
Urdu 
 
Information sheet 13   
Workers and Volunteers 
and the Reportable Conduct Scheme 

 

 13معلوماتی شیٹ  
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 مقصد 

اس معلوماتی شیٹ کا مقصد کارکنوں اور رضاکاروں کو )آپ کو(  
برتاؤ یک اسکیم )اسکیم( ےک بارے میں رہنماتی فراہم    اطالعقابِل 

، خاص طور پر اگر آپ پر کوتی قابِل  الزام لگایا گیا   اطالعکرنا ہے
۔   ہے

 برتاؤ یک اسکیم ےک بارے می   اطالعقابِل 

اس اسکیم کا مقصد تنظیموں ےک کارکنوں اور رضاکاروں یک جانب  
مات پر تنظیموں  ےس بچوں ےک ساتھ بدسلویک اور الپروایہ ےک الزا 

۔ یہ اسکیم  چائلڈ ویلبینگ اینڈ سیفٹی  ےک ردعمل کو بہتی بنانا ہے
۔  2005ایکٹ   ےک ذریعہ قائم یک گٹی ہے

اس اسکیم ےک تحت، تنظیموں ےک رسبراہان ےک لئی الزیم ہے کہ وہ  
اپنے کارکنوں اور رضاکاروں یک جانب ےس کیس بچے ےس متعلق بعض  

مات ےک بارے میں بچوں اور  مخصوص اقسام ےک برتاؤ ےک الزا 
 نوجوانوں ےک لئی کمیشن )کمیشن( کو مطلع کریں۔ 

یک جاتے چاہنی   اطالعکارکنوں اور رضاکاروں ےک بارے میں الزامات یک 
 اگرچہ کہ: 

میں ان کا بچوں ےس کوتی براہ راست رابطہ   ےلان ےک کام ےک سلس •
 ہو  نہیں ہوتا 

 یا اس ےک بعد۔ ہو  گیا یہ برتاؤ مالزمت یک مدت ےک دوران کیا   •

چنانچہ اس ےک بعد تنظیموں ےک رسبراہان کو ان الزامات یک  
۔ 

ی
 تحقیقات کرتے ہویک

  کو اس اسکیم ےک تحت کس قسم ےک کارکنان اور رضاکاران  
؟  شامل  کیا گیا ہے

اس اسکیم کا اطالق ہر اس شخص ےک برتاؤ پر ہوتا ہے جس یک  
سال ےس زیادہ ہے جو کیس اییس تنظیم میں مالزمت کر رہا    18عمر 

کیا گیا    میں شاملاس اسکیم   ہے یا ان ےک ساتھ مشغول ہے جس 
 : ، جس میں مندرجہ ذیل افراد شامل ہیں  ہے

کیس اور    یا ، افرس  وہ لوگ جو ایک رضاکار، ٹھیکیدار، عہدیدار  •
ور پر کیس  خدمات فراہم کرنے ےک لئی براہ راست ط پر عہدہ  

میں شامل  اسکیم   جس اساییس تنظیم ےک ساتھ مشغول ہیں  
 کیا گیا ہے 

 کنندگان رضایع یا خانداتے نگہداشت فراہم   •

مذہب ےک پادری، مذہٹی رہنما یا کیس مذہٹی ادارہ ےک   •
 عہدیداران۔ 

مندرجہ باال لوگوں کو بیان کرنے ےک لئی 'کارکنان اور  کمیشن  
۔ رضاکاران' یک اصطالح استعمال    کرتا ہے

 

آپ جس تنظیم ےک لئی کام کرنی ہیں یا رضاکارانہ خدمات بجا التی ہیں 
  میں   اسکیم اسکیا گیا ہے تو پھر   شامل اس اسکیم ےک تحت اےس اگر 
۔  شاملبرتاؤ بیھ کا آپ    ہے

کیا گیا ہے ان ےک بارے    کو اس اسکیم ےک تحت شامل   جن تنظیموں
پر حاصل یک جاسکٹی    کمیشن یک ویب سائٹمیں مزید معلومات  

