
 

 

 

 

 

 

؟   نیا کیا ہے
 بچوں ےک نئے حفاظتی معیارات کا عمویم جائزہ 

وعات وکٹوریہ میں جنوری  کو ہوئے تیھ۔ پانچ سالوں ےک بعد، ہم نے دیکھا کہ یہ معیارات کس    2016بچوں ےک حفاظتی معیارات )معیارات( یک شر

۔ طرح بچوں   اور نوجوانوں یک حفاظت کو بہتی بنانی ہیں

۔  لئں اس میں بعض تبدیلیاں یک جاریہ ہیں  ہمارے معیارات کو مزید مضبوط بنانے ےک 

نے وایل تنظیموں کو  1
ٓ

ا ۔ تب تک، موجودہ معیارات یہ الگو   2022جوالئی  1ِان معیارات ےک زیِر احاطہ 
ی

ےس پہےل پہےل نئے معیارات یک تعمیل کرئے ہویک

۔
ی

 ہوں ےک

لئں جملہ تنظیموں کو جو کارروائیاں عمل ے کرتی ہیں اور بچوں اور نوجوانوں کو محفوظ رکھنے ےک  ،   یہ نئے معیارات کم ےس کم تقاضوں کا تعیں میں الئے ہیں

۔ یہ تنظ ن کا خاکہ پیش کرتی ہیں
ُ

یلیا ےک باقی عالقوں میں الگو معیارات ےس زیادہ  ا یموں کو پہےل ےس زیادہ رصی    ح وضاحت فراہم کرتی ہیں اور یہ آستر

۔   مطابقت رکھنی ہیں

نہیں نئے معیارات ےس مطابقت اختیار کرتے 
ُ

، ان ےس ا لئں جملہ تنظیمیں پہےل ےس جو کام کر ریہ ہیں د مےل   میں مدبچوں اور نوجوانوں کو محفوظ رکھنے ےک 

لئں اپتے بچوں ےک تحفظ یک موجودہ پالییس، اپنے طریقہ کاروں اور تنظی  ترتے ےک 
ُ

، تنظیموں کو نئے معیارات پر پورا ا ۔ بعض شعبوں میں
ی

یم روایات کو یک

۔ 
ی

ورت ہویک ی النے یک رصے  تبدیل کرتے یا ان میں بہتی

لئں مددگار ثابت ہوگا کیونکہ وہ اس یک   مدد ےس نئے معیارات ےک بارے میں جان سکئی ہیں اور ِان نئے معیارات یک تعمیل  یہ ہدایت نامہ جملہ تنظیموں ےک 

لئں اپتے بچوں یک حفاظت یک پالیسیوں، طریقہ کاروں   ن یک نشاندیہ کرتے ےک 
ُ

، ا ورت ہے نہیں جن کارروائیاں کو کرتے یک رصے
ُ

لئں ا کا جائزہ لینا کرتے ےک 

۔ ہدایت نامہ   وع کر سکئی ہیں بیھ   اکتر پوچھے گئے سواالتاور کمیشن کا   ؟بچوں ےک موجودہ اور نئے حفاظتی معیارات کا موازنہ کریںکیا بدل رہا ہے شر

۔  مددگار ہوسکتا ہے

، اور جب کمیشن یک جانب ےس نتے مع
ی

لئں آنے واےل مہینوں میں مزید معلومات اور رہنمائے فراہم یک جانے یک لومات اور جملہ تنظیموں یک مدد کرتے ےک 

پ رہنمائے ج 
ٓ

لئں ا ۔ یہاںاری یک جائی ہے تو بذریعہ ای میل اس یک اطالع حاصل کرتے ےک   سبسکرائب کر سکئی ہیں

۔ مندرجہ ذیل ٹیبل میں نئے معیارات میں طلب کئے گئے نئے تقاضوں کا ایک خالصہ پیش کیا گ  یا ہے

 

 
نظر رکھنی ہوتے اس دستاویز میں جہاں بیھ ’متعلقہ اداروں‘ کا ذکر تھا اےس ’تنظیم/تنظیموں‘ ےک ساتھ بدل دیا گیا ہے  1

ّ
۔ ایک متعلقہ ادارہ یک تعریف  رسائے پذیری کو مد

۔ 3(1ےک سیکشن ) 2005فتر ایکٹ چائلڈ ویلئنگ اینڈ سی نی ہیں جو بچوں ےک حفاظتی معیارات ےک تابع ہیں
ٓ

ا  میں یک گتے ہے اور اس ےک تحت ایےس تمام ادارے 

 
 

وکٹوریہ ےک نئے بچوں ےک 
 حفاظتی معیارات

What's new? 

Overview of the new 

Child Safe Standards 

Urdu 

https://ccyp.vic.gov.au/contact-us/sign-up-for-commission-updates/


 

؟ بچوں اور  لئں کمیشن | وکٹوریہ ےک نئے بچوں ےک حفاظتی معیارات | نیا کیا ہے  2 نوجوانوں ےک 

(  2022جوالئی  1بچوں ےک نئی حفاظتی معیارات )
ی

وعات ہوگ ؟  ےس شر  کارآمد وسائل نیا کیا ہے یا کیا بدل رہا ہے

جملہ تنظیمیں ثقافتی طور پر ایک   – 1بچوں کا حفاظتی معیار نمبر 

محفوظ ماحول کا قیام کریں جس میں مقایم بچوں اور نوجوانوں گ  

ام کیا جائی اور ان گ  مختلف اور منفرد شناختوں اور تجربات کا احبی

 قدر گ جائی 

، ایک تنظیم کو   1بچوں ےک حفاظتی معیار نمتر  ، کم ےس کم، یک تعمیل کرتی ہوتے

 یہ یقیتے بنانا ہوگا کہ: 

