
 

 

 

 

 چه مواردی جدید هستند؟  
 نمایی کلی از استانداردهای جدید ایمنی کودکان

در ویکتوریا آغاز شدند. بعد از پنج سال، ما مشاهده کرده ایم که این   2016استانداردهای ایمنی کودکان )استانداردها( در ژانویه 

 استانداردها چگونه ایمنی کودکان و افراد جوان را بهبود داده اند. 

 برای قوی تر کردن استانداردهایمان، تغییراتی به وجود آورده ایم. 

از استانداردهای جدید پیروی کنند. تا آن زمان، استانداردهای   2022ژوئیه  1تحت پوشش این استانداردها باید تا تاریخ  1سازمان های 

 کنونی به کار گرفته می شوند. 

استانداردهای جدید، حداقل الزامات را تعیین کرده و اقداماتی که سازمان ها باید برای ایمن نگه داشتن کودکان و افراد جوان به عمل  

ت بیشتری را برای سازمان ها فراهم می کنند و سازگاری بیشتری با استانداردها در بقیه  آوردند را تعریف می کنند. این استانداردها شفافی 

 نقاط استرالیا دارند. 

کارهایی که سازمان ها هم اکنون برای ایمن نگه داشتن کودکان و افراد جوان انجام می دهند، به آنها در پیروی از استانداردهای جدید  

ها، سازمان ها باید سیاست ایمنی کودکان، آیین کاری و فرهنگ سازمانی کنونی خود را تغییر داده   کمک خواهند کرد. در برخی از حیطه

 یا آن را توسعه دهند تا با استانداردهای جدید مطابقت داشته باشند. 

این راهنما برای سازمان ها، در حالیکه با استانداردهای جدید آشنا می شوند و شروع به بازنگری سیاست ها، روندهای کاری و آیین نامه  

کاری ایمنی کودکان خود می کنند تا اقدامات جدیدی که باید برای مطابقت با استانداردهای جدید به عمل آورند را شناسایی کنند، مفید 

  پرسش های رایجو  چه مواردی تغییر پیدا می کنند؟ استانداردهای کنونی و جدید ایمنی کودکان را با هم مقایسه کنید. راهنمای خواهد بود 

 کمیسیون نیز ممکن است مفید باشند. 

  اینجا وانید در اطالعات و راهنمایی های بیشتر برای کمک به سازمان ها طی ماه های آینده توسط کمیسیون فراهم خواهد شد، و شما می ت 

 مشترک شوید تا در زمان انتشار اطالعات یا راهنمایی های جدید توسط کمیسیون، ایمیل هایی دریافت کنید.

 هم می کند. جدول زیر، خالصه ای از الزامات جدید در استانداردهای جدید را فرا

 

 
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 دستر

 تعریف شده است و شامل نهادهایی یم شود که تابع استانداردهای ایمتی کودکان یم باشند.  2005تندرستر و ایمتی کودکان مصوب 
 
 

استانداردهای جدید ایمنی 
 کودکان ویکتوریا

What's new? 

Overview of the new 

Child Safe Standards 

Persian 

https://ccyp.vic.gov.au/contact-us/sign-up-for-commission-updates/
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 منابع مفید   چه مواردی جدید هستند یا تغییر پیدا می کنند؟  آغاز می شوند(   2022ژوئیه  1استانداردهای جدید ایمنی کودکان )که در  

سازمان ها محیط فرهنگی ایمنی را ایجاد کنند   -ایمنی کودکان  1استاندارد 

که در آن به هویت های گوناگون و منحصر به فرد و تجربیات کودکان و 

 افراد جوان ابوریجینی احترام گذاشته شده و برای آنها ارزش قائل شوند

ایمنی کودکان، یک سازمان باید، حداقل، اطمینان حاصل کند   1در پیروی از استاندارد 

 که:

توانایی یک کودک جهت ابراز فرهنگ خود و لذت بردن از حقوق فرهنگی خود   1.1

 ر گیرد. تشویق شده و به صورت فعال تحت حمایت قرا 

استراتژی هایی درون سازمان به کار گذاشته شوند تا تمامی اعضا بتوانند نقاط  1.2

قوت فرهنگ بومیان ابوریجینی را به رسمیت شناخته و از آنها قدردانی کنند و اهمیت  

 آن برای تندرستی و ایمنی کودکان و افراد جوان ابوریجینی را درک کنند.

کار گرفته شوند تا اطمینان حاصل شود نژادپرستی در  اقداماتی توسط سازمان به  1.3

درون سازمان شناسایی شده، با آن برخورد شود و تحمل نشود. با هر مورد نژادپرستی 

 با پیامدهای مناسب برخورد می شود.

سازمان به صورت فعال از مشارکت و دربرگیری کودکان و افراد جوان  1.4

 رده و آنها را تسهیل کند.ابوریجینی و خانواده هایشان حمایت ک

تمامی سیاست ها، آیین های کاری، سیستم ها و روندهای سازمان با هم محیط  1.5

فرهنگی ایمن و دربرگیرنده ای را ایجاد کنند و به نیازهای کودکان و افراد جوان 

 ابوریجینی و خانواده هایشان رسیدگی کنند. 