۔   ہیں

؟  اطالعقابِل   برتاؤ کیا ہے

:   اطالعقابِل   برتاؤ یک پانچ اقسام ہیں

 جنیس جرائم  .1

 جنیس بد سلویک  .2

 جسماتے تشدد  .3

ایسا برتاؤ جس ےک نتیچی میں کیس بچے کو نمایاں طور پر   .4
 جذباتی یا نفسیاتی نقصان ہوتا ہے 

 نمایاں طور پر کیس بچے ےس الپروایہ کا سلوک۔  .5

اس اسکیم   و جنیس جرائم، جنیس بد سلویک اور جسماتے تشدد ک
طیکہ کیا گیا ہے میں شامل   ےک ساتھ،   ان کا ارتکاب کیس بچے ، برسر

 میں کیا گیا ہ
ی

 ۔ و کیس بچے پر یا کیس بچے یک موجودیک

۔   18بچے ےس مراد وہ شخص ہے جس یک عمر    سال ےس کم ہے

ے مجرمانہ جرائم ےک عالوہ بیھ کٹی  میں  برتاؤ  اطالعقابِل   ں  ی چتں
 ۔ شامل ہیں 

؟  کمیشن کا کیا کردار ہے

 :  کمیشن کا کردار مندرجہ ذیل ہے

عمل کو فروغ دینے ےک لئی ایک قابِل   •
ّ
منصفانہ اور مناسب رد

عمل ظاہر کرنے وایل تنظیم کو مدد اور   اطالع
ّ
الزام پر رد

 رہنماتی فراہم کرنا 

الزامات پر تنظیموں یک جانب ےس ظاہر کئی جاتے   اطالعقابِل  •
عمل یک آزادانہ طور پر نگراتے کرنا اور ان پر نظر رکھنا  

ّ
واےل رد

عمل کو بہتی بناتے ےک لئی  اور، جب من
ّ
اسب ہو تو، ان ےک رد

 سفارشات فراہم کرنا 

، بعض مخصوص حاالت م •   یکٹورکنگ وتھ چلڈرن ا  یں
ازرِس نو جانچ   یکا  یک   یک ےک تحت ورکنگ وتھ چلڈرن چ2005

کو    یکرٹری ےک س سالمٹی  یک   کمیونٹی ےک لئی محکمہ انصاف اور  
قابِل   مطلع کرنا کہ کیس  یں ےک بارے م اس بات کا پتہ لگئے 

۔  یا گ   یا برتاؤ کا ارتکاب کاطالع   ہے

ز )جیس   • ، دورسے ریگولیتی بعض مخصوص حاالت میں
یلیاتی ہیلتھ پریکٹیشتے  وکٹو  رین رسکاری محکےم اور آستی

ارتکاب اور   ےکبرتاؤ  اطالعریگولیشن ایجنیس( کو کیس قابِل 
 کرنا مطلع  ےس   دیگر متعلقہ معلومات 

https://ccyp.vic.gov.au/reportable-conduct-scheme/for-organisations/#TOC-6
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برتاؤ یک    اطالعاگر کوتی الزام عائد کیا جاتا ہے اور اگر قابِل  •
تے وایل دریافتیں کیس رجستی شدہ استاد 

ٓ
ا تحقیقات میں سامئے 

کو  ( VITےس متعلق ہیں تو، وکٹورین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیچنگ )
 مطلع کرنا۔ 

؟ اطالعقابِل   الزام کیا ہے

اییس معلومات پر  الزام ےس مراد ایک ایسا الزام ہے جو  اطالعقابِل 
ے   معقولمبٹے ہو جن ےک نتیچی میں کیس شخص کو   طور پر یہ یقیں

ہو جاتی کہ ایک کارکن یا رضا کار تے مندرجہ ذیل میں ےس کیس جرم  
 :  کا ارتکاب کیا ہے

