خط مشی -
اپپینگ مدرسه ابتدایی
حفاظت از کودکان -گزارش تعهد

هدفاین سیاست
:برای اطمینان از کارکنان مدرسه از نقش ها و مسئولیت های خود را در حفاظت از ایمنی و تندرستی کودکان و افراد جوان و آگاه هستند قادر به
درک تعهدات قانونی های مختلف خود را به گزارش و دیگر معقول اقدامات الزم برای انجام وظیفه مراقبت که ممکن است بر عهده کودک یا ●
 ،نوجوان باشد
شاخص هایی را نشان می دهد که کودک یا جوانی مورد سوءقرار گرفته  ،قرار دارد یا در معرض خطر سوءقرار ●
.استفادهاستفادهدارد ، .مورد سوء استفاده قرار گرفته یا در معرض خطر قرار دارد ●
برای اطالع از نحوه تهیه گزارش  ،به موارد زیر توجه کنید :حفاظت از کودکان  -تهیه گزارشگزارش

وظایفدهی
جدول زیر خالصه ای از تعهدات گزارش اجباری و دیگر مواردی است که در آن نگرانی وجود دارد که یک کودک یا جوان در معرض خطر بوده است
 ،یا در معرض خطر است .از سوء استفاده شدن
وظیفه
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گزارشگران اجباری باید در حین انجام حرفه خود در اسرع وقت به وزارت بهداشت و
حفاظت از کودکان) گزارش دهند .یا در انجام وظایف خود( ) (DHHSخدمات انسانی
 ،آنها معتقدند که یک کودک یا جوان به دلیل آسیب جسمی یا سوء استفاده جنسی نیاز به
حمایت دارد و والدین کودک قادر نیستند یا مایل نیستند از کودک در برابر این
.سوءاستفاده محافظت کنند
.گزارشگر اجباری که به این تعهدات گزارش عمل نکند ممکن است مرتکب جرم شود

اجباری
توجه :متخصصین زیر گزارشگر
اجباری محسوب می شوند
معلمانی که برای تدریس ثبت نام •
کرده اند یا دارای مجوز تدریس طبق
قانون اصالح آموزش و پرورش
)2006 (Vic
مدیران مدارس دولتی و غیردولتی •
پزشکان ثبت شده  ،پرستاران و •
همه اعضای نیروی انتظامی
روانشناسان ثبت شده •

همه بزرگساالن  ،نه فقط متخصصانی که با کودکان کار می کنند  ،موظفند به پلیس
ویکتوریا گزارش دهند و در آنجا معتقدند که جنایت جنسی توسط بزرگساالن علیه
کودک زیر  16سال انجام شده است .عدم افشای اطالعات ممکن است به منزله یک
جرم کیفری باشد مگر اینکه شما "بهانه معقول" داشته باشید یا "معافیت" از انجام آن را
.نداشته باشید
برای خواندن اطالعات بیشتر در مورد "عدم افشای" جرم  ،مراجعه کنید به :وزارت
دادگستری و مقررات  -عدم افشای جرم

عدم افشای اطالعات
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هر یککارکنان در مقام قدرت  ،که متوجه می شود یک فرد بالغ با سازمان خود ارتباط
دارد ( مانند یک کارمند  ،پیمانکار  ،داوطلب یا بازدید کننده) برای کودک تحت
مراقبت  ،اختیار یا نظارت سازمان خطر سوء استفاده جنسی را ایجاد می کند  ،باید
تمام اقدامات منطقی را برای حذف یا کاهش این خطر انجام دهد .برای مثال  ،ممکن
است شامل حذف فرد بزرگسال از کار مربوط به کودک در انتظار تحقیقات باشد .اگر
کارمندی در مقام مقام نتواند در این شرایط اقدامات منطقی انجام دهد  ،این ممکن است
.به عنوان یک جرم کیفری باشد
این جرم فقط در مورد بزرگساالنی که دارای مقام قدرت در یک سازمان هستند اعمال
می شود .در زمینه مدرسه  ،این ممکن است شامل مدیران  ،معاون مدیران و مدیران
پردیس باشد .برای خواندن اطالعات بیشتر در مورد "عدم حفاظت از جرم"  ،به:
.وزارت دادگستری و مقررات  -عدم حفاظت از جرم مراجعه کنید
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد مدیریت و پاسخگویی به خطر سوء استفاده  ،به
موارد زیر مراجعه کنید :پاسخ به سوءاستفاده جنسی از دانش آموزان و مدیریت ریسک
مراجعه  PROTECTتحت منابع بخش زیر .همچنین به چهار اقدام مهم در پورتال
.کنید