لزم به برداشتن قدم هایی جدید جهت  سازمان ها را م 1استاندارد جدید ایمنی کودکان 

ایجاد محیط فرهنگی ایمن برای کودکان و افراد جوان ابوریجینی می کند. سازمان ها 

باید صرفنظر از اینکه آیا می دانند که کودکان و افراد جوان ابوریجینی هم اکنون از  

 نند.خدمات و تسهیالت شان استفاده می کنند یا خیر، این الزامات را برآورده ک

به این معنی است که بیشتر سازمان ها باید رویکرد  1این استاندارد جدید ایمنی کودکان 

کنونی خود به ایجاد محیطی ایمن برای کودکان و افراد جوان ابوریجینی و خانواده  

هایشان را بهبود دهند. به اجرا گذاشتن این استاندارد نیاز به تالش های دائم خواهد 

 ییر یک باره. داشت، و نه یک تغ

که برقراری عدالت و احترام گذاشتن به نیازهای  5این استاندارد با استاندارد جدید 

 گوناگون را در سازمان ها الزامی می کند، مرتبط است. 

کمیسیون در حال تهیه منابع جدید اختصاصی برای کمک به  

ایمنی کودکان می   1سازمان ها جهت مطابقت با استاندارد جدید 

 باشد. 

دبیرخانه مراقبت ملی از کودکان ابوریجینی و جزیره نشین 

(SNAICC )را برای حمایت از سازمان هایی که با  منابعی

کودکان، افراد جوان ابوریجینی و جزیره نشینان تنگه تورس و 

جوامع محلی جهت ایجاد محیط های ایمن برای کودکان کار می  

 کنند، تهیه کرده است. 

کمیسیون نیز  راهنمای ایجاد سازمانی ایمن برای کودکان

راهنمایی هایی مرتبط در بخش "ایمنی کودکان از طریق احترام  

 گذاشتن به گوناگونی و تقاوت های فرهنگی" دارد. 

 

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
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 منابع مفید   چه مواردی جدید هستند یا تغییر پیدا می کنند؟  آغاز می شوند(   2022ژوئیه  1استانداردهای جدید ایمنی کودکان )که در  

حاکمیت ایمنی و تندرستی کودکان در ریاست،  -ایمنی کودکان  2استاندارد 

 و فرهنگ سازمانی کار گذاشته شود 

ایمنی کودکان، یک سازمان باید، حداقل، اطمینان حاصل کند   2در پیروی از استاندارد 

 که:

 آن سازمان تعهدی عمومی به ایمنی کودکان دارد. 2.1

از فرهنگ ایمنی کودکان در تمامی سطوح سازمان از سطوح باال به پایین و پایین  2.2

 دفاع شود و این فرهنگ نمونه قرار گیرد.  به باال تحت

نظام حاکمیت، اجرای سیاست ایمنی و تندرستی کودکان را در تمامی سطوح تسهیل  2.3

 کند.

یک آیین نامه رفتاری، رهنمودهایی را برای کارمندان و داوطلبان در مورد  2.4

 استانداردهای رفتاری و مسئولیت های انتظار رفته فراهم می کند. 

ستراتژی های مدیریت خطر بر پیشگیری، شناسایی و کاهش خطرات برای  ا  2.5

 کودکان و افراد جوان تمرکز می کنند.

کارمندان و داوطلبان تعهدات خود در مورد به اشتراک گذاشتن اطالعات و  2.6

 نگهداری سوابق را درک می کنند.

سازمان ها هم اکنون به موجب  ایمنی کودکان با آنچه   2بسیاری از جوانب استاندارد 

 موظف به انجام آنها می باشند، سازگار می باشند. 3و  2، 1استانداردهای کنونی 

ایمنی کودکان تأکید بیشتری بر به اشتراک گذاشتن اطالعات،   2استاندارد جدید 

نگهداری سوابق و نظام حاکمیت جهت ایجاد فرهنگ ایمنی کودکان در تمامی سطوح 

مدیریت خطرات برای کودکان باید الزاماً در ریاست، حاکمیت و فرهنگ  سازمان دارد.

 سازمانی کار گذاشته شود.

کمیسیون، راهنمایی   راهنمای ایجاد سازمان ایمن برای کودکان

 دارد.  3و  2، 1داردهای کنونی هایی مرتبط در بخش های استان

آیین نامه رفتاری: راهنمایی برای ایجاد آیین نامه رفتاری ایمنی 

کان نیو ساوث ویلز، توصیه  دفتر سرپرستان کود برای کودکان

هایی جامع در مورد ایجاد آیین نامه رفتاری ایمنی برای کودکان 

 فراهم می کند.