 برتاؤ، یا   اطالعقابِل  •

۔  اطالعاییس َبد سلویک جس میں قابِل  •  برتاؤ شامل ہوسکتا ہے

ے کرنا  معقول  ۔ اس طور پر یقیں محض شک ےس کہیں بڑھ کر ہوتا ہے
۔  ے ےک پیچھے کوتی معقول بنیاد ہوتے چاہنی اس ےک لئی کیس   یقیں

ورت نہیں ہوتی لیکن یہ افواہ یا قیاس آراتی ےس بڑھ کر   ثبوت یک ضے
۔   ہونا چاہنی

وری ہے کہ وہ ہر قابِل لئں تنظیم ےک رسبراہ ےک    الزام   اطالعضے
انہیں اس الزام ےک درست ہونے پر  یک اطالع کمیشن کو دے اگرچہ کہ 

ے نہ بیھ ہو۔   یقیں

؟  اطالعجب کوتی قابِل   الزام عائد کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے

اگر کیس تنظیم ےک رسبراہ کو اپنے کارکنان یا رضاکاران میں ےس کیس  
  نں اطالع ملٹی ہے تو ، اےس چاہ یک الزام   اطالعےک خالف کوتی قابِل 

 کہ: 

وکٹوریہ پولیس کو اگر انہیں مجرمانہ سلوک کا  کمیشن )اور  .1
( اور بعض معامالت میں بچوں ےک تحفظ کو  کو    شبہ ہوتا ہے

 ۔ مطلع کرے 

تحقیقات یک جائیں  اس بات کو یقیٹے بنائیں کہ اس الزام یک  .2
نس حاصل کرنے   وری ہو تو، وکٹوریہ پولیس ےس کلیتی )اگر ضے

 ےک بعد( 

کریں اور کاررواتی  فیصلہ    اس تحقیقات ےک نتائج یک بنیاد پر  .3
 کریں 

 کمیشن کو فراہم کریں۔   اخذ شدہ نتائج .4

 الزام کا طریقہ کار  اطالعقابِل 

الزام یک تحقیقات میں مندرجہ ذیل اقدامات پر   اطالعایک قابِل 
 :  عمل ہونا چاہنی

 وصول کریں اور اس کا جائزہ لیں مالزام  •

 تحقیقات قائم کریں اور تحقیقات کروائیں  •

 ئزہ لیں ثبوت کا جا  •

 تیار کریں   رپورٹتحقیقات کو حتیم شکل دیں اور ایک  •

 کریں   نتائج اخذ  •

 یک بنیاد پر کاررواتی کریں۔   نتائجان  •

 تحقیقات کروانا 

الزام یک تحقیقات مندرجہ ذیل افراد میں ےس کوتی کر   اطالعقابِل 
 :  سکتا ہے

اندروتے عمےل کا ممتی )مثال ےک طور پر، انساتے وسائل ےک   •
 ذریعہ( 

 وتے آزاد تفتیش کاربتں  •

 ریگولیتی  •

 کمیشن۔  •

الزام یک تحقیقات میں عام طور پر درج ذیل امور شامل   اطالعقابِل 
 :

ی
 ہوں ےک

ی شواہد کو جمع کرنا  •
ّ
 متعلقہ ماد

ویو لینا، جس میں بچے بیھ شامل   • متعلقہ گواہوں کا انتی
 ہوسکئی ہیں 

ویو لینا۔  •  جس پر الزام عائد کیا گیا ہے ایک کا انتی

؟کیا آپ   پر الزام عائد کیا گیا ہے

الزام کا نشانہ بننی ہیں تو مندرجہ ذیل   اطالعاگر آپ کیس قابِل 
۔   سیکشن اس ضمن میں رہنماتی فراہم کرنی ہیں

 غی  جانبدارانہ طریقہ کار

اس اسکیم ےک بنیادی اصولوں میں ےس ایک یہ ہے کہ اگر آپ پر  
پنے طرِز عمل ےس  الزام عائد کیا گیا ہے تو، آپ ا  اطالعکوتی قابِل 

