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درباره طرح رفتار قابل گزارش

برخی سازمان ها را ملزم به این امر می کند تا ( Victorian Reportable Conduct Schemeطرح رفتار قابل گزارش ویکتوریا )

کودک از سوی کارکنان یا داوطلبانشان را به کمیسیون کودکان و  در رابطه باادعاهای مربوط به سواستفاده از کودک یا رفتار نامناسب 

 ( گزارش کنند.  Commission for Children and Young Peopleنوجوانان )

پاسخگویی سازمان ها به ادعاهای مربوط به سواستفاده از کودک یا رفتار نامناسب دررابطه با کودک است.بهبود نحوه این طرح  هدف 

:بموجب این طرح 

 سازمان ها باید به ادعاهای علیه کارکنان و داوطلبانشان  در رابطه با سواستفاده از کودک و رفتار نامناسب با کودک پاسخ بدهند

 در جریان این ادعاها بگذارند سازمان ها باید کمیسیون را

  در مورد این ادعاها نظارت می کندسازمان ها کمیسیون به نحوه پاسخگویی و تحقیق

  ،عدم سوپیشینه در مورد کار با کودکان و کمیسیون اطالعات را در اختیار یکدیگر می سازمان کنترل سازمان ها، قانونگذاران، پلیس

 گذارند.

. در صورتی که پای پلیس به میان بیاید، باشد به پلیس گزارش کنند کیفریها همچنان باید هر گونه رفتاری را که ممکن است  سازمان

تایید پلیس مبنی بر شروع این کار، آن را انجام دهند تنها پس ازسازمان ها همچنان باید تحقیقات شان را انجام دهند ولی این کار را 

گزارش است؟چه نوع رفتاری قابل 

 جرایم جنسی در رابطه با یک کودک

 رفتار نامناسب جنسی در رابطه با یک کودک

 خشونت جسمی در رابطه با یک کودک

 هر گونه رفتاری که باعث صدمه شدید روحی و روانی به یک کودک می شود

 غفلت شدید از یک کودک

 سال می شود.  18زیر سن  فردکودک شامل هر 

 طرح رفتار قابل گزارشبرای کسب اطالعات بیشتر درباره انواع رفتارهای قابل گزارش، به وب سایت کمیسیون دربخش درباره 

(SchemeAbout the Reportable Conduct  ) .مراجعه کنید 

چه افرادی مشمول طرح می شوند؟

کار هستند:ه این طرح می تواند شامل افراد زیر بشود که در سازمان های خاصی مشغول ب

 کارمندان 

  داوطلبان

 برخی پیمانکارها

  صاحبان مقام

  روحانیون

  بییک سازمان مذهمقامات و مسؤالن

در وب سایت  ( For organisationsبرای سازمان ها  )برای کسب اطالعات بیشتر درباره سازمانهایی که مشمول می شوند، به بخش 

کمیسیون مراجعه کنید.

Persian - Farsi
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؟ سازمان ها وظایف  

است یکی از افراد زیر  است. رئیس یک سازمان ممکنوظایف تعیین شده در این طرح  رئیس یک سازمان از نظر قانونی مسئول انجام 

 باشد:

  عامل مدیر 

   اصلی سازمانمقام 

 .دبیر در صورتی که سازمان یکی از ادارات دولتی ویکتوریا باشد

مربوط به کنند. فرم معرفی  اصلی یا مقامی مشابه ندارد، آنها می توانند فردی را به عنوان مسئول عامل،  مقام  در صورتیکه سازمان مدیر 

 موجود است. سایت کمیسیون وب( Nominating a head of organisation)زمان سا رئیسمعرفی  این کار درقسمت 

 یک سازمان باید:رئیس 

 اقداماتی انجام دهد تا کودکان امن باشند 

 .اطمینان بیابد که سازمان روش هایی برای ارائه شکایت یا ادعا دارد

که چه کسی رئیس سازمان تان است، برای دریافت کمک با کمیسیون تماس بگیرید.نیستید  اگر مطمئن 

سازمان باید چه بکند؟رئیس یک 

بدهد اطالع   

دهد. روز کاری کمیسیون را در جریان قرار  3، طی  در صورتیکه از ادعایی اطالع پیدا کرد

کند تحقیق   

  کند در مورد ادعا بررسی و تحقیق 

  که چه کسی کار تحقیق را انجام می دهدبگوید  به کمیسیون

 است کنترل کند. متوجه کودکان  ی را که خطرات 

کند اطالعات را به روز   

، از هنگام مطلع شدن از ادعا، در اختیار میالدی روز  30اطالعات به روز همراه با جزئیات را طی 

 دهد. کمیسیون قرار 

 نتایج

 .آن را به کمیسیون اطالع دهد و اینکه اقدام بعدی سازمان چه خواهد بود و دلیل ، نتیجه تحقیقات

پیروی نکند.  روز مطابق تقویم 30و  روز کاری 3این یک اتهام جنایی برای رئیس یک سازمان است که از قوانین خبر کردن طی 

 برای کسب اطالعات بیشتر در مورد مسئولیت های رئیس سازمان می توان به وب سایت ما مراجعه کرد.

محل دریافت کمک

تماس بگیرید:می توانید با کمیسیون از طریق شماره زیر 

 5281 8601 (03): تلفن

 ایمیل :contact@ccyp.vic.gov.au 

www.ccyp.vic.gov.au از وب سایت کمیسیون به این آدرس کسب کنید:بیشتر را همچنین می توانید اطالعات 
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سیون یتماس بگیرید و از آنها بخواهید که با کم 50 14 13اگر نیاز به مترجم شفاهی دارید، لطفا با خدمات مترجم شفاهی و کتبی به شماره  

 تماس بگیرند.  5281 8601 03و نوجوانان به شماره  کودکان


