رسیدنه پالیسۍ او طرزالعملونه د ماشوم 

 کوي. 

 ي. و ي او د پوهیدلو لپاره اسانه وپالیسۍ او طرزالعملونه مستند شوي  11.2

نمونو    11.3 اد غوره  د ښکیلووړاندې کول  د  ،  اړخونو سره سالمشورې کول  و 

 .خبرولپالیسیو او طرزالعملونو د پراختیا په اړه  

عیار  11.4 او طرزالعملونو مطابق ځانونه  پالیسیو  د  او ورته ژمن کړ  مشران  ي 

 ي.  اوسو

 . عملي یې کړياو    پوه شي کارمندان او رضاکاران په پالیسیو او طرزالعملونو    11.5
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