۔   متعلق تحقیقات میں فطری انصاف حاصل کرنے ےک حقدار ہیں
۔   فطری انصاف کو اکتر غتں جانبدارانہ طریقہ کار کہا جاتا ہے

وری ہے کہ قابِل    معقولاور  منصفانہالزام کا طریقہ کار  اطالعیہ ضے
۔   انداز میں اور بال کیس تاختں ےک عمل میں الیا جاتی

وری نہیں ہے کہ آپ کو فوری  غتں جانبدارانہ ط  ریقہ کار ےک لئی یہ ضے
، کہ آپ ےک خالف ایک قابِل    اطالعطور پر ایس وقت مطلع کیا جاتی

۔   الزام عائد کیا گیا ہے

تفتیش کار کو اس تفتیش یک دیانت اور اس میں ملوث ہر شخص  
کو یقیٹے بناتی ہونی آپ کو مطلع کرنے ےک لئی سب    و عافیتیک ختں 

 اسب اور جلد ترین موقع پر غور کرنا ہوگا۔ ےس زیادہ من

الزام ےک بارے میں آپ کو نوٹس دینے میں کوتی   اطالعایک قابِل 
۔   ناجائز تاختں نہیں ہوتے چاہنی

، مثال ےک طور پر، جب کوتی الزام   بعض محدود معامالت میں
پ کو ملوث کئی بغتں یہ اس  

ٓ
صاف طور پر غلط ہو اور اس میں ا

اور اےس آپ ےک حق میں حل کیا جاسکتا ہو تو،  ےس نمٹا جاسکتا ہو 
ہوسکتا ہے کہ اس صورت میں آپ کو اس الزام ےک بارے میں نہ  

۔   بتایا جاتی

آپ کو ایک الزام واےل خط ےک توسط ےس اس الزام ےس مطلع کیا  
۔ الزام واےل خط ےس مراد ایک  تحریری دستاویز ہے    اییسجاسکتا ہے

جو آپ پر عائد کردہ الزامات یک تمام تر تفصیالت واضح طور پر  
۔  کرتی بیان    ہے

اگر کوتی الزام واال خط فراہم کیا گیا ہے تو، اس خط میں ہر الزام  
اور اس میں آپ ےک   نں چاہکو واضح طور پر ترتیب وار درج کیا جانا 
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پ یہ سم
ٓ
 معلومات ہوتے چاہنی تاکہ ا

ے
جھ سکیں کہ دراصل  لئی کاف

۔   یہ الزام )الزامات( کیا ہیں تاکہ آپ ان کا جواب دے سکیں

 : یں شامل ہوسکٹی ہیں ے  ایک الزام واےل خط میں مندرجہ ذیل چتں

 مبینہ طور پر کیا برتاؤ کیا گیا  •

 یہ مبینہ برتاؤ کب اور کہاں کیا گیا  •

 اس مبینہ برتاؤ میں کون ملوث تھا۔  •

 قابِل 
ی
 زام عائد کیا جائی تو کیا ہوگا؟ ال اطالعجب مجھ پر کوت

پ کو کوتی خط موصول ہوا ہے یا اگر  
ٓ
قطع نظر اس ےک کہ خواہ ا

ور طرح ےس ایک قابِل 
َ
گاہ کیا   اطالعآپ کو کیس ا

ٓ
الزام ےک بارے میں ا

 : ، آپ کو عام طور پر درج ذیل باتوں یک توقع کرتے چاہنی  گیا ہے

پ کو اس الزام یک تفصیالت ےک بارے میں بتای •
ٓ
 ا جاتی گا ا

پ کو مناسب وقت دیا جاتی گا،   •
ٓ
اس الزام پر غور کرنے ےک لئی ا

اس لئی بیھ کہ آپ ان لوگوں کا نام تجویز کر سکیں جن ےک  
ے ہے کہ اس الزام ےک سلسلہ میں ان کا   بارے میں آپ کو یقیں