کمیسیون حقوق بشر   1پودمان یادگیر آنالین اصول ملی 

پورتال استرالیا، توصیه هایی مفید فراهم می کند و از طریق 

قابل دسترسی   یادگیری آنالین سازمان های ایمن برای کودکان

 است.  

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://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
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 منابع مفید   چه مواردی جدید هستند یا تغییر پیدا می کنند؟  آغاز می شوند(   2022ژوئیه  1استانداردهای جدید ایمنی کودکان )که در  

کودکان و افراد جوان در ارتباط با حقوق خود  -ایمنی کودکان  3استاندارد 

توانمند باشند، در تصمیماتی که بر آنها تأثیر می گذارد مشارکت داشته و 

 جدی گرفته شوند 

ایمنی کودکان، یک سازمان باید، حداقل، اطمینان حاصل کند   3ندارد در پیروی از استا

 که:

کودکان و افراد جوان از تمامی حقوق شان، از جمله ایمنی، اطالعات و مشارکت   3.1

 مطلع شوند.

اهمیت دوستی ها شناخته شده و حمایت از جانب همتایان تشویق شود تا به کودکان  3.2

 ایمنی و انزوای کمتری کنند.و افراد جوان کمک شود احساس 

در جایی که مرتبط با محیط یا زمینه باشد، امکان دسترسی کودکان و افراد جوان  3.3

به برنامه های پیشگیری از سوء استفاده جنسی و اطالعات مرتبط مربوطه به روشی 

 متناسب با سن شان، ارائه شود.

را داشته باشند و روش های کارمندان و داوطلبان توانایی تشخیصی عالئم آسیب  3.4

پسند را برای کودکان و افراد جوان جهت ابراز نظرات شان، مشارکت در  -کودک

 تصمیم گیری و مطرح کردن نگرانی هایشان تسهیل کنند. 

سازمان ها استراتژی هایی را در جا داشته تا فرهنگی را ایجاد کنند که مشارکت   3.5

 ه شده توسط کودکان و افراد جوان می باشد.را تسهیل می کند و پاسخگوی نظرات ارائ 

سازمان ها فرصت هایی را برای کودکان و افراد جوان جهت مشارکت فراهم کنند   3.6

و پاسخگوی مشارکت های آنها باشند، و از این طریق اطمینان و مشارکت را تقویت 

 کنند.

اتژی هایی در جا استانداردهای ایمنی کودکان همیشه سازمان ها را ملزم به داشتن استر

جهت توانمندسازی کودکان و افراد جوان و ارتقای مشارکت آنها، کرده اند. این تعهدات  

 پا بر جا باقی می مانند. 

ایمنی کودکان، شامل موارد زیر  3الزامات اضافی برای سازمان ها به موجب استاندارد 

 می شوند: 

 مطلع کردن کودکان و افراد جوان در مورد حقوق شان •

تشخیص اهمیت دوستی ها و تشویق دریافت حمایت از جانب همتایان تا به کودکان و  •

 افراد جوان کمک شود احساس ایمنی و ارتباط کنند.

ائه برنامه های پیشگیری از سوء استفاده جنسی به کودکان و افراد جوان در جایی  ار •

 که مرتبط باشد 

 مجهز کردن کارمندان و داوطلبان به توانایی تشخیص عالئم آسیب در کودکان.  •

توانمندسازی و مشارکت: راهنمایی برای سازمان هایی که با 

کمیسیون، راهنمایی هایی  کودکان و افراد جوان کار می کنند

معقول و قابل دسترسی را برای سازمان ها در مورد 

زی و مشارکت و نحوه اجرای آن در روند کاری،  توانمندسا

 فراهم می کند.

بسیاری از حقوق کودکان به موجب پیمان نامه حقوق کودک  

از آن   نسخه ای سادهسازمان ملل تعیین می شوند. سازمان ملل  

 را منتشر کرده است. 

اداره آموزش و پرورش حاوی اطالعاتی  راهنمایی برای مدارس

 .مفید در مورد عالئم انواع متفاوت آزار و اذیت می باشد

کمیسیون نیز  راهنمای ایجاد سازمان ایمن برای کودکان

 دارد. 7راهنمایی هایی مرتبط در بخش استاندارد کنونی 

کمیسیون حقوق بشر   2پودمان یادگیر آنالین اصول ملی 

پورتال ی مفید فراهم می کند و از طریق استرالیا، توصیه های 

قابل دسترسی   یادگیری آنالین سازمان های ایمن برای کودکان

 است. 

https://ccyp.vic.gov.au/child-safety/resources/guides-and-information-sheets/
https://ccyp.vic.gov.au/child-safety/resources/guides-and-information-sheets/
https://www.unicef.org.au/our-work/information-for-children/un-convention-on-the-rights-of-the-child
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/childprotection/Pages/identify.aspx
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
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 منابع مفید   چه مواردی جدید هستند یا تغییر پیدا می کنند؟  آغاز می شوند(   2022ژوئیه  1استانداردهای جدید ایمنی کودکان )که در  

خانواده ها و جوامع محلی مطلع بوده و در  -ایمنی کودکان  4استاندارد 

 و تندرستی کودکان مشارکت داشته باشند ارتقای ایمنی 

ایمنی کودکان، یک سازمان باید، حداقل، اطمینان حاصل کند   4در پیروی از استاندارد 

 که:

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

ایمنی کودکان خود آن سازمان با خانواده ها و جامعه محلی در ارتباط با رویکرد  4.2

 مشارکت کرده و بی پرده صحبت می کند و اطالعات مرتبط قابل دسترسی می باشند.

