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قابل گزارش طرح رفتارهایدرباره 

طفل و  آزاربه مطرح شده  در ارتباط  ادعاهای می کند که مکلفرا طرح رفتارهای قابل گزارش ویکتوریا برخی از سازمانها 

 گزارش دهند. به کمسیون برای اطفال و جوانان خود را کارکنان و داوطلبان  علیهبا اطفال  مرتبط بدرفتاری

طفل و بدرفتاری مرتبط با اطفال است. آزار ادعاهایهدف این طرح بهبود پاسخ دهی سازمان ها به 

 تحت این طرح:

پاسخ دهندخود ن و داوطلبا کنانکاربا اطفال برعلیه مرتبط بدرفتاری و  آزار طفل ادعاهایسازمانها باید به • 

 دهند معلوماتسازمان ها باید به کمیسیون درباره اتهامات • 

می کند نظارتو بررسی اتهامات  سازمان هاکمیسیون بر چگونگی پاسخگویی • 

.می گذارندرا به اشتراک معلومات کمیسیون این و  کار با اطفال تیصالح یبررساداره لیس، و، پقانون گزارانسازمان ها، • 

زمان ، سادخالت داردلیس و. اگر پدنراپور دهلیس وپبه  جنایی باشدکه ممکن است  را باید هر گونه رفتارهاییبا آنهم سازمانها 

 کند شروع به کارکه  درست استگوید که بلیس واز اینکه پ تنها پستحقیق کنند، اما باید نیز  ها 

؟شودگزارش  باید یچه نوع رفتار
  طفلیک  نسبت بهجرایم جنسی • 

  طفلیک  باجنسی  بدرفتاری• 

  طفلیک  نسبت بهخشونت فیزیکی • 

شود طفلبرای یک  عمدههر رفتاری که سبب زیان عاطفی و روانی • 

  طفل به غفلت عمده نسبت• 

 سال سن دارد 18که زیر  می شودشامل کسی  طفل

 About the Reportable Conduct Scheme گزارش، بهرفتارهای قابل برای کسب اطالعات بیشتر در مورد انواع 

وب سایت کمیسیون مراجعه کنید. به (قابل گزارش طرح رفتارهایدرباره )

؟تطبیق می گرددطرح این چه کسی در مورد 

اعمال شود: کار می کنند معینیدر سازمان های  کهاین طرح می تواند به افراد زیر 

 کارکنان• 

 داوطلبان• 

 قراردادی هابرخی از • 

 مدیران• 

 رهبران دینی • 

دینییک سازمان  کارمندان• 

( برای سازمان ها) For organisationsبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد سازمان هایی که در این فهرست قرار دارند، به 

 .در وب سایت کمیسیون مراجعه کنید

Dari
Reportable Conduct Scheme

https://ccyp.vic.gov.au/reportable-conduct-scheme/about-the-reportable-conduct-scheme/#TOC-4
https://ccyp.vic.gov.au/reportable-conduct-scheme/for-organisations/
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؟چیست هاتعهدات سازمان

بر عهده دارد. رئیس سازمان ممکن است: طبق این طرح اجرای تعهدات را قنونی رئیس سازمان مسئولیت

 جراییامدیر • 

 اصلی سازمانافسر• 

ویکتوریا باشد. حکومت وزارت، اگر سازمان یک وزیراداری معاون • 

یا معادل آن را ندارد، آنها می توانند یکی را انتخاب کنند. فرم  ، افسر اصلی، مدیر عاملاجرایییک مدیردارای اگر سازمان 

 ) نامزد کردن رئیس یک سازمان( Nominating a head of organisationاین است:  وب سایت کمیسیوندر آن برای 

رئیس سازمان باید:

 انجام دهد حفاظت اطفالبرای را اقدامات الزم • 

.داردبرای شکایت یا اعتراض  راه هاییحاصل کند که سازمان دارای  اطمینان• 

تماس بگیرید.با کمیسیون ست، برای کمک کیاگر مطمئن نیستید که رئیس سازمان شما 

انجام دهد؟چه باید رئیس یک سازمان 

گزارش دادن را رعایت  یمتوالروز  30و  یروز کار 3مقررۀ   اخطار که سرپرست یک سازمان است ییجنا جرم کی نیا

 نکند.

اطالعات بیشتر در مورد مسئولیت های رئیس یک سازمان را در وب سایت ما می توان یافت . 

 از کجا کمک بگیرم 

شما می توانید با این کمیسیون تماس بگیرید:

 (03) 8601 5281تلفن: با • 

contact@ccyp.vic.gov.auایمیل: با • 

www.ccyp.vic.gov.auشما همچنین می توانید معلومات بیشتر را در وب سایت کمیسیون پیدا کنید: 

اطالع دهد

.اطالع دهدکمیسیون انرا  به روز کاری  3ظرف در  یک ادعااز مطلع شدن از بعد 

تحقیق کند

   ادعابررسی 

  به کمیسیون بگویید که چه کسی تحقیق را انجام می دهد

  مدیریت نمایدرا  اطفالبه  احتمالی نسبت خطر. 

به روز رسانی کند

به   را معلوماتادعا جزئیات آخرین بعد از آگاه شدن از یک  متوالیروز  30در ظرف 

 .کمیسیون ارائه کنید

نتیجه

سازمان بعدا چه کار خواهد کرد و چرا. بگوید و اینکهدرباره نتیجه تحقیقات به کمیسیون 

https://ccyp.vic.gov.au/reportable-conduct-scheme/for-organisations/#TOC-2
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تماس بگیرید و از آنها بخواهید با  13 14 50اگر به ترجمان نیاز دارید، لطفا با خدمات ترجمه کتبی و شفاهی به شمارۀ 

 د.تماس بگیرن  03 8601 5281کمیسیون اطفال و نوجوانان به شماره 