ویو لیا جانا چاہنی   انتی

ے کا مطالبہ کر سکئی ہیں کہ اگر آپ کا  • پ اس چتں
ٓ
ویو لیا جاتی  ا انتی

 تو کوتی مناسب مددگار شخص وہاں موجود ہو 

پ کو قابِل  •
ٓ
،   اطالعا پ ےک خالف کیس بیھ معتتی

ٓ
الزام اور ا

متعلقہ اور اہم معلومات کا جواب دینے ےک لئی مدعو کیا جاتی  
 گا، خواہ زباتے طور پر یا تحریری 

جانبدار ہوگا۔  •  آپ کا ایک تفتیش کار ہوگا جو غتں

ے یا دیگر  آپ کو تحقی قات ےک ایک حےص ےک طور پر کیس وکیل، یونیں
 حاصل کرنے کا حق بیھ  

ی
نمائندہ ادارہ ےس مشورہ اور/یا نمائندیک

۔   حاصل ہوسکتا ہے

ویو میں شامل ہو کر    اپنے موقف کو تحریر میں ال کر اور/یا انتی
۔ آپ اپنا موقف پیش کرنے ےس   آپ اس الزام کا جواب دے سکئی ہیں
پ  

ٓ
پہےل کیس ےس مشورہ لینے کا انتخاب بیھ کرسکئی ہیں کیونکہ اگر ا

ے نتائج برآمد   ےک خالف الزام ثابت ہو جاتا ہے تو اس ےک کٹی سنگیں
۔   ہوسکئی ہیں

ئے ےس روکنا، معطیل اور دیگر کارروائیاںکا
ٓ
ا  م پر 

وہ تحقیقات ےک   آیا بعض تنظیمیں اس پر غور کر سکٹی ہیں کہ 
پ کو معطل کردیں۔ آپ  

ٓ
تے ےس منع کردیں یا ا

ٓ
ا دوران آپ کو کام پر 

، جیس یہ فیصلہ    ا کہیک تنظیم کا رسبراہ مختلف امور پر غور کرتا ہے
دورسے لوگوں ےک لئی الحق    کرنی ہونی ان یک تنظیم بچوں اور 

 خطرات۔ 

 :  ممکن ہے کہ تنظیمیں

 آپ کو بچوں ےس رابےط کرنے ےس روک دیں  •

د دیگر فرائض منتقل کر دیں  •  آپ ےک ستر

اس بات کو یقیٹے بنائیں کہ آپ کو کام پر اضافے مدد اور   •
 نگراتے حاصل ہو 

پ دیگر کارکنان یا رضاکاران ےس اس  •
ٓ
آپ کو یہ ہدایت کریں کہ ا

 پر بات نہ کریں معامےل  

پ ےس یہ درخواست کریں کہ آپ سامان واپس کردیں یا   •
ٓ
ا

 دستاویز تک رساتی کو ختم کر دیں۔ 

ے اور پالیسیاں   ہر تنظیم کو ان اقدامات ےک بارے میں مختلف قوانیں
ورت ہے تو اپٹے   پ کو مزید معلومات یک ضے

ٓ
۔ اگر ا

ی
الگو کرتے ہوں یک

 تنظیم ےس رابطہ کریں۔ 

 ناثبوت کا جائزہ لی

 امکانات کا توازن ۔ ثبوت کا پیمانہ 

ے یک سطح اور   اطالعقابِل  الزامات کو ثابت کرنے ےک لئی جس یقیں
، اےس ’امکانات کا توازن‘ کہا جاتا   ورت ہوتی ہے ثبوت ےک معیار یک ضے

۔ چنانچہ یہ معیار مجرمانہ مقدمات ےک لئی درکار معیار ےس کم   ہے
 نہیں ہوتا بلکہ الزام کا  

