ﻓﺎرﺳﯽ

ﺑررﺳﯽ ﻋدم ﺳوء ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺑرای ﮐﺎر ﮐردن ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن در اﯾﺎﻟت ﻧﯾوﺳﺎوت وﻟز
ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﻋدم ﺳوء ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ دارد؟
ﺑطور ﮐﻠﯽ اﻓرادی ﮐﮫ ﺧدﻣﺎﺗﯽ را ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑررﺳﯽ ﻋدم ﺳوء ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺟﮭت ﮐﺎر ﮐردن ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن ھﺳﺗﻧد.
ﮐﺎرھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن ﻋﺑﺎرﺗﻧد از
•
•
•
•

اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ اﻓراد زﯾر ھﺟده ﺳﺎل
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ در آن ﻓرد ﺑرای ﻣدت ھﺎی طوﻻﻧﯽ ﺑﮫ ﺻورت رو در رو ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن ﺳر و ﮐﺎر دارد
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔر ﯾﺎ ﻓرد داوطﻠب ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد
ﮐﺎر ﮐردن ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ درﺑﺎره ﮐودﮐﺎن.

ﻣوارد اﺳﺗﺛﻧﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
•

ﮐﺎرﮔر ﯾﺎ ﻓرد داوطﻠﺑﯽ ﮐﮫ زﯾر ھﺟده ﺳﺎل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد

•
•
•

ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺧﺻوﺻﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﺧود ﺷﻣﺎ )ﻣﺎﻧﻧد ﺣﺿور ﭘرﺳﺗﺎر ﺑﭼﮫ ﯾﺎ ﻧظﺎﻓﺗﭼﯽ ھﺎ(
ﺑﺎزدﯾد از اﯾﺎﻟت ﻧﯾوﺳﺎوت وﻟز ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﮐوﺗﺎه )ﮐﻣﺗر از  30روز ﯾﺎ در ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑرای ﯾﮏ ﺑﺎر رخ ﻣﯽ دھد(
ﺑﺳﺗﮕﺎن ﻧزدﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﭼﮫ ھﺎ در اﻣور ﻣﻌﻣول ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺧﺎرج از ﻣدرﺳﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎ اﯾن ﺳﮫ ﺣﺎﻟت ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑررﺳﯽ ﻋدم ﺳوء ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ اﺳت:
 oاراﺋﮫ ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﻓردی ﺑﮫ ﮐودﮐﯽ ﮐﮫ دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت اﺳت
 oﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣرﺑﯾﮕری
 oﺣﺿور در ﯾﮏ ﮐﻣپ ﺷﺑﺎﻧﮫ ﻣﺧﺻوص ﺑﭼﮫ ھﺎ.

ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد
اﮔر ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﻋدم ﺳوء ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺟﮭت ﮐﺎر ﮐردن ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن درﺧواﺳت ﻣﯽ دھﯾد:
•

ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ھﻣواره ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺗﻣﺎس ﺧود را ﺑﮫ روز ﻧﻣﺎﯾﯾد.

•

ﻋدم ﺳوء ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺎر ﺧود را ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد ھﻣراه ﺷﻣﺎ اﻧﺗﻘﺎل ﭘﯾدا ﮐﻧد – ﻓﻘط ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎره
ﻋدم ﺳوء ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺟدﯾد ﺧود اطﻼع دھﯾد.
ھﯾﭻ ﮐﺎرﺗﯽ وﺟود ﻧدارد – ﺷﻣﺎره ﻋدم ﺳوء ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺧود را ﮐﮫ روی ﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ اﯾﻣﯾل ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎ و روی ﮔواھﯽ ﻋدم ﺳوء
ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ) (clearance noticeﺷﻣﺎ ﻗﯾد ﺷده اﺳت را ﺑﺎ ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

•

ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود؟
ﺑررﺳﯽ ﻋدم ﺳوء ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺟﮭت ﮐﺎر ﮐردن ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن ﺷﺎﻣل ﯾﮏ ﻓراﯾﻧد ﻏرﺑﺎﻟﮕری اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣوارد را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود:
ﺳواﺑق ﺟﻧﺎﯾﯽ ﻣﻠﯽ ﺷﻣﺎ
.1