خانواده ها و جوامع محلی در ایجاد و بازنگری سیاست ها و آیین کاری سازمان  4.3

 نظرات خود را ابراز کنند.

ان مطلع  خانواده ها، مراقبت کنندگان و جامعه محلی از عملیات و حاکمیت سازم 4.4

 باشند. 

بسیاری از سازمان از پیش به عنوان بخشی از مطابقت داشتن با استانداردهای کنونی 

 ایمنی کودکان، خانواده ها و جوامع محلی را مطلع کرده و آنها را مشارکت می دادند.

ایمنی کودکان تعهدات خاصی را برای سازمان ها جهت مشارکت دادن  4استاندارد جدید 

 و جوامع محلی در ارتقای ایمنی کودکان، ایجاد می کند.  خانواده ها 

 تعهدات جدید به این معنی می باشند که سازمان ها باید اطمینان حاصل کنند که: 

جویای نظرات خانواده ها و جوامع محلی در تصمیماتی که بر کودکان و افراد جوان  •

 تأثیرگذارند، می شوند 

و بازنگری سیاست ها و آیین های کاری   خانواده ها و جوامع محلی را در ایجاد •

 ایمنی کودکان مشارکت می دهند 

به صورت موثر با خانواده ها و جوامع محلی در مورد چگونگی طرح نگرانی های  •

 مرتبط با ایمنی کودکان و چگونگی کار سازمان صحبت می کنند  

می  گوناگونی خانواده ها را مدنظر گرفته و برای کاهش موانع دربرگیری عمل   •

 کنند.

مشارکت دادن خانواده ها و جوامع محلی از پیش به عنوان آیین  

  راهنمای ایجاد سازمانی ایمن برای کودکانکاری خوب در 

 توصیه شده است. 

کمیسیون حقوق بشر   3پودمان یادگیر آنالین اصول ملی 

پورتال استرالیا، توصیه هایی مفید فراهم می کند و از طریق 

قابل دسترسی   یادگیری آنالین سازمان های ایمن برای کودکان

 است. 

در سیاست ها و آیین کاری، عدالت برقرار  -ایمنی کودکان  5استاندارد 

 شده و به نیازهای گوناگون احترام گذاشته شود 

ایمنی کودکان، یک سازمان باید، حداقل، اطمینان حاصل کند   5در پیروی از استاندارد 

 که:

افراد جوان  آن سازمان، از جمله کارمندان و داوطلبان، شرایط گوناگون کودکان و 5.1

را درک می کنند، و خدمات حمایتی فراهم کرده و پاسخگوی آن دسته از افراد که آسیب 

 پذیر هستند، می باشند. 

کودکان و افراد جوان به روش هایی که از نظر فرهنگی ایمن، قابل دسترسی و به  5.2

سادگی قابل درک هستند، به اطالعات، خدمات حمایتی و روندهای ارائه شکایت  

 دسترسی دارند.

آن سازمان توجهی خاص به نیازهای کودکان و افراد جوان دارای معلولیت یا  5.3

ناتوانی، کودکان و افراد جوان از پیشینه های فرهنگی و زبانی گوناگون، آنها که نمی 

توانند در خانه خود زندگی کنند، و کودکان و افراد جوان همجنسگرای زن و مرد،  

 ی و بیناجنسان دارد.دوجنسگرا، تراجنسیت

آن سازمان توجهی خاص به نیازهای کودکان و افراد جوان ابوریجینی دارد و  5.4

 محیط فرهنگی ایمنی را برای آنها فراهم می کند/ارتقا می دهد. 

استانداردهای ایمنی کودکان همیشه سازمان ها را ملزم کرده اند که گوناگونی را  

و این امر را درک کنند که برخی از کودکان نسبت  شناسایی کرده و پاسخگوی آن باشند 

به دیگران در برابر آزار و اذیت آسیب پذیرتر هستند. تاکنون، این از طریق سه اصل 

مربوط به ایمنی فرهنگی کودکان ابوریجینی، کودکان از پیشینه های فرهنگی و/یا زبانی 

 ه است. گوناگون و ایمنی کودکان دارای معلولیت و ناتوانی ابراز شد

ایمنی کودکان برخی تعهدات اضافی را   5این تعهدات ادامه دارند، ولی استاندارد جدید 

 واضح می کند، و سازمان ها را ملزم به انجام موارد زیر می کند: 

 درک پیشینه ها، شرایط و نیازهای گوناگون کودکان و افراد جوان •

 مه کودکان و افراد جوانایجاد تنظیمات الزم و فراهم کردن محافظت برابر برای ه  •

مدنظر گرفتن نیازهای کودکان و افراد جوانی که نمی توانند در خانه خود زندگی   •

کنند و همچنین کودکان و افراد جوان همجنسگرای زن و مرد، دو جنسگرا،  

 تراجنسیتی و بیناجنسی.  