ے
، جس میں محض معقول شک ہونا کاف ہے

۔ ا  وری ہوتا ہے ، جب کوتی تفتیش کار تحقیقات  ثابت ہونا ضے سلئی
اس بات ےک  کو انجام دے رہا ہو تو، اےس سوچنا چاہنی کہ کہیں 

 برتاؤ کیا یہ نہ گیا ہو۔  اطالعکہ قابِل   ی  ہ  ی  امکان تو نہ  یادہز 

 تحقیقات کو حتیم شکل دینا 

 آپ ےک لئی جواب دینے کا موقع 

ئیں یا آپ  اس ےس پہےل کہ آپ ےک خالف کوتی منفے دریافتیں  
ٓ
سامئے ا

، تنظیم کو    بات یقیٹے بناتے   یہ  ےک خالف تادیٹی کاررواتی یک جاتی ہے
چاہنی کہ آپ کو اس الزام پر تبرصہ کرنے اور اس کا جواب دینے کا  

۔ تحقیقات کو حتیم شکل دتی جاتے ےس پہےل اس   ایک موقع دیا جاتی
۔   جواب پر اچیھ طرح ےس غور کیا جانا چاہنی

 دینا  کمیشن کو اطالع

  یک آپ ےک جواب پر غور کرنے ےک بعد، تنظیم اپٹے تحقیقات  
۔ یہ کمیشن یک  

ی
دریافتیں )اور ان دریافتوں یک وجوہات( تیار کرے یک

۔   خدمت میں پیش یک جاتی ہیں

، خاص طور پر تب   آپ کو نتیچی ےک بارے میں بیھ بتایا جانا چاہنی
۔  پ ےک حق میں سازگار نہیں ہے

ٓ
تاہم، ہوسکتا ہے کہ  اگر وہ نتیجہ ا

آپ کو ہمیشہ مکمل تفصییل تحقیقات ےک نتائج، رپورٹیں اور  
وجوہات حاصل نہ ہوں۔ اس یک ایک وجہ یہ بیھ ہو سکٹی ہے کہ  

ان میں بچوں ےک بارے میں حساس معلومات یا نجی معلومات  
 شامل ہوں۔ 

 ممکنہ دریافتی  اور کاررواتی 

ت ےک اختتام پر یک  مختلف ممکنہ دریافتیں ہیں جو کیس تحقیقا 
۔ اس بارے میں تفصییل معلومات ےک لئی کمیشن یک   جاسکٹی ہیں

تے وایل دریافتیں ۔  8معلوماتی شیٹ 
ٓ
ا رجوع   ےس  تحقیقات میں سامئے 

 کریں۔ 

 خالصہ یہ کہ، اگر: 

شواہد ےس یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بات ےک زیادہ امکان نہیں ہیں   •
برتاؤ کا واقعہ پیش یہ نہیں آیا تھا، تو پھر اےس    العاطکہ قابِل 

 دریافت قرار دیا جا سکتا ہے   ثابت شدہایک 

اس بات کو ثابت کرنے ےک لئی کافے شواہد موجود نہیں ہیں کہ   •
برتاؤ کا واقعہ   اطالعاس بات ےک زیادہ امکان نہیں ہیں کہ قابِل 

   - غی  ثابت شدہپیش یہ نہیں آیا تھا، تو پھر اےس ایک 
ے
ناکاف

 دریافت قرار دیا جا سکتا ہے   ثبوت

https://ccyp.vic.gov.au/child-safety/resources/reportable-conduct-scheme-information-sheets/#TOC-8
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 ثبوت موجود نہیں ہیں کہ   •
ے

اس بات کا فیصلہ کرنے ےک لئی کاف
، تو پھر اےس ایک   اطالعآیا قابِل  یا تھا یا نہیں

ٓ
برتاؤ کا واقعہ پیش ا

دریافت قرار دیا جا  وایل  مستند ثبوت یک کیم -غی  ثابت شدہ 
 سکتا ہے 

برتاؤ کا واقعہ پیش   اطالعابِل مستند ثبوت موجود ہیں کہ ق •
یا تھا، تو پھر اےس ایک 