اپتے ثقافت کا اظہار کرتے اور اپنے ثقافتی حقوق ےس لطف اندوز ہوتے یک   1.1

ایک بچے یک قابلیت یک حوصلہ افزائے یک جانے اور اس کا فعال طور پر سپورٹ کیا  

۔   جانے

ان کو  1.2   تنظیم ےک اندر اییس حکمِت عملیاں نافذ یک گتے ہیں جو تمام ممتر

مقایم ثقافت یک طاقت کو تسلیم کرتے اور اس یک قدر کرتے اور مقایم بچوں اور 

لئں  لئں اس یک اہمیت کو سمجھنے ےک  نوجوانوں یک فالح و بہبود اور حفاظت ےک 

۔  آراستہ کرئی ہیں

لئں مختلف اقدامات اپنانے ہیں کہ   1.3 تنظیم نے اس بات کو یقیتے بنانے ےک 

، اور اےس تنظیم ےک اندر نسل پرستی یک  ، اس کا مقابلہ کیا جانے  نشاندیہ یک جانے

۔ نسل پرستی ےک تمام واقعات پر کارروائے کرتی ہوتے اس ےک  برداشت نہ کیا جانے

 مناسب نتائج ظاہر ہوں۔

یہ تنظیم مقایم بچوں، نوجوانوں اور ان ےک اہل خانہ ےک ذریعہ اس میں   1.4

کت اور شمولیت یک فعال طور پر حمایت کرے ا لئں آسائے پیدا  شر ور اس ےک 

 کرے۔ 

تنظیم یک تمام پالیسیاں، طریقہ کار، نظام اور کارروائیاں ایک ساتھ مل کر  1.5

ثقافتی طور پر ایک محفوظ اور جامع ماحول کو تشکیل دیں اور مقایم بچوں، 

وریات کو پورا کریں۔  نوجوانوں اور ان ےک اہل خانہ یک رصے

ےک تحت تنظیموں ےس یہ تقاضا کیا جاتا ہے   1بچوں ےک نئے حفاظتی معیار نمتر  

لئں ثقافتی طور پر ایک محفوظ ماحول کا   کہ وہ مقایم بچوں اور نوجوانوں ےک 

لئں اس تقاضے کو پورا کرنا  ۔ تنظیموں ےک  لئں نئے اقدامات اٹھائیں قیام کرتے ےک 

الزیم ہے قطع نظر اس ےک کہ وہ جانئی ہوں کہ اس وقت بعض مقایم بچے اور 

ن یک خدمات یا سہولیات کا استعمال کررہے ہیں یا نہ جانئی ہوں۔نوجوا 
ُ

 ن افراد ا

کا یہ مطلب ہے کہ زیادہ تر تنظیموں کو   1بچوں ےک اس نئے حفاظتی معیار نمتر 

لئں ایک محفوظ ماحول کا  مقایم بچوں اور نوجوانوں اور ان ےک اہل خانہ ےک 

لئں اپتے موجودہ حکمِت عمیل کو  ۔ اس  قیام کرتے ےک 
ی

ورت ہویک بہتی بنانے یک رصے

، رصف ایک  
ی

ورت ہویک لئں مسلسل کوششوں یک رصے معیار کو نافذ کرتے ےک 

 مرتبہ یک تبدییل ےس یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ 

ےس جڑا ہوا ہے جس ےک تحت تنظیموں میں مساوات   5یہ معیار نئے معیار نمتر 

ام   ورتوں کا احتی وری قرار دیا گیا کو قائم کیا جاتا ہے اور مختلف رصے کیا جانا رصے

۔  ہے

یک تعمیل کرتے میں    1بچوں ےک نئے حفاظتی معیار نمتر  

لئں کمیشن نئے مختص وسائل  تنظیموں یک مدد کرتے ےک 

۔   تیار کررہا ہے

ف نیشنل ایب اوریجنل اینڈ آئلینڈر چائلڈ  
ٓ

یٹ ا سکریتر

لئں محفوظ ماحول کا قیام  ( SNAICCکیتے ) نے بچوں ےک 

لئں  یٹ آئلینڈر ےک بچوں،  کرتے ےک  مقایم اور ٹوریس استر

ے ےک ساتھ کام کر ریہ تنظیموں یک   نوجوانوں اور کمیونٹتں

لئں بعض  ۔ وسائلمدد کرتے ےک   تیار کئے ہیں

ام ےک ذریےع بچوں یک  ’تنوع اور ثق  افتی اختالفات ےک احتی

لئں ایک  حفاظت‘ واےل سیکشن میں کمیشن ےک   بچوں ےک 

لئں ہدایت نامہ  میں بیھ کچھ   محفوظ تنظیم بنانے ےک 

۔  متعلقہ رہنمائے دی گتے ہے

 

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


 

؟ بچوں اور  لئں کمیشن | وکٹوریہ ےک نئے بچوں ےک حفاظتی معیارات | نیا کیا ہے  3 نوجوانوں ےک 

(  2022جوالئی  1بچوں ےک نئی حفاظتی معیارات )
ی

وعات ہوگ ؟  ےس شر  کارآمد وسائل نیا کیا ہے یا کیا بدل رہا ہے

تنظییم قیادت، انتظامیہ اور روایات   – 2حفاظتی معیار نمبر  بچوں کا 

 میں بچوں گ حفاظت اور فالح و بہبود کو فوقیت دی جائی ہے 

، ایک تنظیم کو، کم ےس کم،   2بچوں ےک حفاظتی معیار نمتر  یک تعمیل کرتی ہوتے

 یہ یقیتے بنانا چاہنے کہ: 

لئں اپنے عزم کا عام  2.1  اعالن کرے۔ تنظیم بچوں یک حفاظت ےک 

لئں   2.2 تنظیم ےک ہر سطح پر، اوپر ےس نیچے اور نیچے ےس اوپر، بچوں ےک 

۔  لئں کوشش یک جانے  محفوظ ماحول کو فروغ دیا جانے اور اس ےک 

تنظیم یک انتظامیہ بچوں یک حفاظت اور فالح و بہبود یک پالییس کو ہر  2.3

سانیاں پیدا کریں۔
ٓ

لئں ا  سطح پر نافذ کرتے ےک 

ن ےس متوقع طرز عمل ایک  2.4
ُ

ضابطہ اخالق تنظیم ےک عمےل اور رضاکاران کو ا

ن یک ذمہ داریوں ےس متعلق ہدایات فراہم کرے۔ 
ُ

 ےک معیارات اور ا

رسک مینجمنٹ )جوکھم یک نظامت( حکمت عملیاں بچوں اور نوجوانوں   2.5

ن یک شناخت کرتے اور انہیں کم کرتے پر 
ُ

، ا  کو الحق خطرات یک روک تھام کرتے

 توجہ دیں۔ 

ن ےک رضاکاران معلومات کو شیتے کرتے اور ریکارڈ رکھنے ےک  2.6
ُ

ن کا عملہ اور ا
ُ

ا

۔  ضمن میں اپتے ذمہ داریوں کو سمجھیں

 3اور   2، 1ےک کتے پہلو موجودہ معیار نمتر  2بچوں ےک نئے حفاظتی معیار نمتر  

س ےس مطاب 
ُ

ورت ہے ا قت  ےک تحت تنظیموں کو اس وقت جو کچھ کرتے یک رصے

۔   رکھنی ہیں

میں کیس تنظیم یک ہر سطح پر بچوں ےک  2بچوں ےک نئے حفاظتی معیار نمتر  

لئں معلومات کو شیتے کرتے اور ریکارڈ رکھنے اور  لئں محفوظ ماحول بنانے ےک 

۔ تنظییم قیادت، انتظامیہ اور   تنظیم یک انتظامیہ پر کاقے زیادہ زور دیا گیا ہے

یک مینجمنٹ )نظامت( کو فوقیت دینے یک    روایات میں بچوں کو الحق خطرات

۔  ورت ہے  رصے

لئں  کمیشن ےک  لئں ایک محفوظ تنظیم بنانے ےک  بچوں ےک 

ےک  3، اور 2، 1میں موجودہ معیار نمتر  ہدایت نامہ

۔  ے میں بعض متعلقہ رہنمائے موجود ہے  سیکشتے

 اخالق کا نیو سبچوں ےک شپرستوں ےک 
ٔ

اؤتھ ویلز  ضابطہ

 اخالق تیار کرتے 
ٔ

لئں محفوظ ضابطہ : بچوں ےک  ےک کا دفتی

   ایک ہدایت نامہ لئں 
ٔ

لئں ایک محفوظ ضابطہ بچوں ےک 

اخالق تیار کرتے ےک بارے میں جامع مشورے فراہم کرتا 

۔  ہے

یلیائے انسائے حقوق کمیشن کا    1قویم اصول نمتر  پر آستر

لرننگ ماڈیول مفید مشورے فراہم کرتا ہے اور اس  -ِای

لئں محفوظ تنظیموں ےک ِایتک    لرننگ پورٹل-بچوں ےک 

۔ےک ذریعہ رسائے حاصل یک جاسکتی    ہے

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
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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(  2022جوالئی  1بچوں ےک نئی حفاظتی معیارات )
ی

