
هړا په میچلند سک ړد راپور ورکولو و

لند یا د د ویکټوریا د راپور ورکولو وړ چلند سکیم د ځینې سازمانونو څخه غواړي چې د هغوی کارګرانو یا داوطلبانو په تړاو د ماشوم سره ناوړه چ

 .ناوړه چلند تورونو په تړاو د ماشومانو او ځوانانو کمیسونه ته راپور ورکړيماشوم اړوند 

.د دې سکیم موخه دا ده چې سازمانونه د ماشوم سره ناوړه چلند او د ماشوم اړوند ناوړه چلند تورونو ته د ځواب ورکولو څرنګوالی ښه کړي

 :د سکیم الندې

 و پروړاندې د ماشوم سره ناوړه چلند او د ماشوم اړوند ناوړه چلند شوي تورونو ته ځواب وواییسازمانونه باید د هغوی د کارګرانو او داوطلبان

 سازمانونه باید د تورونو په تړاو کمیسون ته ووایی

 کمیسونه څارنه کوي چې سازمانونه څنګه تورونو ته ځواب وایی او پلټنه یې کوي

 کول او کمیسون معلومات شریکوي سازمانونه، منتظمین، پولیس، د ماشومانو چیک سره کار.

که چیرې پولیس دخیل وي، سازمانونه بیا هم باید پلټنه . سازمانونه الهم اړ دي چې د چلند په تړا راپور ورکړي که د پولیسو لپاره جنایی بیلګه ولري

 .چې پولیس ووایی چې سمه ده پلټنه پیل کړئ یوازې وروسته لدېوکړي، مګر 

؟ید ړو ورکولو راپور د چلند ولډکوم 

 د ماشوم په تړاو جنسي بریدونه

 د ماشوم په تړاو جنسي ناوړه چلند

 د ماشوم په تړاو فزیکي تاوتریخوالی

 هر هغه چلند چې د ماشوم د پام وړ احساسي یا فزیکي زیان المل کیږي

 د ماشوم د پام وړ غفلت.

.کلونو څخه کم وي 18هر هغه څوک ماشوم دی چې عمر یې له 

 About the) د راپور ورکولو وړ چلند سکیم په اړهورکولو وړ چلند د ډولونو په اړه نورو معلوماتو لپاره، د کمیسون ویب پاڼه کې د راپور 
Reportable Conduct Scheme )برخې ته ورشئ. 

؟ید ړو قیتطب د چا په میسک

:سکیم په الندې خلکو د تطبیق وړ دی چې یو لړ سازمانونو کې بوخت اوسي

 کارمندان

 داوطلبان

 ځینې قراردادیان

 دفتر لرونکي

 د مذهب وزیران

 د مذهبي نهاد افسران.

.برخې ته ورشئ( For organisations) د سازمانونو لپارهد شامل سازمانونو په اړه نورو معلوماتو لپاره د کمیسون ویب پاڼه کې 

د راپور ورکولو وړ چلند 

سکیم معرفي کول 

Pashto
Reportable Conduct Scheme
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دي؟ هڅ تونهید سازمانونو مکلف

:د یوه سازمان مشر کیدی شي. قانون له مخې د سکیم الندې د مکلفیتونو پوره کولو مسؤلیت په غاړه لريد یوه سازمان مشر د 

 اجرایوي رییس 

 د سازمان مدیر افسر 

 وزیر، که چیرې سازمان د ویکټوریا دولت یو وزارت وي. 

د سازمان د د دې لپاره فورمه د کمیسون ویب پاڼې . ونومويکه چیرې سازمان اجرایوي رییس، مدیر یا دې ته ورته نفر ونلري، هغوی کولی شي یو نفر 

 .برخه کې شتون لري( Nominating a head of organisation) مشر نوماندولو

 :د سازمان مشر اړ دی چې

  خوندي ساتلو لپاره اقدامات وکړيد ماشومانو 

 ډاډ السته راوړي چې سازمان د شکایت یا تور پورې کولو لپاره طریقې او الرې لري.

.که تاسې ډاډه نه یې چې ستاسې د سازمان مشر څوک دی، د مرستې لپاره د کمیسون سره اړیکه ونیسئ

ي؟ړوک هڅ دیبا مشر سازمان وهید 

خبر ورکول

کاري ورځو په لړ کې کمیسون ته خبر ورکړي. 3خبریدو په صورت کې د د یوه تور څخه 

پلټنه کول

 د تور پلټنه وکړي 

 کمیسون ته ووایی چې څوک پلټنه کوي 

 .د ماشومانو اړوند خطرونه مدیریت کړي

تازه معلومات ورکول

په لړ کې کمیسون ته تفصیلي تازه معلومات ورکړي. تقویمي ورځو 30د د یوه تور څخه خبریدو په صورت کې 

پایلې

کمیسون ته د پلټنو د پایلو په اړه ووایی، او دا چې کمیسون به نور څه او ولې وکړي.

د خبرتیا مقرراتو سره تبعیت ونکړي یا مراعات یې  تقویمي ورځو 30او د  کاري ورځو 3دا یو جنایی جرم دی که چیرې د  د یوه سازمان مشر لپاره

 .نکړي

.د یوه سازمان د مشر مسؤلیتونو په اړه نور معلومات زموږ ویب پاڼه کې موندلی شئ

شئ یکول ترالسه رتهیمرسته چ

:تاسې کولی شئ په الندې شمیره د کمیسون سره اړیکه ونیسئ

 5281 8601 (03): تلیفون

 بریښنالیک :contact@ccyp.vic.gov.au

 www.ccyp.vic.gov.au: همدارنګه تاسې کولی شئ د کمیسون ویب پاڼه کې نور معلومات ومومئ

د تحریري او شفاهي ژباړې خدمت سره اړیکه ونیسئ او له هغوی څخه وغواړئ  50 14 13که تاسې ژباړونکي ته اړتیا لرئ، نو مهرباني وکړئ په 

 .د ماشومانو او ځوانانو کمیسون سره اړیکه ونیسي 5281 8601 03چې په 
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