Bakıcı Kütüğü Temel Bilgiler 2
Aile fertleri ve bakıcılar için bilgi:
Hangi veriler kaydedilir?

Haziran 2015
NSW Office of the Children’s Guardian (OCG) hakkında
OCG bağımsız, yasayla yetkili, ev dışı bakım (OOHC) koşullarında yaşayan çocuk ve
gençler için daha iyi sonuçlar alınmasını gözeten bir kuruluştur.
Yasal ve destekli OOHC hizmetleri ve evlat edinme hizmetleri sağlayan kurumları
yetkilendirir ve faaliyetlerini izleriz. Ayrıca, gönüllü OOHC hizmetlerini izleyen, sağlayan,
organize eden kuruluşların kaydını tutar ve bu kuruluşları izleriz. OCG bakım hizmeti veren
değil, denetleyen bir kuruluştur.
OCG, kişilere yasal ve destekli OOHC hizmetleri verilmesini sağlamak amacıyla bir Carers
Register (Bakıcılar Kütüğü) yönetir.

Carers Register (Bakıcılar Kütüğü)
Carers Register güvenli, herkese açık olmayan, görevli kurumlar arasında daha iyi bilgi
paylaşımını destekleyerek yetkilendirme sürecini geliştirmeyi amaçlayan bir sistemdir.
Görevli kurumların kullandığı, bakıcı başvuranları ve onların aile fertlerini inceleyen ve
uygun kişilere yasal bakıcılık yetkisi veren ayrıntılı sistem ve işlemlerin yerini almaz.

Kimlere ait bilgiler Carers Register’a kaydedilecek?
Carers Register şu bilgileri tutacaktır:





bakıcı başvuruları (yasal bakıcı olmak amacıyla yetkili kurumlara başvuranlar)
yetkili bakıcılar (görevli kurumlar tarafından koruyucu görevli aile bakımı ve evlatlık
edinen ebeveynler dahil, yasal veya destekli OOHC sağlaması için yetkilendirilmiş
bireyler)
hanede yaşayanlar (bakıcının hanesinde düzenli yaşayan yetişkinler, gençler ve
çocuklar veya haneyle birleşmiş ev, karavan, bahçedeki ek bina (granny flat) gibi).

Yasal, destekli veya gönüllü OOHC altındaki çocuk ve gençler Carers Register’a
kaydedilmeyeceklerdir. Ancak, bakıcının evinde 18 yaşına bastıklarında da kalmaya devam
ederlerse, NSW Çocuklarla Çalışma İzni onayı almaları gerekir.
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Carers Register’de ne tür bilgiler toplanacak?
Carers Register’a bakıcı başvuruları ve yetkili bakıcıların ve hanelerinde yaşayanların,
isimleri, cinsiyetleri, doğum tarihleri ve kendilerini Aborjin ve Torres Boğazı Adalısı olarak
tanımlayıp tanımlamadıkları dahil kimlik bilgileri kaydedilir.

Mesken adresi, evde yaşayan herkesi kapsayan liste ve evde yapılan incelemenin sonucu
dahil hane bilgileri de tutulur. Bakıcının hanesindeki gidiş-gelişler (eve taşınanlar ve
ayrılanlar) da dahil bakıcılar ve hane üyeleri arasındaki ilişkiler de kaydedilir.
Bakıcılar ve hane halkına ayrıca NSW’de veya başka bir Avustralya eyaleti ve bölgesinde
herhangi bir görevli kurumla ilişkileri olup olmadığı da sorulacaktır.
Bir bakıcının başvurusunun reddedilmesi, ve herhangi bir iptal veya yetki dondurulması
dahil, bakıcı başvurusu ve yetkilendirilme mazisi Carers Register’a kaydedilir.
Ayrıntılar için, temel bilgiler: Bakıcılar ve hane üyeleri için doğruluk ve uygunluk kontrolüne
bakınız.

Zorunlu doğruluk ve uygunluk kontrolleri sonucu
Carers Register, başvuru sahibi bakıcı ve hane üyeleri kontrolleri ve değerlendirmeleri
sonuçlarını kayda alır ve görevli kurum, bütün gerekli kontrol ve ölçümlerin yeterli olduğunu
onaylayana kadar bakıcıyı tam olarak yetkilendirmeyecektir.
Carers Register doğruluk ve uygunluk kontrolü detaylarını değil, sadece sonucu (yeterli
veya yetersiz gibi) kayıt altında tutar.
Bütün detaylar görevli kurum tarafından tutulur ve ‘diğer görevli kurum kontrülü’ yapıldığında
onlarla paylaşılabilir.
Görevli bir kurum, diğer kurumlarla ilişkili olduğu bilinen bakıcı başvurusu yapan kişi veya
hane halkı üyeleri konusunda diğer görevli kurumlarla ilişkiye geçmekle yükümlüdür. Bu
kontrolün amacı, bakıcılık başvurusuyla ilgili bilgilerin değerlendirmesinin tüm görevli
kurumlar tarafından paylaşılmasının sağlanmasıdır.

