Политика - Заштита на децата - Известување
за обврска

Завршување на основно
училиште
Цел на оваа политика
Да се осигура дека училишниот персонал е свесен за нивните улоги и одговорности во заштитата на
безбедноста и благосостојбата на децата и младите и се способни: да ги
● разберат нивните различни законски обврски да пријавуваат и да преземаат други разумни
чекорите за извршување на должноста за грижа што може да му се должи на детето или на
младото лице
● идентификуваат индикатори дека детето или младото лице било, е, или е под ризик да бидат
злоупотребени,
● направете извештај за дете или младо лице кое било , е, или е под ризик да биде
злоупотребена.
За информации за тоа како да направите извештај, видете: Заштита на децата - Изработка на извештај

Обврски за известување
Следната табела ги сумира задолжителните и другите обврски за известување кога постои загриженост
дека детето или младото лице било, е, или е во ризик на злоупотреба.
Вид на известување
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Задолжително
известување
Забелешка: следните
професионалци се
сметаат за задолжителни
известувачи
• Наставници
регистрирани да
предаваат или кои имаат
дозвола да предаваат
согласно Законот за
реформа за образование
и обука 2006 година (Вик)
• Директори на владини и
невладини училишта
• Регистрирани
медицински лекари,
медицински сестри и
сите припадници на
полициските сили
• Регистрирани
психолози

Задолжителните известувачи мора да поднесат извештај
до Одделот за здравство и човечки услуги (DHHS)
(Заштита на децата) што е можно поскоро, доколку, во
текот на вршењето на својата професија или ги
извршуваат своите должности, тие формираат разумно
верување дека на дете или на младо лице му е потребна
заштита, како резултат на физичка повреда или сексуална
злоупотреба, а родителите на детето не можат или не
сакаат да го заштитат детето од таа злоупотреба.
Задолжителниот известувач кој не ги почитува овие
обврски за известување може да изврши кривично дело.

Сите возрасни, не само професионалци кои работат со
деца, имаат законска обврска да се пријават во полицијата
во Викторија, каде што формираат разумно верување дека
сексуален престап е извршен од возрасно лице против
дете под 16 -годишна возраст. Не откривањето
Неуспехот да се откријат информации може да претставува кривично дело, освен
ако немате „разумен изговор“ или имате „ослободување“
од тоа.
За да прочитате повеќе информации за „неуспехот да се
открие“ прекршокот, видете: Министерството за правда и
регулатива - Неуспехот да се открие прекршокот
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Секој член на персоналот на позиција на авторитет, кој
станува свесен дека возрасно лице е поврзано со нивната
организација ( како што е вработен, изведувач, волонтер
или посетител) претставува ризик од сексуална
злоупотреба за дете под грижа, овластување или надзор
на организацијата, мора да ги преземе сите разумни
чекори за да го отстрани или намали тој ризик. Ова може
да вклучува, на пример, отстранување на возрасно лице
од работа поврзана со деца во очекување на истрага. Ако
вработен во позиција на орган не преземе разумни чекори
во овие околности, ова може да претставува кривично
дело.
Неуспехот да се заштити
Прекршокот се однесува само за возрасни лица во
позиција на авторитет во рамките на една организација. Во
училишен контекст, ова може да вклучува директори,
помошници директори и директори на кампус. За да
прочитате повеќе информации за „неуспехот да се
заштити прекршокот“, видете: Одделение за правда и
прописи - Неуспех да се заштити прекршокот.
За повеќе информации во врска со управувањето и
одговорот на ризикот од злоупотреба, видете: Одговор на
сексуално навреда на студентите и управување со ризик
под ресурсите на Одделот подолу. Видете исто така,
Четирите критични акции на порталот ЗАШТИТА.

Табелата подолу ги опишува другите обврски за известување.

