Carers Register Fact Sheet 2
Informasi untuk pengasuh dan anggota
rumah-tangga: Data apa yang dicatat?
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Tentang NSW Office of the Children’s Guardian (OCG)
OCG adalah pihak otoritas berwenang independen yang berkomitmen untuk memberikan
hasil yang lebih baik bagi anak-anak dan kawula muda yang tinggal dalam perawatan di luar
rumah (out-of-home-care OOHC).
Kami memberi akredasi dan memantau kinerja lembaga yang mengatur kewenangan dan
mendukung OOHC dan layanan adopsi. Kami juga mendaftar dan memantau lembaga
yang memberikan, mengatur atau mengawasi OOHC secara sukarela. OCG adalah
regulator – tidak menyediakan layanan perawatan.
OCG mengelola Carers Register dengan tujuan memberikan kewenangan kepada
seseorang untuk menyediakan OOHC yang sesuai dengan hukum dan terdukung.

Carers Register
Carers Register adalah sistem yang aman, dengan akses terbatas yang dirancang untuk
memperbaiki proses otorisasi dengan mendukung berbagai informasi yang lebih baik di
antara lembaga-lembaga.
Ini tidak menggantikan sistem yang rinci dan proses yang dipakai oleh agen tertunjuk untuk
menilai permohonan pengasuh dan anggota rumah tangga mereka dan memberi
kewenangan yang sesuai kepada seseorang sebagai pengasuh resmi.

Informasi siapa yang dicatat dalam Carers Register?
Carers Register menyimpan informasi tentang:
•
•

•

permohonan pengasuh (seseorang yang mengajukan lamaran ke agen tertunjuk untuk
menjadi pengasuh resmi.
pengasuh resmi (yang disahkan secara perorangan oleh agen-agen tertunjuk untuk
memberikan OOHC yang sesuai dengan hukum atau terdukung, termasuk mereka yang
berwenang sebagai penjaga pengasuh dan orang tua angkat)
anggota rumah-tangga (orang dewasa, kawula muda dan anak-anak yang secara
regular menetap di rumah pengasuh atau menetap di bangunan yang menyambung
dengan rumah seperti caravan atau granny flat)

Anak-anak dan kawula muda dalam OOHC yang sesuai dengan hukum, terdukung atau
secara suka rela tidak akan dicatat dalam Carers Register. Namun jika mereka terus
menetap di rumah pengasuh itu setelah berusia 18 tahun, mereka diharuskan mendapatkan
ijin NSW Working With Children Check yang masih berlaku.
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Informasi apa yang disimpan dalam Carers Register?
Carers Register mencatat informasi tentang identifikasi dari pemohon pengasuh dan
pengasuh resmi, dan anggota rumah-tangga mereka termasuk nama mereka, nama lama,
jenis kelamin, tanggal lahir, dan apakah mereka warga Aborigin atau Kepulauan Selat
Torres.
Informasi rumah-tangga juga dicatat, termasuk alamat rumah, daftar semua orang yang
tinggal di rumah itu dan hasil Inspeksi rumah itu. Hubungan antara pengasuh dan anggota
rumah-tangga juga dicatat, termasuk kedatangan dan kepergian dari rumah tangga
pengasuh.
Pengasuh dan anggota rumahtangga juga akan ditanya apakah mereka memiliki hubungan
dengan agen tertunjuk lain di NSW atau negara bagian lain dan wilayah.
Pemohon dan sejarah otorisasi pengasuh, termasuk permohonan yang ditolak dan
pembatalan atau penundaan otorisasi dicatat dalam Carers Register.
Untuk informasi lebih lanjut, lihatlah fact sheet: Pemeriksa kejujuran dan kesesuaian bagi
pengasuh dan anggota rumah-tangga.

Hasil dari pemeriksaan ketulusan dan kesesuaian wajib
Carers Register mencatat hasil pemeriksaan pemohon pengasuh dan anggota rumah
tangga dan penilaiannya dan tidak mengijinkan pengasuh mendapat wewenang
sepenuhnya sampai lembaga yang ditunjuk menyatakan bahwa semua pemeriksaan dan
penilaian yang diperlukan telah diselesaikan secara memuaskan.
Carers Register tidak menyimpan rincian setiap pemeriksaan kejujuran dan kesesuaian,
hanya hasilnya saja (misalnya memuaskan atau tidak memuaskan).
Namun, lembaga tertunjuk menyimpan catatan semua rincian, dan ini dapat dibagikan
dengan badan-badan tertunjuk lainnya dalam pemeriksaan dari 'lembaga tertunjuk lainnya
Agen tertunjuk diharuskan untuk menghubungi agen tertunjuk lainnya mengenai lamaran
pengasuh atau anggota rumah tangganya yang diketahui memiliki hubungan dengan agen
lain. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk meyakinkan informasi yang relevan dengan
pernilaian lamaran pengasuh itu dipakai bersama antara agen-agen tertunjuk.

