Chính sách - Bảo vệ Trẻ em - Nghĩa vụ Báo cáo
Trường Tiểu học
Mục đích của chính sách này
Để đảm bảo nhân viên nhà trường nhận thức được vai trò và trách nhiệm của họ trong việc bảo vệ sự an toàn
và phúc lợi của trẻ em và thanh thiếu niên và có thể:
● hiểu các nghĩa vụ pháp lý khác nhau của họ để báo cáo và thực hiện các biện pháp hợp lý khác các
bước để hoàn thành nghĩa vụ chăm sóc có thể có đối với trẻ em hoặc thanh thiếu niên,
● xác định các chỉ số cho thấy một trẻ em hoặc thanh thiếu niên đã, đang, hoặc có nguy cơ bị lạm dụng,
● lập báo cáo về một trẻ em hoặc thanh thiếu niên đã bị , đang hoặc có nguy cơ bị lạm dụng.
Để biết thông tin về cách lập báo cáo, hãy xem: Bảo vệ trẻ em - Lập báo

cáo Nghĩa vụ báo cáo
Bảng sau đây tóm tắt các nghĩa vụ báo cáo bắt buộc và các nghĩa vụ báo cáo khác khi có lo ngại rằng trẻ em
hoặc thanh thiếu niên đã, đang, hoặc có nguy cơ bị lạm dụng.
Loại báo cáoBáo cáo

Nghĩa vụ
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bắt buộc
Lưu ý: những chuyên gia
sau được coi là báo cáo
viên bắt buộc
• Giáo viên đã đăng ký
giảng dạy hoặc được phép
giảng dạy theo Đạo luật
Cải cách Giáo dục và Đào
tạo 2006 (Vic)
• Hiệu trưởng các trường
chính phủ và phi chính phủ
• Các bác sĩ có đăng ký, y
tá và tất cả các thành viên
của lực lượng cảnh sátBác
sĩ
•tâm lý đã đăng ký

Các phóng viên bắt buộc phải báo cáo cho Bộ Y tế và Dịch vụ
Nhân sinh (DHHS) (Bảo vệ Trẻ em) càng sớm càng tốt nếu
trong quá trình hành nghề của họ hoặc khi thực hiện nhiệm vụ
của mình, họ hình thành niềm tin hợp lý rằng trẻ em hoặc
thanh thiếu niên cần được bảo vệ do bị tổn thương thể chất
hoặc bị lạm dụng tình dục, và cha mẹ của trẻ không thể hoặc
không muốn bảo vệ trẻ khỏi sự lạm dụng đó.
Một người báo cáo bắt buộc không tuân thủ các nghĩa vụ báo
cáo này có thể phạm tội hình sự.

Không tiết lộ

Tất cả người lớn, không chỉ các chuyên gia làm việc với trẻ
em, có nghĩa vụ pháp lý báo cáo với Cảnh sát Victoria nơi họ
tin tưởng hợp lý rằng người lớn đã thực hiện hành vi phạm tội
tình dục đối với trẻ em dưới 16 tuổi. Việc không tiết lộ thông
tin có thể bị coi là phạm tội trừ khi bạn có “lý do hợp lý” hoặc
được “miễn trừ” làm như vậy.
Để đọc thêm thông tin về hành vi phạm tội 'không tiết lộ', hãy
xem: Bộ Tư pháp và Quy định - Không tiết lộ hành vi phạm tội
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Không bảo vệ

Bất kỳ nhân viên nào ở vị trí có thẩm quyền, những người biết
rằng một người lớn có liên quan đến tổ chức của họ ( chẳng
hạn như một nhân viên, nhà thầu, tình nguyện viên hoặc du
khách) có nguy cơ xâm hại tình dục trẻ em dưới sự chăm sóc,
quyền hạn hoặc giám sát của tổ chức, phải thực hiện tất cả
các bước hợp lý để loại bỏ hoặc giảm nguy cơ đó. Điều này
có thể bao gồm, ví dụ, loại bỏ người lớn khỏi công việc liên
quan đến trẻ em trong khi chờ điều tra. Nếu một nhân viên ở
vị trí có thẩm quyền không thực hiện các bước hợp lý trong
những trường hợp này, điều này có thể dẫn đến một hành vi
phạm tội.
Hành vi phạm tội chỉ áp dụng đối với những người trưởng
thành có chức vụ quyền hạn trong một tổ chức. Trong bối
cảnh trường học, điều này có thể bao gồm Hiệu trưởng, Hiệu
phó và Hiệu trưởng cơ sở. Để đọc thêm thông tin về 'không
bảo vệ được hành vi phạm tội', hãy xem: Bộ Tư pháp và Quy
định - Không bảo vệ được hành vi phạm tội.
Để biết thêm thông tin về việc quản lý và ứng phó với nguy cơ
bị lạm dụng, hãy xem: Ứng phó với Hành vi Vi phạm Tình dục
Học sinh và Quản lý Rủi ro trong các nguồn của Bộ bên dưới.
Xem thêm, Bốn Hành động Quan trọng trên cổng thông tin
PROTECT.