وعات ہوگ ؟  ےس شر  کارآمد وسائل نیا کیا ہے یا کیا بدل رہا ہے

بچوں اور نوجوانوں کو ان ےک حقوق  – 3بچوں کا حفاظتی معیار نمبر 

ن کو متاثر کرنے واےل فیصلوں  
ُ
، وہ ا ےک بارے میں بااختیار بنایا جاتا ہے

 ےس لیا جاتا ہے 
ی

ن گ باتوں کو سنجیدگ
ُ
 میں حصہ لیتی ہیں اور ا

، ایک تنظیم    3بچوں ےک حفاظتی معیار نمتر  کو، کم ےس کم، یک تعمیل کرتی ہوتے

 اس بات کو یقیتے بنانا ہوگا کہ: 

ن  3.1
ُ

، جس میں ا گاہ کیا جانے بچوں اور نوجوانوں کو ان ےک تمام حقوق ےس آ

۔  کت ےس متعلق حقوق شامل ہیں  ےک حفاظت، معلومات اور شر

 کا احساس نہ   3.2
ی

بچوں اور نوجوانوں کو محفوظ محسوس کرتے اور علیحدیک

لئں  دوستیوں یک اہمیت کو تسلیم کیا جانے اور ساتھیوں  ہوتے میں مدد کرتے ےک 

۔   ےس ملئے وایل مدد یک حوصلہ افزائے یک جانے

اگر موقع و محل یا سیاق و سباق کا تقاضا ہو تو، بچوں اور نوجوانوں کو  3.3

ن یک عمر ےک مطابق مناسب طور پر جنیس استحصال یک روک تھام ےک  
ُ

ا

۔ پروگراموں اور متعلقہ معلومات تک رس  ائے یک پیش کش یک جانے

ن کا عملہ اور رضاکاران نقصان ےک اشاروں ےس واقف ہیں اور وہ بچوں اور  3.4
ُ

ا

، فیصلہ سازی میں حصہ لینے اور اپنے  نوجوانوں کو اپنے خیاالت کا اظہار کرتے

لئں دوستانہ طریقوں کو فروغ دیں۔  لئں بچوں ےک   پہنچانے ےک 
ے

گ
ٓ

ا  خدشات کو 

لئں مختلف  جملہ تنظیموں ےک 3.5 پاس ایک اییس ثقافت کو فروغ دینے ےک 

لئں آسانیاں پیدا کرئی ہو اور جو   کت کرتے ےک  حکمِت عملیاں موجود ہیں جو شر

 عمل ظاہر کرئی ہو۔
ّ

 بچوں اور نوجوانوں ےک تاثرات پر رد

کت کرتے ےک مواقع فراہم کریں  3.6 جملہ تنظیمیں بچوں اور نوجوانوں کو شر

ن ےک  اور وہ بیھ ان ےک س
ُ

، جس ےک نتیجہ میں ا اتھ مل کر اپنا حصہ ڈالیں

 اعتماد اور مشغولیت کو تقویت مےل۔ 

وری قرار  لئں یہ رصے بچوں ےک حفاظتی معیارات نے ہمیشہ ےس یہ تنظیموں ےک 

کت کو فروغ دینے  ن یک شر
ُ

دیا ہے کہ وہ بچوں اور نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور ا

۔ وایل حکمِت عملیاں نافذ کریں۔ 
ی

 یہ ذمہ داریاں بدستور جاری رہیں یک

لئں اضاقے تقاضوں   3بچوں ےک نئے حفاظتی معیار نمتر   ےک تحت تنظیموں ےک 

 :  میں درج ذیل شامل ہیں

گاہ کرنا  •  بچوں اور نوجوانوں کو ان ےک حقوق ےس آ

بچوں اور نوجوانوں کو محفوظ اور جڑے ہوتے محسوس کرتے میں مدد   •

، دوستیوں یک  لئں اہمیت کو تسلیم کرنا اور ساتھیوں ےس ملئے وایل  کرتے ےک 

 مدد یک حوصلہ افزائے کرنا 

جہاں مناسب ہو بچوں اور نوجوانوں کو جنیس استحصال یک روک تھام ےک   •

 پروگراموں یک پیش کش کرنا 

عمےل اور رضاکاران کو بچوں کو پہنچنے واےل نقصان ےک اشاروں یک شناخت   •

لئں لیس کرنا۔  کرتے ےک 

کت: بچوں اور نوجوانوں ےک کمیشن کا  بااختیار بنانا اور شر

لئں ایک ہدایت   ساتھ مل کر کام کرتے وایل تنظیموں ےک 

کت اور اس کو عمیل جامہ پہنانے   نامہ بااختیار بنانے اور شر

 بارے میں تنظیموں کو عمیل، قابل رسائے  ےک طریقوں ےک

۔   رہنمائے فراہم کرتا ہے

بچوں ےک حقوق ےس متعلق اقوام متحدہ ےک کنونشن ےک 

۔ اقوام  تحت بچوں ےک بہت سارے حقوق قائم کئے گئے ہیں

۔  آسان ورژنمتحدہ نے اس کا ایک   شائع کیا ہے

لئں رہنمائے محکمہ تعلیم و تربیت یک  میں   اسکولوں ےک 

استحصال یک مختلف اقسام یک عالمات ےک بارے میں  

۔   مفید معلومات موجود ہیں

لئں  کمیشن ےک  لئں ایک محفوظ تنظیم بنانے ےک  بچوں ےک 

 ےک سیکشن 7میں بیھ موجودہ معیار نمتر  ہدایت نامہ

۔   میں بعض متعلقہ رہنمائے موجود ہے

یلیائے انسائے حقوق کمیشن کا    2قویم اصول نمتر  پر آستر

لرننگ ماڈیول مفید مشورے فراہم کرتا ہے اور اس  -ِای

لئں محفوظ تنظیموں ےک ِایتک    پورٹللرننگ -بچوں ےک 

۔  ےک ذریعہ رسائے حاصل یک جاسکتی ہے

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://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://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
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(  2022جوالئی  1بچوں ےک نئی حفاظتی معیارات )
ی

وعات ہوگ ؟  ےس شر  کارآمد وسائل نیا کیا ہے یا کیا بدل رہا ہے

بچوں گ حفاظت اور فالح و بہبود   – 4بچوں کا حفاظتی معیار نمبر 

کو فروغ دیتے ےک ضمن میں اہل خانہ اور کمیونٹیوں کو اطالع دی  

، اور انہیں اس میں شامل کیا جائی   جائی

، ایک تنظیم    4بچوں ےک حفاظتی معیار نمتر  کو، کم ےس کم، یک تعمیل کرتی ہوتے

 یہ یقیتے بنانا ہوگا کہ: 