Вид на
пријавува
ње
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Дете на
кое му е
потребна
заштита

Секое лице може да поднесе извештај до DHHS Child Protection доколку смета
дека има разумна основа дека детето има потреба од заштита од која било од
следниве причини:
● детето претрпело или е најверојатно ќе претрпат значителна штета како
резултат на:
○ физичка повреда и нивните родители не можат или не сакаат да го
заштитат детето
○ сексуална злоупотреба, а нивните родители не можат или не сакаат
да го заштитат детето
○ емоционална или психолошка штета, а нивните родители не можат
или не сакаат да ги заштитат дете.
● детето е напуштено и не постои друга соодветна личност која е спремна и
способна да се грижи за детето.
● родителите на детето се мртви или неспособни и не постои друга соодветна
личност која е подготвена и способна да се грижи за детето.
● физичкиот развој или здравјето на детето е, или најверојатно ќе биде
значително оштетено, а родителите не можат или не сакаат да обезбедат
основна нега, или ефективна медицинска или друга помошна помош.
Политиката на одделот бара од целиот персонал кој формира верување врз
основа на разумна основа дека на дете или на младо лице му е потребна заштита
да ги пријави своите грижи до DHHS Child Protection или Victoria Police. Во случај
на училишен персонал, тие исто така мора да разговараат за нивните грижи со
директорот или со член на раководниот тим на училиштето.

Секое лице кое верува на разумна основа дека детето над 10 години, но под 15
-годишна возраст покажува сексуално навредливи однесувања и можеби има
потреба од терапевтски третман, треба да поднесе извештај до DHHS Child
Protection.
Дете на
Сексуално навредливи однесувања може да се покажат кога детето ја користи
кое му е
својата моќ, авторитет или статус за да вклучи друго лице во сексуална активност
потребен која е непожелна, или кога другата страна не е во состојба да даде информирана
терапевтск согласност (како што се другите деца кои се помлади или кои имаат когнитивни
и третман оштетувања).
Во случај на сексуално навредување на учениците, политиката на Одделот бара
персоналот да се јави и во полиција во Викторија. Во случај на училишен
персонал, тие исто така мора да разговараат за нивните грижи со директорот или
со член на раководниот тим на училиштето.
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Секое лице кое има значителна грижа за благосостојбата на детето, треба да ги
пријави овие грижи во DHHS Child Protection, или да ги упати детето и нивното
семејство ПРВА на детето.
Значителна загриженост за благосостојбата на детето може да настане, на пример,
кога некој од следниве фактори може да има значително негативно влијание врз
грижата, благосостојбата или развојот на детето:
Значајни
● значителни проблеми со родителите
грижи за
● семејни конфликти илираспаѓање на семејството
благососто
● притисок напоради членови на семејството физичка/ментална болест,
јбата на
злоупотреба на супстанции илипопреченост
детето
● ранливост напоради младоста, изолација или недостаток на поддршка
● значителен социјален или економски недостаток. Во случај на училишен
персонал, тие исто така мора да разговараат за нивните грижи со
директорот или со член на раководниот тим на училиштето.
За повеќе информации, видете ЗАШТИТА - Одговарање на други грижи за
благосостојбата на детето

Дополнителни законски обврски
Покрај задолжителното известување и другите обврски за известување споменати погоре, целиот
училишен персонал има обврски за грижа и обврски што произлегуваат од стандардите за безбедност
на детето На Табелата подолу содржи информации за овие обврски.
Обврска

Опис
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Должност за грижа

Сите вработени во училиштето имаат должност да се грижат да преземат
разумни чекори за да спречат разумно предвидлива повреда на деца и млади
луѓе под грижа. Ова вклучува преземање разумни чекори за заштита на нивната
безбедност, здравје и благосостојба.
Во случај на дете на кое можеби му е потребна заштита или терапевтски
третман, или кога постои значителна загриженост за благосостојбата на детето,
разумните чекори може да вклучуваат (но не мора да бидат ограничени само
на):
● постапување по грижи и сомневања за злоупотреба штом е можно да се
● побара соодветен совет или консултација со други професионалци или
агенции кога вработениот во училиштето не е сигурен во какви чекори да
преземе
● пријавување на сомнителна злоупотреба на деца до соодветните власти,
како што се Викторија полиција и DHHS заштита на децата,
● аранжирање советување и/или друга соодветна благосостојба поддршка
за детето што
● обезбедува постојана поддршка за детето и младата личност - ова може
да вклучува присуство на состаноци за планирање на случаи на заштита
на децата во DHHS и свикување редовни состаноци на Групата за
поддршка на учениците, со кои се
● споделуваат информации со друг персонал базиран на училиште, кој
исто така ќе биде одговорен за следење и обезбедување тековна
поддршка на детето или младата личност.
За повеќе информации за одговарање на сите форми на злоупотреба на деца,
видете ЗАШТИТА: Четири критични акции