شکست در حفاظتاز

.جدول زیر سایر تعهدات گزارشگری را شرح می دهد

تعهد
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هر شخصی می تواند در صورتی به دلیل منطقی معتقد باشد که کودک به هر یک از دالیل زیردارد  ،می تواند به
گزارش دهد DHHS Protection Child
آسیب های ● :
جسمی و والدین آنها نمی توانند یا نمی خواهند از کودکمحافظت ○
آزاری جنسیکنند و والدین آنها نمی توانند یا نمی خواهند ازکودک محافظت کنند و والدین آنها نمی ○
توانند یا نمی خواهند از این
.آسیب های روحی و روانیآسیب محافظت کنند .کودک ○
.کودک رها شده است و شخص مناسب دیگری وجود ندارد که مایل و قادر به مراقبت از کودک باشد ●
والدین کودک مرده یا ناتوان هستند و شخص مناسب دیگری وجود ندارد که مایل و قادر به مراقبت از کودک ●
.باشد
رشد جسمی یا سالمت کودک به طور قابل توجهی آسیب دیده است یا احتمال دارد آسیب ببیند و والدین قادر به ●
.ارائه مراقبت های اولیه یا مراقبت های درمانی موثر یا دیگر نیستند
خط مشی دپارتمان ایجاب می کند که همه کارکنانی که به دالیل معقول معتقدند کودک یا جوان نیاز به حفاظت دارند ،
گزارش دهند .در مورد کارکنان مدرسه  Police Victoria ،یا  DHHS Child Protectionنگرانی های خود را به
.آنها همچنین باید نگرانی های خود را با مدیر یا یکی از اعضای تیم رهبری مدرسه در میان بگذارند

کودک نیاز به
حفاظتنیاز به
حمایت

هر شخصی که به دالیل معقول معتقد است که کودک باالی  10سال اما زیر  15سال رفتارهای سوء استفاده جنسی از
.گزارش دهد  DHHS Child Protectionخود نشان داده است و ممکن است به درمان درمانی نیاز داشته باشد باید به
رفتارهای سوءاستفاده جنسی زمانی نشان داده می شود که کودک از قدرت  ،اقتدار یا موقعیت خود برای درگیرکردن
شخص دیگری در فعالیت های جنسی ناخواسته استفاده می کند  ،یا در صورت عدم رضایت آگاهانه از طرف دیگر (مانند
)سایر کودکان جوانتر یا دارای شناختی) اختالالت
در مورد تجاوز جنسی دانش آموزان  ،خط مشی دپارتمان کارکنان را ملزم به گزارش به پلیس ویکتوریا می کند .در مورد
.کارکنان مدرسه  ،آنها همچنین باید نگرانی های خود را با مدیر یا یکی از اعضای تیم رهبری مدرسه در میان بگذارند

کودک نیاز به
درمان درمانی
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 DHHS Child Protectionهر شخصی که نگرانی قابل توجهی برای سالمتی کودک دارد باید این نگرانی ها را به
.ارجاع دهد  Childگزارش دهد  ،یا کودک و خانواده او را برای اولین بار به
یک نگرانی قابل توجه برای رفاه کودک ممکن است ایجاد شود  ،به عنوان مثال  ،در مواردی که هر یک از عوامل زیر
:ممکن است تأثیر منفی منفی بر مراقبت  ،رفاه یا رشد کودک داشته باشد
نگرانی های مهم
مشکالت والدین قابل توجه ●
برای رفاه یک
درگیری خانوادگی یافروپاشی خانواده ●
کودک
فشاربه دلیل یکی از اعضای خانواده بیماریهای جسمی/روانی  ،سوء مصرف مواد  ،یاناتوانی ●
آسیب پذیریبه دلیل جوانی  ،انزوا یا عدم حمایت از آسیب های ●
اجتماعی یا اقتصادی قابل توجه .در مورد کارکنان مدرسه  ،آنها همچنین باید نگرانی های خود را با مدیر یا ●
.یکی از اعضای تیم رهبری مدرسه در میان بگذارند
پاسخ به سایر نگرانی ها در مورد رفاه یک کودک  PROTECT-برای کسب اطالعات بیشتر  ،بهمراجعه کنید