۔ 4.1 ن ےک اہل خانہ بیھ حصہ لیں
ُ

 اپنے بچوں کو متاثر کرتے واےل فیصلوں میں ا

تنظیم اپتے بچوں یک حفاظت یک حکمِت عمیل ےک ضمن میں اہل خانہ اور   4.2

ن ےس کھل کر بات چیت  
ُ

کمیونتر ےک ساتھ مشغول ہو اور اس بارے میں ا

 کرے۔ 

تنظیم یک پالیسیوں اور طریقہ کاروں کو تشکیل دینے اور ان کا جائزہ لینے ےک  4.3

 عمل میں اہل خانہ اور کمیونتر ےک افراد کو بیھ اپتے بات رکھنے کا موقعہ مےل۔

اہل خانہ، نگہداشت فراہم کنندگان اور کمیونتر ےک افراد کو تنظیم ےک   4.4

۔   کاموں اور انتظامیہ ےس مطلع کیا جانے

یس تنظیمیں بچوں ےک حفاظتی معیارات یک تعمیل کرتے ےک حّّص ےک طور بہت  

گاہ کر ریہ ہیں اور انہیں شامل کرریہ  ے کو آ پر پہےل یہ اہل خانہ اور کمیونٹتں

۔   ہیں

بچوں یک حفاظت کو فروغ دینے میں اہل خانہ   4بچوں کا نیا حفاظتی معیار نمتر 

لئں تنظیموں پر  ے کو شامل کرتے ےک  بعض مخصوص ذمہ داریاں عائد   اور کمیونٹتں

۔  کرتا ہے

 نتے ذمہ داریوں کا یہ مطلب ہے کہ تنظیموں کو یقیتے بنانا ہوگا کہ وہ: 

بچوں اور نوجوانوں کو متاثر کرتے واےل فیصلوں میں اہل خانہ اور کمیونتر ےک   •

 افراد یک راتے حاصل کریں

نے اور ان کا  اپنے بچے یک حفاظت یک پالیسیوں اور طریقہ کاروں کو تشکیل دی •

 جائزہ لینے ےک عمل میں اہل خانہ اور کمیونتر ےک افراد کو شامل کریں

 کیےس پہنچا سکئی ہیں اور   •
ے

گ
ٓ

ا بچوں یک حفاظت ےس متعلق خدشات کو 

ے ےک  تنظیم کس طرح ےس کام کرئی ہے اس بارے میں اہل خانہ اور کمیونٹتں

 ساتھ مؤثر طریقی ےس بات چیت کریں

نظر رکھیں اور شمولیت ےک عمل میں حائل رکاوٹوں  خاندانوں ےک تنوع کو  •
ّ

مد

لئں کو کم کرتے   کوششیں کریں۔  ےک 

لئں ہدایت نامہ  لئں ایک محفوظ تنظیم بنانے ےک   بچوں ےک 

ے کو شا مل کرتے یک  میں پہےل یہ اہل خانہ اور کمیونٹتں

۔  ے ہے ی
 سفارش ایک عمدہ طرز عمل ےک طور پر یک یک

یلیائے انسائے حقوق کمیشن کا    3قویم اصول نمتر  پر آستر

لرننگ ماڈیول مفید مشورے فراہم کرتا ہے اور اس  -ِای

لئں محفوظ تنظیموں ےک ِایتک    لرننگ پورٹل-بچوں ےک 

۔  ےک ذریعہ رسائے حاصل یک جاسکتی ہے

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
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(  2022جوالئی  1بچوں ےک نئی حفاظتی معیارات )
ی

وعات ہوگ ؟  ےس شر  کارآمد وسائل نیا کیا ہے یا کیا بدل رہا ہے

تنظیم گ پالیسیوں اور طریقہ کاروں  – 5بچوں کا حفاظتی معیار نمبر 

ام کیا میں مساوات کو قائم کیا جاتا ہے اور  ورتوں کا احبی مختلف ضے

 جاتا ہے 

، ایک تنظیم کو، کم ےس کم،   5بچوں ےک حفاظتی معیار نمتر  یک تعمیل کرتی ہوتے

 یہ یقیتے بنانا ہوگا کہ: 