ٓ
دریافت قرار دیا جا سکتا   ئے بنیادنہیں ا

 ہے 

یا تھا لیکن یہ مذکورہ باال قابِل  •
ٓ
  اطالعاگر برتاؤ کا واقعہ پیش ا

، تو پھر اس   برتاؤ یک اقسام میں کیس پر بیھ ِفٹ نہیں بیٹھتا ہے
۔  اسکیم ےک باہر کا برتاؤ دریافت کو ایک   قرار دیا جا سکتا ہے

۔   تنظیمیں ان دریافتوں یک بنیاد پر مختلف کارروائیاں کرسکٹی ہیں

 ےس اختالف کرنا
ی
 کیس دریافت یا کارروات

اگر آپ کیس دریافت ےس یا دریافت ےک جواب میں تنظیم یک جانب  
ےس یک جاتے وایل کاررواتی ےس متفق نہیں ہیں تو، آپ کو اپٹے تنظیم ےک  

۔   اتی اندروتے تنازعات کو حل کرنے ےک طریقہ  کار ےس رجوع کرنا چاہنی

آپ کو مندرجہ ذیل اداروں ےس بیھ مشورہ، مدد یا رہنماتی حاصل  
 :  کرنے پر غور کرنا چاہنی

پ   •
ٓ
ے  یک ا یلیاتی یونینسٹریڈ یونیں فون    1300  486  466کو    آستی

 ( پر 03) 9659  3511کو   وکٹورین ٹریڈز ہال کونسل یا کرےک

 ایک وکیل ےس بذریعہ:  •

o   ف وکٹوریہ
ٓ
، جو آپ کو کیس وکیل ےک   ال انسٹی ٹیوٹ ا

 سکتا ہے   بھیجپاس 

o JobWatch  جن کا نمتی   ایمپالئمنٹ رائٹس لیگل سینتی
ی وکٹوریہ( یا  1800 331 617   9662 1933)کنتی

، جو کارکنان ےک لئی ایک مفت  03) و( ہے ( )میلبورن میتی
اور خفیہ ٹیلیفون معلومات اور ریفرل خدمات فراہم  

 کرنی ہیں 

o  ،ز جو آپ ےک قریب    فیڈریشن آف کمیونٹی لیگل سینتی
پ یک مدد  

ٓ
ایک کمیونٹی لیگل سینتی تالش کرنے میں ا

 کرسکتا ہے 

پ ےک ، فیتی ورک اومُبڈزَمن   •
ٓ
حقوق  جو آپ کو کام یک جگہ پر ا

 اور ذمہ داریوں ےس متعلق معلومات اور مشورے دے سکتا ہے 

ے ےک لئی مدد فراہم کرسکتا   فیتی ورک کمیشن   • ، جو ایس مالزمیں
ن یک مالزمت ےس برخاست کردیا گیا ہے اور جو غتں  

ُ
ہے جنہیں ا

م تحفظات معزویل یا غتں قانوتے معزویل  منصفانہ معزویل، عا 
۔   یک درخواست دینے پر غور کررہے ہیں

تھ چلڈرن چیک اور وکٹورین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیچنگ  ورکنگ و  
 ریفرلز 

آپ یک تنظیم ےک ذریعہ یک جاتے وایل کیس بیھ کاررواتی ےک عالوہ،  
برتاؤ ےک مرتکب   اطالعت ہو جاتا ہے کہ آپ کیس قابِل اگر یہ ثاب

پ ےک ورکنگ  
ٓ
، کمیشن ا ہونی ہیں تو، بعض مخصوص حاالت میں

تھ چلڈرن یک ازرِس نو جانچ ےک لئی اس برتاؤ کو ورکنگ وتھ چلڈرن  وِ 
۔ اگر آپ ےک پاس ورکنگ وتھ    کر سکٹی   یفر کو ر   یا ِوکٹور  یکچ ہے