ازمان با توجه به اینکه تمرکز استاندارد جدید بر درک شرایط گوناگون کودکان است، س

 باید همچنین به نیازهای کودکان دگرباش و دارای تنوع جنسیتی نیز توجه کند.

، که سازمان ها را ملزم به ایجاد محیط فرهنگی ایمنی می 1این استاندارد با استاندارد 

کند که در آن به هویت های گوناگون و منحصر به فرد و تجربیات کودکان و افراد 

 شته شده و برای آنها ارزش قائل می شوند، مرتبط است. جوان ابوریجینی احترام گذا

کمیسیون، راهنمایی   راهنمای ایجاد سازمانی ایمن برای کودکان

هایی مفید در مورد حمایت از نیازهای گروه های گوناگون افراد 

به خصوص کودکان ابوریجینی، کودکان از پیشینه های جوان، 

فرهنگی و/یا زبانی گوناگون و کودکان دارای معلولیت یا 

 ناتوانی، فراهم می کند.

کمیسیون حقوق بشر   4پودمان یادگیر آنالین اصول ملی 

پورتال استرالیا، توصیه هایی مفید فراهم می کند و از طریق 

قابل دسترسی   یادگیری آنالین سازمان های ایمن برای کودکان

 است. 
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 منابع مفید   چه مواردی جدید هستند یا تغییر پیدا می کنند؟  آغاز می شوند(   2022ژوئیه  1استانداردهای جدید ایمنی کودکان )که در  

افرادی که با کودکان و افراد جوان کار می   -ایمنی کودکان  6استاندارد 

کنند مناسب بوده و در عمل، برای انعکاس ارزش های ایمنی و تندرستی 

 حمایت قرار دارند کودکان تحت 

ایمنی کودکان، یک سازمان باید، حداقل، اطمینان حاصل کند   6در پیروی از استاندارد 

 که:

بخش کارگزینی، از جمله در تبلیغات، بررسی معرف ها و مصاحبه و برگزیدن  6.1

 پیش از استخدام کارمندان و داوطلبان، بر ایمنی و تندرستی کودکان تأکید کند. 

و داوطلبان مربوطه، مجوز کار کردن با کودکان به روز یا عدم سوء  کارمندان  6.2

 پیشینه مشابهی داشته باشند. 

تمامی کارمندان و داوطلبان، جلسه معارفه مناسبی دریافت کرده و از مسئولیت   6.3

های خود نسبت به کودکان و افراد جوان، از جمله نگهداری سوابق، به اشتراک گذاشتن  

 گزارش دادن آگاه باشند. اطالعات و تعهدات

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

استانداردهای کنونی ایمنی کودکان، از پیش سازمان ها را ملزم به داشتن سیاست ها و 

روندهای کاری ایمنی کودکان برای کارگزینی و روندهای انتخاب، مصاحبه و برگزینی، 

نظارت، کارآموزی، نظارت بر توسعه و عملکرد کارمندان و داوطلبان می کردند. آنها 

همچنین ملزم هستند که کارمندان و داوطلبان را از روندهای گزارش کردن در ارتباط با 

 مسائل ایمنی کودکان آگاه سازند. 

کردن  ایمنی کودکان، سازمان ها تعهداتی جدید جهت مطلع  6به موجب استاندارد جدید 

 کارمندان و داوطلبان در مورد موارد زیر دارند: 

 روندهای نگهداری سوابق سازمان در ارتباط با ایمنی و تندرستی کودک  •

 به اشتراک گذاشتن اطالعات و تعهدات گزارش کردن.  •

کمیسیون، راهنمایی   جاد سازمانی ایمن برای کودکانراهنمای ای

هایی جامع در مورد کارگزینی و روندهای انتخاب، مصاحبه و 

برگزینی، نظارت، کارآموزی، نظارت بر توسعه و عملکرد  

کارمندان و داوطلبانی که از ایمنی کودکان حمایت می کنند، 

 دارد.

بشر   کمیسیون حقوق 5پودمان یادگیر آنالین اصول ملی 

پورتال استرالیا، توصیه هایی مفید فراهم می کند و از طریق 

قابل دسترسی   یادگیری آنالین سازمان های ایمن برای کودکان

 است. 

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

 کودک متمرکز باشد 

ایمنی کودکان، یک سازمان باید، حداقل، اطمینان حاصل کند   7در پیروی از استاندارد 

 که:

آن سازمان سیاست رسیدگی به شکایاتی قابل دسترس و متمرکز بر کودک داشته  7.1

کردها در  که به وضوح نقش ها و مسئولیت های ریاست، کارمندان و داوطلبان، روی

برخورد با انواع متفاوت شکایات، نقض سیاست ها یا آیین نامه رفتاری مرتبط و 

 تعهدات انجام اقدامات و گزارش دادن، را تعریف می کند. 