تنظیم اور اس کا عملہ اور رضاکاران بچوں اور نوجوانوں ےک متنوع حاالت   5.1

نہیں مدد فراہم  
ُ

، اور جو لوگ کمزور ہیں ا کریں اور ان ےک سوالوں کو سمجھیں

 ےک جواب دیں۔ 

بچوں اور نوجوانوں کو اس طرح ےس معلومات، مدد اور شکایات یک   5.2

کارروائیوں تک رسائے حاصل ہے کہ جو ثقافتی طور پر محفوظ، قابل رسائے اور 

۔   سمجھنے میں آسان ہیں

 تنظیم معذور بچوں اور نوجوانوں، ثقافتی اور لسائے لحاظ ےس متنوع پس 5.3

منظر ےس تعلق رکھنے واےل بچوں اور نوجوانوں، ایےس افراد جو گھر پر رہنے ےس 

، اور ہم جنس پرست عورتوں، ہم جنس پرست مردوں، دو جنسا،  قارص ہیں

وریات پر خصویص توجہ دے۔ سیکس بچوں اور نوجوانوں یک رصے  مخنث اور انتر

وریات پر خصویص طو  5.4 ر پر توجہ تنظیم مقایم بچوں اور نوجوانوں یک رصے

لئں ثقافتی طور پر ایک محفوظ ماحول فراہم کرے/ کو فروغ   دے اور ان ےک 

 دے۔

وری قرار  لئں یہ رصے بچوں ےک حفاظتی معیارات نے ہمیشہ ےس یہ تنظیموں ےک 

 عمل ظاہر کریں اور اس بات کو 
ّ

دیا ہے کہ وہ تنوع کو پہچانیں اور اس پر اپنا رد

نسبت زیادئی کا شکار بننے کا زیادہ  سمجھ لیں کہ بعض بچوں کو دوشوں یک 

۔ آج تک اس کا اظہار مقایم بچوں، ثقافتی اور/یا لسائے  خطرہ الحق ہوتا ہے

اعتبار ےس متنوع بچوں یک ثقافتی حفاظت اور معذور بچوں یک حفاظت ےس  

۔ ے اصولوں ےک ذریےع کیا گیا ہے  متعلق تیں

، لیکن بچو 
ی

 بیھ ایےس جاری رہیں یک
ے

گ
ٓ

ا ں کا نیا حفاظتی معیار نمتر یہ ذمہ داریاں 

لئں  5 ، جس ےک تحت تنظیموں ےک  بعض اضاقے ذمہ داریوں کو واضح کرتا ہے

وری ہے کہ وہ:   رصے

وریات کو سمجھیں  •  بچوں اور نوجوانوں ےک متنوع پس منظر، حاالت اور رصے

وری ایڈجسٹمنٹ کریں اور تمام بچوں اور نوجوانوں کو یکساں   • تمام رصے

 تحفظ فراہم کریں

ے ہم جنس پرست  گھروں  • میں رہنے ےس قارص بچوں اور نوجوانوں نتں

سیکس بچوں   عورتوں، ہم جنس پرست مردوں، دو جنسا، مخنث اور انتر

۔ نظر رکھیں
ّ

وریات کو مد  اور نوجوانوں یک رصے

یہ دیکھنی ہوتے کہ نئے معیارات بچوں ےک متنوع حاالت کو سمجھنے پر مرکوز 

وری ہوگ لئں بیھ یہ رصے ، تنظیموں ےک  ا کہ وہ غتں ثنائے اور متنوع جنس ےس ہیں

وریات پر خصویص توجہ دیں۔   تعلق رکھنے واےل بچوں یک رصے

لئں  1یہ معیار نئے معیار نمتر  ، جس ےک تحت تنظیموں ےک  ےس جڑا ہوا ہے

وری ہے کہ وہ ثقافتی طور پر ایک محفوظ ماحول کا قیام کریں جس میں  رصے

ام  مقایم بچوں اور نوجوانوں یک مختلف اور من فرد شناختوں اور تجربات کا احتی

۔   کیا جانے اور ان یک قدر یک جانے

لئں  کمیشن کا  لئں ایک محفوظ تنظیم بنانے ےک  بچوں ےک 

 مقایم    ہدایت نامہ
ً

نوجوانوں ےک متنوع گروپس، خصوصا

قافتی اور/یا لسائے اعتبار ےس متنوع بچوں اور بچوں، ث 

وریات کو پورا کرتے میں مدد کرتے ےس  معذور بچوں یک رصے

۔  متعلق بعض مفید رہنمائے فراہم کرتا ہے

یلیائے انسائے حقوق کمیشن کا    4قویم اصول نمتر  پر آستر

لرننگ ماڈیول مفید مشورے فراہم کرتا ہے اور اس  -ِای

لئں محفوظ تنظیموں ےک ِایتک    لرننگ پورٹل-بچوں ےک 

۔  ےک ذریعہ رسائے حاصل یک جاسکتی ہے

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
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ی

وعات ہوگ ؟  ےس شر  کارآمد وسائل نیا کیا ہے یا کیا بدل رہا ہے

بچوں اور نوجوانوں ےک ساتھ کام   – 6بچوں کا حفاظتی معیار نمبر 

بہبود ےک کرنے واےل افراد عمیل طور پر بچوں گ حفاظت اور فالح و 

 اقدار گ عکایس کرنے ےک لئں مناسب ہیں اور تعاون یافتہ ہیں 

، ایک تنظیم کو، کم ےس کم،   6بچوں ےک حفاظتی معیار نمتر  یک تعمیل کرتی ہوتے

 اس بات کو یقیتے بنانا ہوگا کہ: 

تنظیم میں لوگوں یک بھرئی ےک وقت بچوں یک حفاظت اور فالح و بہبود پر  6.1

 ، ، ریفرنس یک جانچ کرتے اور مالزمت ےس  زور دیا جاتا ہے اس میں اشتہار دینے

۔  پہےل عمےل اور رضاکاران یک جانچ پڑتال کرتے کا عمل شامل ہے

متعلقہ عملہ اور رضاکاران یک حال یہ میں بچوں ےک ساتھ کام کرتے یک   6.2

۔ ن ےک پس منظر یک جانچ یک گتے ہے
ُ

 جانچ یا اس ےک مساوی ا

ن ےک پورے عمےل ا 6.3
ُ

ور رضاکاران کو مناسب رنگ میں ِانڈکشن )تقّرری ےک ا

ہ( حاصل ہو اور وہ بچوں اور نوجوانوں ےک بارے  وقت تنظیم کا تعارف وغتں

میں اپتے ذمہ داریوں ےس واقف ہوں، جس میں ریکارڈ رکھنا، معلومات کو شیتے  

۔  کرنا اور رپورٹنگ یک ذمہ داریاں بیھ شامل ہے

گوں یک مینیجمنٹ کا جو عمل جاری ہے وہ بچوں  تنظیم میں نگرائے اور لو  6.4

۔  یک حفاظت اور فالح و بہبود پر مرکوز ہے

وری ہے کہ  لئں یہ رصے موجودہ حفاظتی معیارات ےک تحت پہےل ےس تنظیموں ےک 

 ، ے اور رضاکاران یک بھرئی اور انتخاب ےک عمل، اسکریننگ، نگرائے وہ مالزمیں

 یک نگرائے ےک 
ی

بارے میں بچوں ےک تحفظ یک پالیسیاں تربیت، ترقی اور کارکردیک

وری ہے کہ وہ اپنے عمےل اور   لئں یہ بیھ رصے اور طریقہ کار مقرر کریں۔ ان ےک 

رضاکاران کو بچوں یک حفاظت ےک امور ےس متعلق تنظیم ےک رپورٹنگ ےک طریقہ  

گاہ کریں۔   کار ےس آ

د عمےل  6بچوں ےک نئے حفاظتی معیار نمتر   اور  ےک تحت، تنظیموں ےک ستر

رضاکاران کو مندرجہ ذیل امور ےک بارے میں مطلع کرتے یک نتے ذمہ داریاں ہوں  

 :
ی

 یک

بچوں یک حفاظت اور فالح و بہبود ےک سلسےل میں تنظیم کا ریکارڈ رکھنے کا  •

 طریقہ کار 

 معلومات کو شیتے کرنا اور رپورٹنگ یک ذمہ داریاں۔  •

لئں  کمیشن ےک  لئں ایک محفوظ تنظیم بنانے ےک  بچوں ےک 

ے اور رضاکاران یک بھرئی اور انتخاب  ہدایت نامہ ن مالزمیں
ُ

ا

 یک  
ی

، تربیت، ترقی اور کارکردیک ےک عمل، اسکریننگ، نگرائے

نگرائے ےک بارے میں جامع رہنمائے موجود ہے جو بچوں  

۔ یک حفاظت میں    مدد کرتی ہیں

یلیائے انسائے حقوق کمیشن کا    5قویم اصول نمتر  پر آستر

لرننگ ماڈیول مفید مشورے فراہم کرتا ہے اور اس  -ِای

لئں محفوظ تنظیموں ےک ِایتک    لرننگ پورٹل-بچوں ےک 

۔ےک ذریعہ رسا  ئے حاصل یک جاسکتی ہے

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
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(  2022جوالئی  1بچوں ےک نئی حفاظتی معیارات )
ی

وعات ہوگ ؟  ےس شر  کارآمد وسائل نیا کیا ہے یا کیا بدل رہا ہے

شکایات اور خدشات پر گ جائے وایل    – 7بچوں کا حفاظتی معیار نمبر 

 کارروائیاں بچوں پر مرکوز ہوں 

، ایک تنظیم کو، کم ےس کم،   7بچوں ےک حفاظتی معیار نمتر  یک تعمیل کرتی ہوتے

 یہ یقیتے بنانا ہوگا کہ: 

