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Tujuan
Anak (Standar) adalah standar minimum wajib untuk semua organisasi yang menyediakan layanan untuk anak-anak
termasuk sekolah Victoria. Tujuan dari Standar ini adalah untuk memastikan organisasi dipersiapkan dengan baik
untuk melindungi anak-anak dari pelecehan dan penelantaran. Standar Aman Anak 6 mengharuskan sekolah untuk
menerapkan strategi untuk mengidentifikasi dan mengurangi atau menghilangkan risiko pelecehan anak.

Kebijakan
Di Epping Primary School, strategi manajemen risiko keselamatan anak kami adalah pendekatan formal dan

terstruktur untuk mengelola risiko yang terkait dengan keselamatan anak. Proses kami mencakup penilaian risiko,

penerapan kontrol, dan proses pemantauan dan peninjauan untuk memastikan pendekatan manajemen risiko yang

tepat.

Implementasi
Daftar di bawah ini terdiri dari inventarisasi potensi risiko keselamatan anak dan strategi manajemen risiko.

Risiko Keselamatan Anak:

▪ Kurangnya budaya organisasi keselamatan anak
▪ Keakraban menumbuhkan budaya tidak melaporkan masalah
▪ Kepercayaan alami dari karyawan jangka panjang
▪ Anak-anak sendirian dengan satu orang lain tanpa pengawasan
▪ Perekrutan orang yang
▪ tidak pantas Perilaku yang tidak pantas tidak dilaporkan
▪ Rekreasi atau kegiatan lain tanpa pengawasan
▪ Ad-hoc kontraktor di tempat (misalnya pemeliharaan)
▪ Kerentanan staf dan siswa karena masalah pribadi yang
▪ tidak diketahui Orang dan lingkungan yang tidak dikenal pada kunjungan dan kamp
▪ Tuduhan palsu

Strategi Manajemen Risiko:

▪ Menerapkan strategi manajemen risiko keselamatan anak yang efektif
▪ Kode etik
▪ keselamatan anak Prosedur pelaporan keselamatan anak
▪ Sekolah Dewan untuk memastikan bahwa bimbingan dan pelatihan yang tepat diberikan kepada anggota

Dewan Sekolah dan staf sekolah mengenai kewajiban/tanggung jawab individu dan kolektif untuk mengelola
risiko pelecehan anak.

▪ Induksi untuk semua pengunjung, staf, sukarelawan, dan kontraktor
▪ Latih siswa dan staf untuk mendeteksi perilaku yang tidak pantas (Modul Pelaporan Wajib)
▪ Konseling (layanan psikolog/SSSO) dan sumber daya lainnya
▪ Bersihkan jendela untuk memungkinkan visibilitas penghuni dan pintu yang tidak dapat dikunci di titik-titik

panas
▪ Penilaian lingkungan fisik baru atau yang diubah untuk risiko keselamatan anak
▪ Pengawasan atau pemantauan kegiatan
▪ Prosedur manajemen kinerja
▪ Pemeriksaan referensi pra-kerja yang mencakup pemeriksaan keselamatan anak
▪ Pemeriksaan riwayat kriminal dan konfirmasi mata uang pendaftaran WWCC dan/atau VIT





Matriks Peringkat Risiko: untuk digunakan dalam hubungannya dengan Daftar Periksa Penilaian Risiko.
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Referensi
Kebijakan ini harus dibaca bersama dengan:
● Kebijakan Sekolah & Panduan Penasehat -Keamanan StandarAnak

https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/Pages/childsafestandards.aspx


● Hukum Persemakmuran atau negara bagian atau teritori yang relevan;
● Kode Etik Profesi Pengajaran Victoria;
● Kode Etik organisasi;
● Kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja dan Prosedur Pelanggaran