Rapor edilebilir suçlama bilgisi
Carers Register, bir kurumun rapor edilebilir bir suçlamayı araştırmaya başlandığını, veya
Ombudsman’s office’in, kuruma, suçlamanın Kütük’te sonuçlandırılmaması gerektiği
konusunda bir yönlendirme yaptığını gösterir. Buna ek olarak, görevli kurum ev dışında
bakılan çocuğa yönelik sürekli bir güvenlik, esenlik ve sağlık riski bulunduğuna karar verirse,
rapor edilebilir suçlamalar kalıcı kayıt altında tutulur.
Carers Register, suçlamanın ayrıntılarını değil, tarihi ve suçlamanın statü tarihini kaydeder.
Bununla birlikte sonuçlanmış rapor edilebilir suçlamalara ilişkin bilgiler (ve bazı güncel rapor
edilebilir suçlamalar) başka kurumlarla, ‘Diğer görevli kurum kontrolü’nün bir parçası olarak
paylaşılabilir.
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Bakıcı ve bakıcı başvuru bilgisi kaydı
Görevli kurumlar yetkili bakıcılar ve onların hanelerindekileri; bakıcılığa başvuranlar ve
onların hanelerindekileri, yasa gereği, bilgilerinin Carers Register’a yazılması gerektiğini
bildirmekle yükümlüdür.
Yetkili bakıcılar ve meskende yaşayanların bilgilerinin Carers Register’a yazılmasına rıza
göstermeleri gerekmez fakat görevli kurumlar onları bilgilerinin kayda alınacağı konusunda
bilgilendirmelidir.
Bakıcılığa başvuranlar ve meskende yaşayanlar rıza gösterdiklerini belirtmek zorunda
değildir ancak aksi halde yetkilendirme işlemleri devam etmez.

Carers Register bilgilerini kimler görebilir?
Bir görevli kurum Carers Register’da sadece kendi bakıcıları ve onların meskeninde
yaşayanların bilgilerine ulaşabilir. Bununla birlikte bir kişi kuruma bakıcılık yetkisi için
başvurursa, ya da (yetkili bakıcı veya bakıcı başvurusu yapanın) hane halkından biri haline
gelirse, kurum o kişinin Carers Register’deki mazisini görebilir.
OCG, Community Services ve NSW Ombudsman’ın, Carers Register bilgilerine ulaşma
hakkı vardır. Yasa uygulayıcılar, soruşturma yürütenler, ve çocukları koruyan kurumlar ve
diğer yargı kurumlarına da Carers Register’daki kayıtlar verilebilir.
Başvuranlar, yetki verilenler ve eski bakıcılar ve onların meskenlerinde yaşayanlar Carers
Register’da kendilerine ve çocuklarına ait bilgileri görebilir. Rapor edilebilir suçlamalara
ilişkin bitmemiş soruşturmalar ve bazı rapor edilebilir davranışlar açıklanmadan önce
Ombudsmanla görüşülmesi gerekir.

Carers Register’a bilgileri kim yazar ve günceller?
Bakıcılık yetkisi veren görevli kurum Carers Register’a bakıcı başvurusu ve yetki bilgilerini
yazmakla sorumludur. OCG, 1998 Çocuklar ve Gençler (Bakım ve Koruma) Yasası ve 2012
Çocuklar ve Gençler (Bakım ve Koruma) Yönetmeliği gereği Carers Register’i muhafaza
edecektir.

Daha fazla bilgi
Görevli kurumlar 2015 başlarında Carers Register’in yönetimi konusunda eğitimden geçtiler.
Carers Register hakkında bilgi OCG’in www.kidsguardian.nsw.gov.au internet sitesinde
edinilebilir. Eğer bir sorunuz varsa lütfen carers-register@kidsguardian.nsw.gov.au adresine
elektronik posta gönderin.
OCG’nin, Çocuklarla Çalışma İzni, Çocuk Güvenliği Organizasyonları, yasal ve gönüllü ev
dışı bakım ve evlat edinme dahil diğer düzenleyici sorumlulukları konusunda bilgi için lütfen
www.kidsguardian.nsw.gov.au internet sitesini ziyaret edin.
Yasal uyarı: Bu temel bilgiler sayfasında verilen bilgiler sadece rehber niteliğindedir. Bilgilerin doğru, güncel ve yanlış
yönlendirmemesi için her türlü çaba gösterilmiştir. Bununla beraber, bu her zaman garanti edilemez ve bilgilerin hiç bir
yanlış içermediği sözü verilemez. Kullananlar materyali kullanırken kendi dikkat ve yeteneklerini kullanmalıdır. Buradaki
bilgiler ayrıca bağımsız hukuki ve diğer profesyonel tavsiye değildir ve kullananlar özel durumlarıyla ilgili uygun
profesyonel danışmanlığa başvurmalıdır. The Office of the Children’s Guardian bu temel bilgilerde yazılı olanların
kullanılmasından, temel alınmasından doğacak ya da ilişkilendirilecek hiç bir ihmal, kayıp, zarar, bedel veya rahatsızlık
veren sonuç olmayacağı garantisi vermez ve hiç bir yasal sorumluluk kabul etmez.
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