، بچوں پر  7.1 مرکوز شکایت ےس نمٹئے یک اییس تنظیم ےک پاس ایک قابل رسائے

پالییس موجود ہے جو قیادت، عملہ اور رضاکاران ےک کردار اور ذمہ داریوں، 

 اخالق یک خالف ورزیوں 
ٔ

مختلف قسم یک شکایات، متعلقہ پالیسیوں یا ضابطہ

لئں مناسب حکمِت عملیوں اور کارروائے کرتے اور رپورٹ کرتے یک   ےس نمٹئے ےک 

 طور پر بیان کرئی ہو۔ذمہ داریوں کو واضح 

لئں  7.2 بچے اور نوجوان افراد، اہل خانہ، عملہ اور رضاکاران شکایت ےس نمٹئے ےک 

، اور یہ طریقہ کار ثقافتی طور پر محفوظ  مؤثر طریقہ کاروں کو سمجھنی ہیں

۔   بیھ ہیں

، اور ان پر فوری اور اچیھ طرح ےس  7.3  ےس لیا جانے
ی

جملہ شکایات کو سنجیدیک

عمل ظاہ
ّ

۔ رد  ر کیا جانے

اس تنظیم میں اییس پالیسیاں اور طریقہ کار موجود ہیں جن ےک ذریعہ   7.4

، خواہ قانون   متعلقہ حکام تک شکایات اور خدشات یک اطالع پہنچائے جائی ہے

وری ہو یا نہ ہو، اور جو قانون نافذ کرتے  ےک تحت ان یک اطالع دی جائے رصے

۔   واےل اداروں ےک ساتھ تعاون کرتی ہیں

۔  7.5  رپورٹنگ، رازداری اور روزگار ےک قانون یک ذمہ داریوں کو پورا کیا جانے

وری ہے   لئں یہ رصے بچوں ےک موجودہ حفاظتی معیارات ےک تحت تنظیموں ےک 

کہ وہ اییس مؤثر کارروائیاں کریں جن ےس بچوں اور نوجوانوں کو اپتے شکایات 

 پہنچانے اور اس بات کو یقیتے بنانے میں مدد مل س
ے

گ
ٓ

ےک کہ یہ تنظیم بچوں ےک ا

ساتھ زیادئی ےک مشتبہ واقعات کا مناسب رنگ میں جواب دے سکتی ہے اور 

۔   اس یک رپورٹ کر سکتی ہے

اس بات یک اہمیت پر زور دیتا ہے کہ شکایات   7بچوں کا نیا حفاظتی معیار نمتر 

ےک یک کارروائیاں بچوں پر مرکوز ہوئے چاہئیں اور تنظیم ےک عمےل اور رضاکاران  

ئے  
ٓ

عالوہ، بچوں اور نوجوانوں اور ان ےک اہل خانہ کو بیھ سمجھ میں ا

۔   چاہئیں

لئں درج ذیل نتے ذمہ  7بچوں ےک نئے حفاظتی معیار نمتر   میں تنظیموں ےک 

 :  داریوں کو بیھ واضح کیا گیا ہے

 ےس لینا، اور ان پر فوری اور اچیھ طرح ےس  •
ی

جملہ شکایات کو سنجیدیک

عمل ظاہر کرنا 
ّ

 رد

 نون نافذ کرتے واےل اداروں ےک ساتھ تعاون کرنا قا •

 رپورٹنگ، رازداری اور روزگار ےک قانون یک ذمہ داریوں کو پورا کرنا۔ •

لئں  کمیشن کا  لئں ایک محفوظ تنظیم بنانے ےک  بچوں ےک 

رپورٹنگ یک پالیسیوں اور طریقہ کاروں ےک   ہدایت نامہ

۔ کمیشن یک  بارے میں متعلقہ مشورے فراہم کرتا ہے

لئں  ن تنظیموں ےک 
ُ

قابِل رپورٹ برتاؤ یک  ویب سائٹ پر ا

ے ہے جو اس اسکیم   اسکیم ی
ےس متعلق رہنمائے فراہم یک یک

۔  ےس  متاثر ہوتی ہیں

لئں قویم دفتی نے بچوں پر مرکوز اور   بچوں یک حفاظت ےک 

لئں بعض   شکایات کا طریقہ کار قابل رسائے  تشکیل دینے ےک 

۔   وسائل شائع کئں ہیں

یلیائے انسائے حقوق کمیشن کا    6قویم اصول نمتر  پر آستر

لرننگ ماڈیول مفید مشورے فراہم کرتا ہے اور اس  -ِای

لئں محفوظ تنظیموں ےک اِ تک    لرننگ پورٹل-یبچوں ےک 

۔  ےک ذریعہ رسائے حاصل یک جاسکتی ہے

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://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
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(  2022جوالئی  1بچوں ےک نئی حفاظتی معیارات )
ی

وعات ہوگ ؟  ےس شر  کارآمد وسائل نیا کیا ہے یا کیا بدل رہا ہے

مسلسل تعلیم اور تربیت دئے جائے ےک    – 8بچوں کا حفاظتی معیار نمبر 

ذریےع عملہ اور رضاکاران بچوں اور نوجوانوں کو محفوظ رکھتے ےک لئں  

وری علم، مہارتوں اور شعور ےس لیس ہیں   ضے

، ایک تنظیم کو، کم ےس کم، یک    8بچوں ےک حفاظتی معیار نمتر  تعمیل کرتی ہوتے

 اس بات کو یقیتے بنانا ہوگا کہ: 