۔   چلڈرن چیک کارڈ نہیں بیھ ہے تب بیھ  یہ ریفرل کیا جا سکتا ہے
برتاؤ ےک    اطالعاگر آپ ایک رجستی شدہ استاد ہیں تو، تمام قابِل 

 کو مطلع کیا جاتی گا۔  VITات ےس متعلق نٹی دریافتوں ےس الزام

جب کمیشن کو کیس رجستی شدہ استاد ےک بارے میں قابِل   
کو مطلع    VITالزام موصول ہو تو کمیشن کو اس بارے میں  اطالع

۔  ورت ہے  کرنے یک ضے

 کارکنان یا رضاکاران یک جانب ےس رپورٹس 

ے ہے کہ کیس تنظیم ےک ایک شخص  اگر آپ کو پختہ طور پر یہ یقیں
برتاؤ کا ارتکاب کیا ہے یا َبد سلویک یک ہے جس میں   اطالعتے قابِل 

تا ہے تو آپ اس ضمن میں اپٹے تنظیم  برتاؤ شامل ہوسک   اطالعقابِل 
۔ کمیشن کو رپورٹ کرنا   ےک رسبراہ یا کمیشن کو مطلع کرسکئی ہیں
آپ یک موجودہ رپورٹنگ یک ذمہ داریوں کو ہر گز تبدیل نہیں کرتا  

۔   ہے

وری ہوگا کہ:   مثال ےک طور پر، باوجود اس ےک آپ ےک لئی ضے

ے ہے کہ کیس بچے ک  • و جسماتے  اگر آپ کو پختہ طور پر یہ یقیں
ورت ہے تو چائلڈ   اذیت یا جنیس استحصال ےس بچاتے یک ضے

 یں۔ اطالع دپروٹیکشن کو 

اگر کوتی مجرمانہ واقعہ پیش آیا ہو تو وکٹوریا یک پولیس کو   •
 یں اطالع د

جنیس استحصال ےک خطرات کو ختم کرنے یا اےس کم کرنے ےک   •
لئی تمام معقول اقدامات کریں، خاص طور پر اگر آپ صاحِب  

 ختیار ہوں۔ ا 

یہ اسکیم ہر اس شخص کو بعض مخصوص قانوتے   : نوٹ
تحفظات فراہم کرتی ہے جو نیک نیٹی ےک ساتھ کمیشن ےک  

۔  اطالع کوتی قابِل سامئے   الزام پیش کرتا ہے

 مزید معلومات 

 بچوں اور نوجوانوں ےک لئی کمیشن

اسکیم، بچوں ےک لئی محفوظ معیارات ےک بارے میں مزید معلومات  
، رابطہ کرنے یا کوتی نوٹیفیکیشن جاری کرنے ےک  حاصل   کرنے ےک لئی

لئی آپ ویب سائٹ، ای میل یا ٹیلیفون تک رساتی حاصل کرسکئی  
 : ۔ تفصیالت اس طرح ےس ہیں  ہیں

 

 ccyp.vic.gov.auویب سائٹ: 

 contact@ccyp.vic.gov.auای میل: 

 ( 03) 8601  5281فون: 

 

ورت ہے تو، براہ کرم  پر    13  14 50اگر آپ کو ایک ترجمان یک ضے
  8601  5281ترجمہ اور ترجماتے خدمات کو فون کریں اور ان ےس 

۔ 03)  ( پر بچوں اور نوجوانوں ےک لئی کمیشن ےس رابطہ کرنے کو کہیں

https://www.australianunions.org.au/
https://www.weareunion.org.au/
https://www.liv.asn.au/find-a-lawyer
http://jobwatch.org.au/
https://www.fclc.org.au/find_a_community_legal_centre
https://www.fairwork.gov.au/
https://www.fwc.gov.au/termination-of-employment
mailto:childsafestandards@ccyp.vic.gov.au