Information tentang tuduhan yang dilaporkan
Carers Register menunjukkan adanya tuduhan yang dilaporkan yang sedang diselidiki oleh
sebuah agen, atau saat kantor Ombudsman memberikan arahan kepada agen bahwa
tuduhan itu seharusnya tidak diselesaikan dalam Daftar itu. Selain itu, catatan permanen
dari tuduhan yang dilaporkan akan dipertahankan jika ada lembaga tertunjuk menentukan
kemungkinan ada risiko yang berhubungan dengan keselamatan, kesejahteraan atau
kesejahteraan anak dalam perawatan di luar rumah.
Carers Register itu mencatat tanggal dan status tanggal tuduhan itu tetapi tidak mencatat
rincian tuduhan tersebut. Informasi yang berkaitan dengan hasil akhir tuduhan yang
dilaporkan (dan juga tuduhan yang dilaporkan saat ini), dapat dipakai bersama lembagalembaga lain sebagai bagian dari pemeriksaan oleh 'lembaga tertunjuk lainnya’.
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Mencatat informasi pengasuh dan pelamar pengasuh
Lembaga tertunjuk diminta untuk menginformasikan pengasuh yang berwenang dan
anggota rumah tangga mereka; dan pelamar pengasuh dan anggota rumah tangga mereka
di mana secara hukum informasi mereka harus dimasukkan ke dalam Carers Register.
Persetujuan tidak diperlukan dari pengasuh resmi dan dari anggota rumah tangga mereka
untuk informasi mereka dimasukkan ke dalam Carers Register, tetapi lembaga yang
ditunjuk harus memberitahu mereka tentang informasi apa yang akan disimpan.
Pelamar pengasuh dan anggota rumah tangga tidak diwajibkan untuk memberikan
persetujuan tetapi aplikasi mereka untuk otorisasi tidak dapat dilanjutkan tanpa itu.

Siapa yang memiliki akses terhadap informasi Carers
Register?
Sebuah agen yang ditunjuk hanya memiliki akses ke informasi Carers Register tentang
pengasuh dan anggota rumah tangga mereka, tetapi akan dapat mengakses sejarah di
setiap Carers Register tentang seseorang yang melamar kepada agen itu untuk otorisasi
sebagai pengasuh atau menjadi anggota rumah tangga (dari permohonan pengasuh atau
pengasuh resmi).
OCG, Community Services dan NSW Ombudsman memiliki akses untuk informasi dalam
Daftar itu. Penegakan hukum, badan investigasi, dan lembaga perlindungan anak di
yurisdiksi lain juga dapat diberikan informasi yang disimpan dalam Carers Register itu.
Pemohon pengasuh, pengasuh resmi dan mantan pengasuh dan anggota rumah tangga
mereka dapat mengakses informasi tentang diri mereka sendiri dari Carers Register
termasuk informasi tentang anak-anak mereka. Ada persyaratan untuk berkonsultasi
dengan Ombudsman sebelum dikeluarkannya informasi mengenai investigasi tuduhan yang
dilaporkan yang masih dalam proses dan beberapa perilaku yang dilaporkan.

Siapa yang mengisi dan memperbaharui informasi Carers
Register?
Lembaga yang ditunjuk yang memberi wewenang bagi pengasuh, bertanggung jawab untuk
memasukkan aplikasi dan informasi otorisasi ke dalam Carers Register. OCG akan
memelihara Carers Register itu sesuai dengan Undang-undang Children and Young
Persons (Care and Protection) Act 1998 and the Children and Young Persons (Care and
Protection) Regulation 2012.

Informasi Lain
Agen tertunjuk menerima pelatihan tentang administrasi Carers Register pada awal tahun
2015. Informasi tentang Carers Register tersedia dari situs OCG di
www.kidsguardian.nsw.gov.au. Jika anda memiliki pertanyaan, silahkan mengirim email ke
carers-register@kidsguardian.nsw.gov.au.
Untuk informasi mengenai tanggung jawab peraturan OCG lainnya, termasuk Pemeriksaan
Bekerja dengan Anak-anak (Working With Children Check), Organisasi Keselamatan Anak,
(Child Safe Organisations) Statutory and Voluntary Out-of-Home Care and Adoption,
silahkan mengunjungi www.kidsguardian.nsw.gov.au.
Disclaimer: Materi yang diberikan dalam fact sheet ini hanya untuk petunjuk saja. Setiap upaya telah dilakukan untuk
memastikan bahwa informasi tersebut akurat, terkini dan tidak menyesatkan. Namun, hal ini tidak selalu dapat dijamin
dan tidak ada jaminan yang diberikan bahwa informasi tersebut bebas dari kesalahan atau kelalaian. Pengguna harus
memakai keterampilan mereka sendiri dan peduli terhadap penggunaan material tersebut. Informasi ini juga bukan
sebagai pengganti nasihat profesional hukum atau independen lainnya dan pengguna harus mendapatkan nasihat
profesional yang relevan dengan keadaan khusus mereka. The Office of the Children’s Guardian tidak menjamin, dan
tidak menerima tanggung jawab hukum apapun atas setiap tindakan yang dilakukan, kelalaian yang dibuat, kerugian,
kerusakan, biaya atau ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari, berhubungan dengan, atau sebagai konsekuensi dari,
menggunakan atau mengandalkan materi yang terkandung dalam fact sheet ini.
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