ن کا عملہ اور رضاکاران تنظیم یک بچوں یک حفاظت اور فالح و بہبود یک   8.1
ُ

ا

لئں تربیت یافتہ اور تعاون یافتہ ہوں۔   پالییس کو مؤثر طریقی ےس نافذ کرتے ےک 

ن کا عملہ اور رضاکاران بچوں کو پ 8.2
ُ

ہنچنے واےل نقصان ےک اشاروں کو  ا

سمجھنے یک تربیت اور معلومات حاصل کریں جس میں دوشے بچوں اور 

۔   نوجوانوں ےس پہنچنے واال نقصان بیھ شامل ہے

ن کا عملہ اور رضاکاران بچوں یک حفاظت اور فالح و بہبود ےک امور پر   8.3
ُ

ا

عمل ظاہر کرتے اور اپنے کیس نقصان ک
ّ

ا اظہار کرتے واےل موثر انداز میں رد

لئں تربیت اور معلومات حاصل کریں۔  ساتھیوں یک مدد کرتے ےک 

ن کا عملہ اور رضاکاران اس ضمن میں تربیت اور معلومات حاصل کریں   8.4
ُ

ا

۔  لئں ثقافتی طور پر محفوظ ماحول کیےس بنائیں  کہ بچوں اور نوجوانوں ےک 

ں ےس عملہ اور موجودہ چائلڈ سیف اسٹینڈرس میں پہےل ےس یہ تنظیمو 

ورت ہے تاکہ وہ بچے کو   رضاکاران کو معلومات اور تربیت یک فراہیم یک رصے

۔   محفوظ ماحول پیدا کرسکیں اور بدسلویک ےک الزامات کا جواب دے سکیں

تنظیموں یک اپنے عمےل اور رضاکاران یک تربیت   8بچوں کا نیا حفاظتی معیار نمتر 

، اور د لئں انہیں مسلسل تعلیم کرتے اور انہیں مدد فراہم کرتے رج ذیل کاموں ےک 

 :  و تربیت فراہم کرتے یک ذمہ داریوں یک وضاحت کرتا ہے

لئں  •  تنظیم یک بچوں یک حفاظت اور فالح و بہبود یک پالییس کو نافذ کرتے ےک 

لئں )جس میں دوشے بچوں اور  • نقصان ےک اشاروں کو سمجھنے ےک 

 ( نوجوانوں ےس پہنچنے واال نقصان بیھ شامل ہے 

عمل ظاہر   •
ّ

بچوں یک حفاظت اور فالح و بہبود ےک امور پر موثر انداز میں رد

لئں اور اپنے کیس نقصان کا اظہار کرتے واےل ساتھیوں یک مدد کرتے ےک   کرتے ےک 

۔  لئں

، چنانچہ یہ تینوں معیارات  5اور  1یہ معیار نئے معیارات نمتر  ےس جڑا ہوا ہے

کرتی ہیں کہ وہ اپنے عمےل اور رضاکاران کو   جملہ تنظیموں پر یہ ذمہ داریاں عائد 

لئں محفوظ ماحول بنانے ےک متعلق تربیت اور معلومات  بچوں اور نوجوانوں ےک 

 فراہم کریں۔ 

لئں عمےل اور  بچوں اور نوجوانوں کو محفوظ رکھنے ےک 

 ، ورت ہے رضاکاران کو جس علم، مہارتوں اور شعور یک رصے

س ےک بارے میں بعض معلومات کمیشن
ُ

لئں  ےک  ا بچوں ےک 

لئں ہدایت نامہ میں موجود   ایک محفوظ تنظیم بنانے ےک 

لئں  ن تنظیموں ےک 
ُ

۔ کمیشن یک ویب سائٹ پر ا قابِل  ہیں

ے ہے  رپورٹ برتاؤ یک اسکیم ی
ےس متعلق رہنمائے فراہم یک یک

۔   جو اس اسکیم ےس متاثر ہوتی ہیں

لئں رہنمائے محکمہ تعلیم و تربیت یک  میں   اسکولوں ےک 

ستحصال یک عالمات ےک بارے میں مفید معلومات  ا

۔   موجود ہیں

یلیائے انسائے حقوق کمیشن کا    7قویم اصول نمتر  پر آستر

لرننگ ماڈیول مفید مشورے فراہم کرتا ہے اور اس  -ِای

لئں محفوظ تن تک    لرننگ پورٹل-ظیموں ےک ِایبچوں ےک 

۔  ےک ذریعہ رسائے حاصل یک جاسکتی ہے

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://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
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(  2022جوالئی  1بچوں ےک نئی حفاظتی معیارات )
ی

وعات ہوگ ؟  ےس شر  کارآمد وسائل نیا کیا ہے یا کیا بدل رہا ہے

جسمائے ماحول اور آن الئن ماحول    – 9بچوں کا حفاظتی معیار نمبر 

بچوں اور نوجوانوں کو نقصان پہنچتے ےک مواقعہ کو کم کرنی ہونی 

 حفاظت اور فالح و بہبود کو فروغ دیتا ہو 

، ایک تنظیم کو، کم ےس کم، یک    9بچوں ےک حفاظتی معیار نمتر  تعمیل کرتی ہوتے

 یہ یقیتے بنانا ہوگا کہ: 

9.1   ، عملہ اور رضاکاران کیس بچے ےک رازداری ےک حق، معلومات تک رسائے

سماجر رابطوں اور سیکھنے ےک مواقع ےس سمجھوتہ کئں بغتں آن الئن اور 

 جسمائے ماحول میں خطرات یک شناخت کریں اور انہیں کم کریں۔

 اخالق اور بچوں یک حفاظت اور فالح  9.2
ٔ

آن الئن ماحول کو تنظیم ےک ضابطہ

۔   و بہبود یک پالیسیوں اور طریقہ کاروں ےک مطابق استعمال کیا جانے

رسک مینجمنٹ )جوکھم یک نظامت( ےک منصوتر تنظییم ترتیبات،   9.3

۔  نظر رکھیں
ّ

 شگرمیوں، اور جسمائے ماحول ےک ذریعہ الحق خطرات کو مد

اییس تنظیمیں جو کیس فریق ثالث ےس سہولیات اور خدمات کا معاہدہ   9.4

ن ےک پاس اییس خریداری یک پالیسیاں ہیں جو بچوں اور نوجوانوں  
ُ

، ا کرئی ہیں

۔   یک حفاظت کو یقیتے بنائی ہیں

بچوں ےک موجودہ حفاظتی معیارات ےک تحت پہےل ےس جملہ تنظیموں کو  

گاہ رہنے جسمائے اور آن الئن دونوں ماحول ےس 
ٓ

جڑے ہوتے خطرات ےس متعلق ا

ور کرتے 
ُ

لئں اور بچوں ےک ساتھ زیادئی ےک خطرات کو د اقدامات اپنانے یک   ےک 

۔  ورت ہے  رصے

لئں درج ذیل مخصوص  9بچوں ےک نئے حفاظتی معیار نمتر   میں تنظیموں ےک 

 :  ذمہ داریاں شامل ہیں

 جسمائے ماحول ےک عالوہ آن الئن ماحول پر بیھ غور کرنا  •

، سماجر  کیس •  بچے یا نوجوان فرد ےک رازداری ےک حق، معلومات تک رسائے

رابطوں اور سیکھنے ےک مواقع ےس سمجھوتہ کئں بغتں ان ماحول میں پیدا  

 ہوتے واےل خطرات یک شناخت کرنا اور انہیں کم کرنا 

بچوں اور نوجوانوں کو نقصان پہنچنے ےک مواقعہ کو کم کرتے ےک ساتھ   •

 ح و بہبود کو فروغ دینا ساتھ حفاظت اور فال 

اگر کوئے تنظیم کیس فریق ثالث ےس سہولیات اور خدمات کا معاہدہ کرئی   •

ہے تو اس صورت میں اییس خریداری یک پالیسیاں تشکیل دینا جو بچوں اور 

۔  نوجوانوں یک حفاظت کو یقیتے بنائیں

لئں  کمیشن کا  لئں ایک محفوظ تنظیم بنانے ےک  بچوں ےک 

بدسلویک ےک خطرات یک نشاندیہ کرتے اور ان    ہدایت نامہ

۔  کو کم کرتے ےک بارے میں مشورے فراہم کرتا ہے

عالیم وباء ےک دوران بچوں اور   COVID-19کمیشن کا 

مفید تجاویز اور   نوجوانوں کو آن الئن محفوظ رکھنا 

۔   لنکس مہیا کرتا ہے

 eSafety  لئں    کمشتے بچوں کو آن الئن محفوظ رکھنے ےک 

۔   جامع عمیل مشورے فراہم کرتا ہے

یلیائے انسائے حقوق کمیشن یک   8قویم اصول نمتر  پر آستر

لئں چیک لسٹآن ال  لرننگ ماڈیول  -اور ِای ئن حفاظت ےک 

لئں  مفید مشورے فراہم کرتا ہے اور اس تک  چوں ےک 

ےک ذریعہ رسائے   لرننگ پورٹل -محفوظ تنظیموں ےک ِای

۔   حاصل یک جاسکتی ہے

بچوں ےک حفاظتی معیارات ےک نفاذ   –  10ار نمبر بچوں کا حفاظتی معی

ی الئی جائی ہے   ےس جائزہ لیا جاتا ہے اور اس میں بہبی
ی

 کا باقاعدگ

، ایک تنظیم کو، کم ےس    10بچوں ےک حفاظتی معیار نمتر  یک تعمیل کرتی ہوتے

 کم، یہ یقیتے بنانا ہوگا کہ: 