ﻣﺣﮑوﻣﯾت )ﮔذراﻧده ﺷده ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯾﻘﯽ(



اﺗﮭﺎﻣﺎت )ﭼﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑرای آن در دادﮔﺎه ﺣﺿور ﭘﯾدا ﮐرده اﯾد ﯾﺎ ﻧﮑرده اﯾد ﯾﺎ از آن ﺗﺑرﺋﮫ ﺷده اﯾد(



ﺳواﺑق دوران ﻧوﺟواﻧﯽ

ھر ﮔوﻧﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳوء رﻓﺗﺎر ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﮔزارﺷﮕر و اطﻼﻋﯾﮫ ھﺎی ﺻﺎدر ﺷده ﺗوﺳط دادرس
.2
ﻋﻣوﻣﯽ اﯾﺎﻟت ﻧﯾوﺳﺎوت وﻟز.
در ﺻورت ﻣﺷﺎھده ھر ﻣورد ﺳوال ﺑراﻧﮕﯾز در اﯾن ﻓراﯾﻧد  ،درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطرات ﻣرﺗﺑط ارﺟﺎع داده ﺷود.

ﭘﯾﺎﻣدھﺎ
ﺷش ﻧوع ﭘﯾﺎﻣد اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﭘس از اﻗدام ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﻋدم ﺳوء ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺟﮭت ﮐﺎر ﮐردن ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن وﺟود دارﻧد:
•
•
•
•
•
•

ﺻدورﮔواھﯽ ﻋدم ﺳوء ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ  -ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن ﮐﺎر ﮐﻧﯾد.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر  -ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺷﻣﺎره ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﻣﮫ ﺧود ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن ﮐﺎر ﮐﻧﯾد ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ را از ﺧﻼف آن آﮔﺎه
ﺳﺎزﯾم .در اﯾن ﺻورت ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﻣﮫ ﺧود در روﻧد ﻓراﯾﻧد ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر ﺻرﻓﻧظر ﮐﻧﯾد.
ﻣﻣﺎﻧﻌت ﻣوﻗت – اﯾن ﻣورد ﻣﯽ ﺗواﻧد در روﻧد اﻧﺟﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر و در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﺷﺧﯾص دھﯾم ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧطراﺗﯽ
در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﮐﺎر ﮐردن ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،رخ دھد.
ﻣﻣﺎﻧﻌت – اﯾن ﺣﺎﻟت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮑﯽ از ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﭘس از اﻧﺟﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آن اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن ﮐﺎر ﮐﻧﯾد
ﻣﻣﺎﻧﻌت ﺧودﮐﺎر – ﻣﺣﮑوﻣﯾت ھﺎ ﺑرای ﺑرﺧﯽ از ﺟراﺋم ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آن اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن ﮐﺎر ﮐﻧﯾد.
ﻣﺧﺗوﻣﮫ – دﻻﯾل ﻣﺗﻌددی وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺧﺗوﻣﮫ اﻋﻼم ﺷود .اﯾن دﻻﯾل ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
ﺷﺎﻣل ﺗﺳﻠﯾم ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﮑراری و ﻋدم ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت درﺧواﺳﺗﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺎر ﮐردن ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن ﻣﺷﮑﻠﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﺎ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﮔواھﯽ ﻋدم ﺳوء ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺧواھﯾم ﻓرﺳﺗﺎد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻣﺎﻧﻌت ﻣوﻗت ،ﻣﻣﺎﻧﻌت ،ﻣﻣﺎﻧﻌت ﺧودﮐﺎر ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﻣﺎﻧﻌت ھﺎ ﻣﻧﺟر ﺷود ﯾﺎ آﻧﮑﮫ اﮔر ﻻزم ﺑﺎﺷد
درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر ارﺟﺎع داده ﺷود ﻣﺎ آن را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع ﺧواھﯾم داد .در اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻣوارد ﻣﺟﺑورﯾم ﺑﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺷﻣﺎ
درﺑﺎره وﺿﻌﯾت ﺗﺎن اطﻼع دھﯾم ﭼرا ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐﺎر ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن را اﻧﺟﺎم دھﯾد .اﻟﺑﺗﮫ ھﯾﭻ اطﻼﻋﺎت دﯾﮕری ﺑدون رﺿﺎﯾت ﮐﺗﺑﯽ
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اطﻼع آﻧﮭﺎ ﻧﺧواھﯾد رﺳﯾد.

ﻋواﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ در ﻧظر ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم
ﻋواﻣل ﻣﺗﻌددی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اداره ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودﮐﺎن ) (OCGدر زﻣﺎن ﺑررﺳﯽ ﺳواﺑق در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر آﻧﮭﺎ را در ﻧظر ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﻋواﻣل ﻣرﺑوط ﺑﮫ رﻓﺗﺎر
•

ﺟدی ﺑودن )آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ در ﻣﺷﺧﺻﺎت رﻓﺗﺎر ،ﺣﮑم دادﮔﺎه و ﻣﺟﺎزات ﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت(

•

ﻣدت زﻣﺎن ﺳﭘری ﺷده ﭘس از زﻣﺎن رخ دادن

•

ﺳن و آﺳﯾب ﭘذﯾری ﻗرﺑﺎﻧﯽ

•

راﺑطﮫ ﺑﯾن ﻣﺟرم و ﻗرﺑﺎﻧﯽ )ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن(

•

اﺧﺗﻼف ﺳﻧﯽ ﺑﯾن ﻣﺟرم و ﻗرﺑﺎﻧﯽ

•

آﯾﺎ ﻣﺟرم از اﯾﻧﮑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ زﯾر ھﺟده ﺳﺎل داﺷﺗﮫ اطﻼع داﺷﺗﮫ ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﮫ اطﻼع داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد

ﻋواﻣل ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ
•

رﻓﺗﺎر از زﻣﺎن ارﺗﮑﺎب ﺟرم

•

ﺳن در زﻣﺎن ارﺗﮑﺎب ﺟرم و ﺳن ﮐﻧوﻧﯽ

•

ﺟدی ﺑودن ﮐل ﺳواﺑق ﺟﻧﺎﯾﯽ

ﻋواﻣل ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺗﮑرار رﻓﺗﺎر
•

اﺣﺗﻣﺎل ﺗﮑرار ارﺗﮑﺎب ﺟرم

•

ﺗﺎﺛﯾر ﺗﮑرار ارﺗﮑﺎب ﺟرم ﺑر ﮐودﮐﺎن

ﮐﻧﺗرل ھﺎی ﻣداوم
ﻣﺎ در اﯾﺎﻟت ﻧﯾوﺳﺎوت وﻟز ﺳﯾﺳﺗم ﻗدرﺗﻣﻧدی ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﻋدم ﺳوء ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ دارﯾم ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﮐﻧﺗرل ھﺎی ﻣداوم اﺳت.
ﯾﻌﻧﯽ اﮔر ﻓرد ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺟدﯾدی را در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﭘﻠﯾس ﯾﺎ ﻣﺣل ﮐﺎرش درﯾﺎﻓت ﮐﻧد ،ﻣﺎ از اﯾن ﻣوﺿوع آﮔﺎه ﺧواھﯾم ﺷد و اﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد وﺿﻌﯾت
ﻋدم ﺳوء ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ آن ﻓرد را ﺗﻐﯾﯾر دھد.
ﺑرﺧﯽ از ﺳواﺑق ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر ﺗوﺳط اداره ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودﮐﺎن ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻟﻐو ﮔواھﯽ
ﻋدم ﺳوء ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﻓرد ﺑﯾﻧﺟﺎﻣد.
: chec k@kids guardian.ns w.gov.auاﯾﻣﯾل

: 02 8219 3777ﺗﻠﻔن
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