за безбедност наза безбеднадецата се задолжителни минимални стандарди за
сите викторијански услуги за рано детство и училишта за да се осигураат дека
Стандардидецата
се добро подготвени да ги заштитат децата од злоупотреба и занемарување.
Стандардитезаштита Стандардите ги поддржуваат сите викторијански услуги и училишта за рано
на
детство да вградат култура на толеранција за злоупотреба на деца, но, каде што
е потребно, соодветно да реагираат на вистинска или осомничена злоупотреба.
Видете: Училишна политика и советодавен водич - Стандарди за безбедни деца

Обврски за обука
Училишниот персонал игра витална улога во заштитата на децата од штета и е добро поставен да ги
набудува знаците или однесувањата што може да укажуваат на ризици од злоупотреба, занемарување
или експлоатација на деца.
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На заштита на децата - Задолжително пријавување и други обврски за е-учење модул (модул) е
суштински професионални учење ресурс кој им помага на училиштата да се заштити безбедноста и
добросостојбата на децата и младите луѓе.
Модулот обезбедува детални информации за идентификување и одговор на злоупотреба на деца, и
вклучува студии на случај и практични сценарија за да им помогне на персоналот да ги исполни своите
обврски за известување.

Барања - училишен персонал
Персоналот во училиштата кои се:
● мандат известувачи мора да ја преземаат обуката еднаш годишно,
● а новинарите со мандат се силно охрабрени да ја спроведат обуката еднаш годишно.

Барања - Вработени во региони и подрачја Персоналот на
одделот, кој
● има обврска за известување, мора да ја спроведе обуката еднаш годишно,
● има улоги што се вклучени со учениците или им дава совети на училиштата или наставниците за
задолжително известување или прашања за безбедноста на децата. календарска година.
Модулот трае приближно 30 до 45 минути за да се заврши. Учесниците добиваат сертификат за
завршување по успешното завршување на кратката проценка. Обезбедено е и 12-месечно
предупредување за да ги потсети учесниците да го завршат модулот следната година.
За да се постигнат најдобри резултати од обуката, персоналот е силно охрабрен да учествува во
дискусиите околу содржината, со фокус на важноста на нивната улога во заштитата на децата и
младите.
Директорите можат да се јават во Одделот за благосостојба, здравје и ангажман за да добијат список на
вработени кои го завршиле модулот, преку едо: -поштаstudent.engagement@edumail.vic.gov.au

Поврзани политики
●
●
●
●
●
●

Обврска за грижа
Интервјуа на полицајци и DHS
Одговарање насексуално навредување на ученици
барања заза информации за студенти
Управување со ризик
Покани и повици на сведоциЗакон за

Поврзано законодавство

●
●
●
●

деца, млади и семејства 2005
Закон за злосторства 1958 Закон
за реформа на образованието и обуката 2006
Викторијански институт за наставен акт 2001
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●
●
●

ЗАШТИТА
Заштита на безбедноста и благосостојбата на децата и младите
Заштита на децата - Задолжително известување и други обврски - најавување на модулот за
учење

Други ресурси
●

●

●
●

Наставна програма за безбедност на детето Даниел Моркомбе:
○ Владини училишта, видете: ОГРАЗ (лозинка за едумаил е потребна пред пребарување
надетето на Даниел Моркомб) Наставна програма за безбедност)
○ Невладини училишта, видете: Скут
○ Родители во, видете: Наставната програма за безбедност на децата Даниел Моркомб
Оддел за здравство и човечки услуги:
○ Детска заштита на
○ детето ПРВА
Полицијата на Викторија за сексуални прекршоци и истражни тимови за злоупотреба на деца
(SOCIT)
Одделение за правда и регулација:
○ Не откривање на прекршокот
○ Неуспехот да се заштити прекршокот
○ Прекршок за чешлање

Последно ажурирање: 27 февруари 2019 година од страна на Одделот за
образование и обука
Циклус на преглед
Оваа политика последен пат беше ажурирана во август 2019 година и е закажана за преглед
во 2021 година.
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