 ےس بچوں ےک حفاظتی طریقہ کاروں کا  10.1
ی

جائزہ ےل، اس یک   تنظیم باقاعدیک

۔  جانچ کرے اور اےس بہتی بنانے

لئں شکایات، خدشات اور حفاظتی واقعات کا   10.2 ی پیدا کرتے ےک  مسلسل بہتی

تجزیہ کیا جانے تاکہ جملہ وجوہات اور سلسےل وار ناکامیوں یک نشاندیہ یک جا  

 سےک۔ 

اور بچوں اور  تنظیم اپنے عمےل اور رضاکاران، کمیونتر اور اہل خانہ ےک افراد  10.3

 نوجوانوں کو متعلقہ جائزوں یک دریافتوں ےس مطلع کرے۔ 

ی پہےل ےس یہ بچوں ےک موجودہ حفاظتی معیارات کا   جائزہ اور مسلسل بہتی

۔   ایک حصہ ہیں

لئں درج ذیل نتے ذمہ  10بچوں ےک نئے حفاظتی معیار نمتر   میں تنظیموں ےک 

 :  داریاں شامل ہیں

لئں  • ی پیدا کرتے ےک   شکایات، خدشات اور حفاظتی واقعات کا مسلسل بہتی

تجزیہ کرنا تاکہ جملہ وجوہات اور سلسےل وار ناکامیوں یک نشاندیہ یک جا 

 سےک 

عملہ اور رضاکاران، کمیونتر اور اہل خانہ ےک افراد اور بچوں اور نوجوانوں   •

کو بچوں ےک حفاظتی طریقہ کاروں ےک متعلقہ جائزوں یک دریافتوں ےس 

 مطلع کرنا۔ 

لئں  شن کا کمی لئں ایک محفوظ تنظیم بنانے ےک  بچوں ےک 

تنظیموں کو بچوں ےک موجودہ حفاظتی    ہدایت نامہ

معیارات ےک مقابل پر اپنے بچوں ےک حفاظتی فریم ورک کا 

ل ول  جائزہ لینے میں مدد کرتے ےک 
ُ

ئں ایک خود تشخیص کا ٹ

(۔   ورڈ فائلفراہم کرتا ہے )ایک  ےک طور پر دستیاب ہے

بچوں ےک نئے حفاظتی معیارات ےس متعلق جائزوں یک مدد  

ول جاری کیا 
ُ

لئں ایک نیا ٹ  جانے گا۔  کرتے ےک 

یلیائے انسائے حقوق کمیشن کا    9قویم اصول نمتر  پر آستر

لرننگ ماڈیول مفید مشورے فراہم کرتا ہے اور اس  -ِای

لئں محفوظ تنظیموں ےک ِایتک    لرننگ پورٹل-بچوں ےک 

۔  ےک ذریعہ رسائے حاصل یک جاسکتی ہے
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https://childsafe.humanrights.gov.au/sites/default/files/inline-files/CSO%20Checklist%20for%20online%20safety_2.pdf
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https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
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https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
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(  2022جوالئی  1بچوں ےک نئی حفاظتی معیارات )
ی

وعات ہوگ ؟  ےس شر  کارآمد وسائل نیا کیا ہے یا کیا بدل رہا ہے

کیس بیھ تنظیم گ پالیسیاں اور    –  11بچوں کا حفاظتی معیار نمبر 

تنظیم بچوں اور نوجوانوں ےک لئں  اس ےک طریقہ کار بتائی ہیں کہ وہ 

 کیونکر محفوظ ہے 

، ایک تنظیم کو، کم ےس    11بچوں ےک حفاظتی معیار نمتر  یک تعمیل کرتی ہوتے

 کم، یہ یقیتے بنانا چاہنے کہ: 

ن یک پالیسیاں اور طریقہ کار بچوں ےک تمام حفاظتی معیارات کو پورا   11.1
ُ

ا

۔  لئں ہیں  کرتے ےک 

ن یک پالیسیاں او  11.2
ُ

ر طریقہ کار تحریری طور پر ریکارڈ شدہ اور سمجھنے ا

۔   میں آسان ہیں

( اور اسٹیک ہولڈر   11.3 ین طریقہ کاروں ےک نموتے بیسٹ پریکٹس ماڈلز )بہتی

لئں مشاورت( پالیسیوں اور طریقہ کاروں یک پیش  کنسلٹیشن )حصہ داروں ےک 

 رفت ےس مطلع کریں۔ 

ن ےک قائدین جملہ پالیسیوں اور طری 11.4
ُ

قہ کاروں یک تعمیل کو فروغ دیں اور ا

لئں کوشش کریں۔   اس ےک 

ن کا عملہ اور رضاکاران ان پالیسیوں اور طریقہ کار وں کو اچھے ےس  11.5
ُ

ا

 سمجھیں اور ان کا نفاذ کریں۔ 

بچوں ےک موجودہ حفاظتی معیارات ےک تحت پہےل ےس بچوں ےک حفاظتی طریقہ  

لئں جام ع پالیسیاں اور طریقہ کار تیار کرنا کاروں ےک نفاذ میں مدد کرتے ےک 

۔  وری ہے  رصے

لئں درج ذیل نتے ذمہ  11بچوں ےک نئے حفاظتی معیار نمتر   میں تنظیموں ےک 

 :  داریاں شامل ہیں

 پالیسیوں اور طریقہ کاروں کو سمجھنے میں آسان بنانا  •

لئں اسٹیک  • پالیسیوں اور طریقہ کاروں یک پیش رفت ےس مطلع کرتے ےک 

لئں مشاورت( اور بیسٹ پریکٹس ماڈلز  ہولڈر کنسلٹیشن )حصہ داروں ےک 

( کا استعمال کرنا  ین طریقہ کاروں ےک نموتے  )بہتی

اس بات کو یقیتے بنانا کہ تنظییم قائدین جملہ پالیسیوں اور طریقہ کاروں   •

لئں کوشش کریں۔  یک تعمیل کو فروغ دیں اور اس ےک 

لئں  کمیشن کا  لئں ایک محفوظ تنظیم بنانے ےک  بچوں ےک 

ےک سیکشن میں بعض   2موجودہ معیار نمتر   ہدایت نامہ

۔   پالیسیاں بطور نمونہ اور رہنمائے فراہم کرتا ہے

یلیائے انسائے  10قویم اصول نمتر   حقوق کمیشن کا  پر آستر

لرننگ ماڈیول مفید مشورے فراہم کرتا ہے اور اس  -ِای

لئں محفوظ تنظیموں ےک ِایتک    لرننگ پورٹل-بچوں ےک 

۔  ےک ذریعہ رسائے حاصل یک جاسکتی ہے
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