روندهای موثر رسیدگی به شکایات توسط کودکان و افراد جوان، خانواده ها،   7.2

 تند. کارمندان و داوطلبان درک شده و از نظر فرهنگی ایمن هس

 شکایات جدی گرفته شده و به آنها سریع و کامل پاسخ داده می شود. 7.3

آن سازمان سیاست ها و روندهایی کاری در جا دارد که گزارش دادن شکایات و  7.4

نگرانی ها به مقامات مرتبط را مخاطب قرار می دهد، چه قانون گزارش دادن را حکم 

 کند. کند، چه نکند، و با مجریان قانون همکاری 

 تعهدات گزارش دادن، حفظ حریم خصوصی و قوانین استخدام را برآورده می کند. 7.5

استانداردهای کنونی ایمنی کودکان سازمان ها را ملزم به داشتن روندهایی موثر می کند 

که از کودکان و افراد جوان حمایت کرده تا شکایات را مطرح کنند و اطمینان حاصل 

توانند به روشی مناسب پاسخگوی کودک آزاری احتمالی باشند و کنند که سازمان ها می 

 آن را گزارش دهند. 

ایمنی کودکان، بر اهمیت متمرکز بر کودک بودن روندهای ارائه   7استاندارد جدید 

شکایات و درک روندها توسط کودکان و افراد جوان و خانواده هایشان، و همچنین  

 کارمندان و داوطلبان، تأکید می کند.

 ایمنی کودکان، تعهدات زیر را برای سازمان ها واضح می سازد:   7ستاندارد جدید ا

 جدی گرفتن شکایات، و سریع و کامل پاسخ دادن به آنها  •

 همکاری با مجریان قانون  •

 برآورده کردن تعهدات گزارش دادن، حفظ حریم خصوصی و قوانین استخدام. •

کمیسیون، توصیه  راهنمای ایجاد سازمانی ایمن برای کودکان

هایی مرتبط در مورد سیاست ها و روندهای کاری گزارش دادن  

فراهم می کنند.  وب سایت کمیسیون حاوی راهنمایی ها در  

برای سازمان های تابع این طرح  طرح رفتار قابل گزارشمورد 

 می باشد.

روندهای ارائه  دفتر ملی ایمنی کودکان منابعی در مورد ایجاد 

 متمرکز بر کودک و قابل دسترسی منتشر کرده است.  شکایات

کمیسیون حقوق بشر   6پودمان یادگیر آنالین اصول ملی 

پورتال استرالیا، توصیه هایی مفید فراهم می کند و از طریق 

قابل دسترسی   یادگیری آنالین سازمان های ایمن برای کودکان

 است. 
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 منابع مفید   چه مواردی جدید هستند یا تغییر پیدا می کنند؟  آغاز می شوند(   2022ژوئیه  1استانداردهای جدید ایمنی کودکان )که در  

از طریق آموزش و کارآموزی دائم، کارمندان  -ایمنی کودکان  8استاندارد 

و داوطلبان مجهز به دانش، مهارت ها و آگاهی جهت ایمن نگه داشتن  

 کودکان و افراد جوان باشند 

ایمنی کودکان، یک سازمان باید، حداقل، اطمینان حاصل کند   8استاندارد در پیروی از 

 که:

کارمندان و داوطلبان کارآموزی دیده و تحت حمایت قرار گیرند تا به صورت  8.1

 موثر سیاست ایمنی و تندرستی کودکان سازمان را به اجرا بگذارند. 

ز جمله آسیب از جانب  کارمندان و داوطلبان برای تشخیص عالئم آسیب کودک، ا 8.2

 سایر کودکان و افراد جوان، کارآموزی و اطالعات دریافت کنند.

کارمندان و داوطلبان برای پاسخگویی موثر به مسائل ایمنی و تندرستی کودکان و   8.3

 حمایت از همکارانی که آسیب را افشا می کنند، کارآموزی و اطالعات دریافت کنند.

ارتباط با چگونگی ایجاد محیط های فرهنگی ایمن برای  کارمندان و داوطلبان در 8.4

 کودکان و افراد جوان، کارآموزی و اطالعات دریافت کنند.

استانداردهای کنونی ایمنی کودکان از پیش سازمان ها را ملزم به فراهم کردن اطالعات 

برای و کارآموزی به کارمندان و داوطلبان می کردند تا آنها بتوانند محیط هایی ایمن 

 کودکان ایجاد کرده و به اتهامات آزار و اذیت پاسخ دهند.  