تعهدات قانونی
اضافی عالوه بر گزارش اجباری و سایر تعهدات گزارش شده در باال  ،همه کارکنان مدرسه وظایف مراقبت و تعهدات ناشی از استانداردهای ایمنی
.کودک را دارند .به جدول زیر حاوی اطالعاتی در مورد این تعهدات است
باشرکت
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همه کارکنان مدرسه وظیفه مراقبت را به گام های مناسب برای جلوگیری از آسیب قابل پیش بینی به کودکان و افراد
.جوان تحت مراقبت .این شامل اقدامات منطقی برای حفاظت از ایمنی  ،سالمتی و رفاه آنها می شود
در مورد کودکی که ممکن است نیاز به حفاظت یا درمان درمانی داشته باشد  ،یا در مورد نگرانی های قابل توجهی در
):مورد رفاه کودک وجود داشته باشد  ،اقدامات منطقی ممکن است شامل (اما لزوما ً محدود به آنها نباشد
اقدام بر اساس نگرانی ها و شبهات سوء استفاده به محض ●
این که بتوان از مشاوره مناسب یا مشورت با سایر متخصصان یا سازمان ها استفاده کرد  ،زمانی که ●
کارکنان مدرسه مطمئن نیستند که چه اقداماتی را برای
 DHHS Child Protectionگزارش مشکوک به کودک آزاری به مقامات مناسب مانند پلیس ویکتوریا و ●
که
مشاوره و/یا سایر رفاه مناسب را انجام می دهند  ،انجام دهند .حمایت از کودک ●
ارائه مداوم به کودک و جوان  -این ممکن است شامل حضور در جلسات برنامه ریزی مورد حفاظت از ●
و تشکیل جلسات منظم گروه پشتیبانی دانش آموزان برای  DHHSکودکان
به اشتراک گذاری اطالعات با سایر کارکنان مدرسه باشد که همچنین مسئول نظارت و ارائه پشتیبانی مداوم ●
.خواهند بود .به کودک یا جوان
برای اطالعات بیشتر در مورد پاسخ به همه اشکال سوء استفاده از کودکان  ،به حفاظت مراجعه کنید :چهار اقدام مهم

وظیفه مراقبت از

ایمنی کودکان استانداردهای ایمنی کودک حداقل استانداردهای اجباری برای همه خدمات و مدارس دوران کودکی
ویکتوریا است تا اطمینان حاصل شود که آنها برای محافظت از کودکان در برابر سوء استفاده آماده هستند .و غفلت
استانداردها از کلیه خدمات و مدارس دوران کودکی ویکتوریا حمایت می کنند تا فرهنگ عدمتحمل کودک آزاری را
.در خود جای دهند  ،اما در صورت لزوم  ،به طور مناسب به سوء استفاده واقعی یا مشکوک پاسخ دهند
نگاه کنید به :سیاست مدرسه و راهنمای مشورتی  -استانداردهای ایمن برای کودکان