ایمنی کودکان تعهدات سازمان ها جهت کارآموزی و حمایت از   8استاندارد جدید 

کارمندان و داوطلبان، و فراهم کردن آموزش و کارآموزی دائم جهت انجام موارد زیر  

 را به دقت توضیح می دهد: 

 سیاست ایمنی و تندرستی کودکان سازمانبه اجرا گذاشتن  •

 شناسایی عالئم آسیب )از جمله آسیب از جانب سایر کودکان و افراد جوان(  •

پاسخ دادن به صورت موثر به مسائل و نگرانی های مربوط به ایمنی کودکان و  •

 حمایت از همکارانی که آسیب را افشا می کنند.

مرتبط است، و هر سه استاندارد سازمان ها  5و  1این استاندارد با استانداردهای جدید 

را متعهد به فراهم کردن کارآموزی و اطالعات برای کارمندان و داوطلبان جهت ایجاد 

 محیط هایی ایمن برای کودکان و افراد جوان، می کنند. 

کمیسیون حاوی  مای ایجاد سازمانی ایمن برای کودکانراهن

برخی اطالعات در مورد دانش، مهارت ها و آگاهی مورد نیاز  

توسط کارمندان و داوطلبان برای ایمن نگه داشتن کودکان و  

افراد جوان می باشد. وب سایت کمیسیون حاوی راهنمایی ها در  

برای سازمان های تابع این طرح  طرح رفتار قابل گزارشمورد 

 می باشد.

اداره آموزش و پرورش حاوی اطالعاتی  راهنمایی برای مدارس

 مورد عالئم آزار و اذیت می باشد.  مفید در

کمیسیون حقوق بشر   7پودمان یادگیر آنالین اصول ملی 

پورتال استرالیا، توصیه هایی مفید فراهم می کند و از طریق 

قابل دسترسی   کانیادگیری آنالین سازمان های ایمن برای کود

 است. 

محیط های طبیعی و آنالین، ایمنی و تندرستی  -ایمنی کودکان  9استاندارد 

را ارتقا دهند، حین آنکه فرصت آسیب دیدن کودکان و افراد جوان را به  

 حداقل برسانند 

ایمنی کودکان، یک سازمان باید، حداقل، اطمینان حاصل کند   9در پیروی از استاندارد 

 که:

ارمندان و داوطلبان خطرات در محیط های آنالین و طبیعی را شناسایی کرده و ک 9.1

آنها را کاهش دهند، بدون آنکه به حق حریم خصوصی، امکان دسترسی به اطالعات، 

 ارتباطات اجتماعی و فرصت های یادگیری کودک لطمه وارد کنند. 

است و آیین های کاری محیط آنالین در مطابقت با آیین نامه رفتاری سازمان و سی 9.2

 ایمنی و تندرستی کودکان مورد استفاده قرار گیرد. 

برنامه های مدیریت خطر، خطرات ناشی از محیط ها و فعالیت های سازمانی و  9.3

 محیط طبیعی را مدنظر بگیرند. 

سازمان هایی که اشخاص ثالث را تحت قرارداد برای تسهیالت و خدمات به کار   9.4

سیاست های تهیه خدماتی برای حصول اطمینان از ایمنی کودکان و افراد  می گیرند، 

 جوان داشته باشند. 

استانداردهای کنونی ایمنی کودکان از پیش سازمان ها را ملزم به آگاه بودن از خطرات  

مربوط به هم محیط های طبیعی و هم محیط های آنالین و به کارگیری اقداماتی جهت از  

 کودک آزاری می کردند. میان برداشتن خطرات 

ایمنی کودکان حاوی تعهداتی خاص برای سازمان ها جهت انجام  9استاندارد جدید 

 کارهای زیر می باشد:

 مدنظر گرفتن محیط های آنالین، عالوه بر محیط های طبیعی •

شناسایی و کاهش خطرات در این محیط ها، بدون آنکه به حق حریم خصوصی،   •

اطالعات، ارتباطات اجتماعی و فرصت های یادگیری کودک یا امکان دسترسی به 

 فرد جوان لطمه وارد شود

ارتقای ایمنی و تندرستی کودکان و همچنین کاهش فرصت آسیب دیدن کودکان و   •

 افراد جوان 

اگر آن سازمان از اشخاص ثالث تحت قرارداد تسهیالت و خدماتی را به کار می   •

ت جهت حصول اطمینان از ایمنی کودکان و گیرد، داشتن سیاست های تهیه خدما 

 افراد جوان،  

کمیسیون، توصیه  راهنمای ایجاد سازمانی ایمن برای کودکان

هایی در مورد شناسایی و کاهش خطرات آزار و اذیت فراهم می  

 کند.

ایمن نگه داشتن کودکان و افراد جوان در محیط آنالین در طول  

کمیسیون نکاتی مفید و لینک   19-دوران فراگیری بیماری کووید

 هایی فراهم می کند. 

وصیه های معقول جامعی را در مورد ت eSafetyکمیسیونر 

 ایمن نگه داشتن کودکان در محیط آنالین فراهم می کند.

گیری آنالین  و پودمان یاد چک لیست ایمنی در محیط آنالین

کمیسیون حقوق بشر استرالیا، توصیه هایی مفید   8اصول ملی 

پورتال یادگیری آنالین سازمان های فراهم می کند و از طریق 

 قابل دسترسی است.  ایمن برای کودکان
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 منابع مفید   چه مواردی جدید هستند یا تغییر پیدا می کنند؟  آغاز می شوند(   2022ژوئیه  1استانداردهای جدید ایمنی کودکان )که در  

به اجرا گذاشته شدن استانداردهای ایمنی  -ودکان ایمنی ک 10استاندارد 

 کودکان به صورت منظم بازنگری شده و بهبود داده شوند 

ایمنی کودکان، یک سازمان باید، حداقل، اطمینان حاصل کند  10در پیروی از استاندارد 

 که:

آن سازمان به صورت منظم آیین های کاری ایمنی کودکان را بازنگری و   10.1

 ارزیابی کرده و آنها را بهبود دهد.

شکایات، نگرانی ها و رویدادهای مربوط به ایمنی جهت شناسایی علل و نواقص  10.2

 سیستم تجزیه و تحلیل شوند تا بهبود مستمر را آگاه سازی کنند.

آن سازمان یافته های بازنگری های مربوطه را به کارمندان و داوطلبان، جامعه   10.3

 ه ها و کودکان و افراد جوان گزارش دهد. محلی، خانواد

 بازنگری و بهبود مداوم از پیش بخشی از استانداردهای کنونی ایمنی کودکان بوده اند.

ایمنی کودکان حاوی تعهداتی جدید برای سازمان ها جهت انجام  10استاندارد جدید 

 کارهای زیر می باشد:

ربوط به ایمنی جهت شناسایی  تجزیه و تحلیل شکایات، نگرانی ها و رویدادهای م •

 علل و نواقص سیستم تا بهبود مستمر را آگاه سازی کنند.

گزارش دادن یافته های بازنگری های مربوطه در مورد آیین های کاری ایمنی  •

 کودکان به کارمندان و داوطلبان، جامعه محلی، خانواده ها و کودکان و افراد جوان. 

کمیسیون، ابزاری   راهنمای ایجاد سازمانی ایمن برای کودکان

  را فراهم(  Wordفایل برای ارزیابی خود )موجود به صورت 

می کند تا به سازمان ها کمک کند چهارچوب ایمنی کودکان خود 

را در مقایسه با استانداردهای کنونی ایمنی کودکان بازنگری 

کنند. ابزاری جدید برای حمایت از بازنگری ها در مقایسه با  

 استانداردهای جدید ایمنی کودکان منتشر خواهد شد.

حقوق بشر  کمیسیون  9پودمان یادگیر آنالین اصول ملی 

پورتال استرالیا، توصیه هایی مفید فراهم می کند و از طریق 

قابل دسترسی   یادگیری آنالین سازمان های ایمن برای کودکان

 است. 

، چگونه ایمن سیاست ها و روندهای کاری -ایمنی کودکان  11استاندارد 

 بودن سازمان برای کودکان و افراد جوان را مستند کنند 

ایمنی کودکان، یک سازمان باید، حداقل، اطمینان حاصل کند  11در پیروی از استاندارد 

 که:

سیاست ها و روندهای کاری تمامی استانداردهای ایمنی کودکان را مخاطب قرار   11.1

 دهند. 

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

بهترین الگوهای کاری و مشاوره ها با افراد ذینفع، توسعه سیاست ها و روندهای  11.3

 کاری را آگاه سازی می کند. 

ریاست از پیروی از سیاست ها و روندهای کاری دفاع کرده و آن را الگو قرار    11.4

 دهد.

است ها و روندهای کاری را درک کرده و آنها را به کارمندان و داوطلبان سی  11.5

 مرحله اجرا بگذارند.

آماده سازی سیاست ها و روندهای کاری جامع جهت حمایت از آیین های کاری ایمنی 

 کودکان از پیش توسط استانداردهای کنونی ایمنی کودکان الزامی بود. 

سازمان ها جهت انجام  ایمنی کودکان حاوی تعهداتی جدید برای 11استاندارد جدید 

 کارهای زیر می باشد:

 آسان کردن درک سیاست ها و روندهای کاری •

استفاده از مشاوره ها با افراد ذینفع و بهترین الگوهای کاری جهت آگاه سازی   •

 توسعه سیاست ها و روندهای کاری 

حصول اطمینان از اینکه ریاست سازمانی از پیروی از سیاست ها و روندهای   •

 ع کرده و آن را الگو قرار می دهد.کاری دفا

کمیسیون، نمونه هایی   راهنمای ایجاد سازمان ایمن برای کودکان

از سیاست ها و راهنمایی هایی مفید را در بخش استاندارد کنونی 

 فراهم می کند.  2

کمیسیون حقوق بشر  10ن یادگیر آنالین اصول ملی پودما

پورتال استرالیا، توصیه هایی مفید فراهم می کند و از طریق 

قابل دسترسی   یادگیری آنالین سازمان های ایمن برای کودکان

 است. 
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