استانداردهای

وظایف
آموزشی کارکنان مدرسه نقش مهمی در محافظت از کودکان در برابر آسیب ها ایفا می کنند و برای مشاهده عالئم یا رفتارهایی که ممکن است نشان
.دهنده خطرات سوء استفاده  ،بی توجهی یا سوء استفاده از کودکان باشد  ،مناسب هستند
کودکان حفاظت  -گزارش اجباری و دیگر تعهدات آموزش الکترونیک ماژول (ماژول) یک منبع آموزش حرفه ای ضروری است که پاس مدارس برای
.حفاظت از ایمنی و سالمت کودکان و افراد جوان است
این ماژول اطالعات دقیقی را برای شناسایی و پاسخ به سوء استفاده از کودکان ارائه می دهد  ،و شامل مطالعات موردی و سناریوهای عملی برای کمک
.به کارکنان در انجام تعهدات گزارش شده است
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مورد نیاز  -مدرسهکارکنان
:کارکناندر مدارس که عبارتند از
خبرنگاران اجباری باید از آموزش یک بار در هر تقویم ساالنجام ●
.خبرنگاران موظف نیستبه شدت تشویق به انجام آموزش یک بار در هر تقویم سال است ●

الزامات  -پرسنلو منطقه پرسنل
:بخشبخش که
 ،گزارشگران مأمور باید یکبار در سال تقویم را آموزش ببینند ●
دارای نقشهایی هستند که با دانش آموزان مشارکت داشته یا در مورد گزارش اجباری یا مسائل ایمنی کودکان به مدارس یا معلمان مشاوره می ●
.دهند  ،تشویق می شوند که هر بار یکبار آموزش را انجام دهند .سال تقویمی
تکمیل این ماژول تقریبا ً  30تا  45دقیقه طول می کشد .شرکت کنندگان پس از تکمیل موفقیت آمیز یک ارزیابی کوتاه  ،گواهی پایان دوره را دریافت می
.کنند .یک هشدار  12ماهه نیز برای یادآوری مشارکت کنندگان برای تکمیل ماژول در سال آینده ارائه شده است
برای دستیابی به بهترین نتایج از آموزش  ،کارکنان به شدت تشویق می شوند تا در بحث پیرامون محتوا  ،با تمرکز بر اهمیت نقش آنها در حفاظت از
.کودکان و جوانان شرکت کنند
:مدیران می توانند با بخش رفاه  ،سالمتی و مشارکت تماس بگیرند تا لیستی از کارکنانی که ماژول را تکمیل کرده اند  ،از طریق ایمیل به آدرس
.دریافت کنند student.engagement@edumail.vic.gov.au

سیاست های مرتبط
وظیفه مراقبت
 DHSپلیس و مصاحبه های
پاسخ بهسوء استفاده جنسی از دانش آموزان
درخواست هایبرای کسب اطالعات در مورد دانش آموزان
مدیریت خطرات
احضاریه ها و احضاریهشاهد

●
●
●
●
●
●

هایقوانین مرتبط

کودکان  ،جوانان و خانواده ها 2005
قانون جنایات 1958
قانون اصالحات آموزش و پرورش 2006
موسسه ویکتوریا قانون آموزش 2001

●
●
●
●

بخش منابع
حفاظت
از ایمنی و رفاه کودکان و نوجوانان
حفاظت از کودکان  -گزارش اجباری و سایر تعهدات  -ورود به ماژول

●
●
●

سایر منابع
:یادگیریبرنامه درسی ایمنی دانیل مورکومب
برنامه)Daniel Morcombe Childقبل از جستجویمورد نیاز است  eduMailرمز( : FUSEمدارس دولتی  ،نگاه کنید به ○
)درسی ایمنی
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مدارس غیردولتی  ،نگاه کنید به :اسکول
والدین ،نگاه کنید به :برنامه درسی ایمنی دانیل مورکومب ○
:گروه بهداشت و خدمات انسانی
حفاظت از ○
 FIRSTکودک ○
) (SOCITتیم تحقیقات جنایات جنسی و تجاوز جنسی پلیس ویکتوریا
:وزارت دادگستری و مقررات
عدم افشای جرم ○
عدم محافظت از جرم ○
نظافت جرم ○
○

●

●
●

آخرین به روز رسانی 27 :فوریه  2019توسط وزارت آموزش و پرورش
چرخه بازبینی
.این سیاست آخرین بار در آگوست  2019به روز شد و برای بازبینی در  2021برنامه ریزی شده است
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