Bảng dưới đây mô tả các nghĩa vụ báo cáo khác.

Loại báo
cáo

Nghĩa vụ
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Bất kỳ người nào cũng có thể báo cáo cho Tổ chức Bảo vệ Trẻ em DHHS nếu họ tin
rằng có lý do hợp lý rằng một đứa trẻ cần được bảo vệ vì bất kỳ lý do nào sau đây:
● đứa trẻ đã hoặc đang có khả năng bị tổn hại đáng kể do:
○ tổn thương về thể chất và cha mẹ của chúng không thể hoặc không sẵn
sàng bảo vệ trẻ em
○ bị lạm dụng tình dục và cha mẹ của chúng không thể hoặc không sẵn
sàng bảo vệ đứa trẻ
○ bị tổn hại về tinh thần hoặc tâm lý và cha mẹ của chúng không thể hoặc
không sẵn sàng bảo vệ đứa trẻ.
● đứa trẻ đã bị bỏ rơi và không có người thích hợp nào khác sẵn lòng và có thể
Trẻ em cần
được bảo
chăm sóc cho đứa trẻ.
● cha mẹ của đứa trẻ đã chết hoặc mất khả năng lao động và không có người
vệ
thích hợp nào khác sẵn sàng và có thể chăm sóc cho đứa trẻ.
● sự phát triển thể chất hoặc sức khỏe của đứa trẻ đã hoặc có khả năng bị tổn hại
đáng kể và cha mẹ không thể hoặc không muốn cung cấp dịch vụ chăm sóc cơ
bản, hoặc chăm sóc y tế hiệu quả hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả khác.
Chính sách của Bộ yêu cầu tất cả nhân viên tin tưởng dựa trên lý do hợp lý rằng trẻ em
hoặc thanh thiếu niên cần được bảo vệ phải báo cáo mối quan tâm của họ cho DHHS
Child Protection hoặc Cảnh sát Victoria. Trong trường hợp là nhân viên của trường, họ
cũng phải thảo luận những vấn đề của họ với hiệu trưởng hoặc một thành viên trong
ban lãnh đạo của trường.

Bất kỳ người nào tin rằng có lý do hợp lý rằng một đứa trẻ trên 10 tuổi nhưng dưới 15
tuổi đã có hành vi lạm dụng tình dục và có thể cần được điều trị nên báo cáo cho DHHS
Child Protection.
Các hành vi lạm dụng tình dục có thể được thể hiện khi một đứa trẻ sử dụng quyền lực,
Trẻ em cần
quyền hạn hoặc địa vị của mình để lôi kéo người khác vào hoạt động tình dục không
được điều
mong muốn hoặc khi bên kia không có khả năng đưa ra sự đồng ý rõ ràng (chẳng hạn
trị bằng liệu
như những đứa trẻ khác nhỏ hơn hoặc có nhận thức khuyết tật).
pháp
Trong trường hợp học sinh vi phạm tình dục, chính sách của Bộ yêu cầu nhân viên
cũng phải báo cáo với Cảnh sát Victoria. Trong trường hợp là nhân viên của trường, họ
cũng phải thảo luận những vấn đề của họ với hiệu trưởng hoặc một thành viên trong
ban lãnh đạo của trường.
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Bất kỳ người nào có mối quan tâm đáng kể đến sức khỏe của một đứa trẻ nên báo cáo
những mối quan tâm này cho DHHS Child Protection, hoặc giới thiệu đứa trẻ và gia
đình của chúng đến Child FIRST.
Ví dụ, mối quan tâm đáng kể đến sức khỏe của một đứa trẻ có thể nảy sinh khi bất kỳ
yếu tố nào sau đây có thể có tác động tiêu cực đáng kể đến việc chăm sóc, phúc lợi
Những mối hoặc phát triển của trẻ:
quan tâm
● các vấn đề nuôi dạy con đáng kể,
đáng kể đến
● xung đột gia đình hoặctan vỡ gia đình
sức khỏe
● áp lựcdo một thành viên trong gia đình bệnh thể chất / tâm thần, lạm dụng chất
của một
kích thích, hoặc tình trạngkhuyết tật
đứa trẻ
● dễ bịdo tuổi trẻ, bị cô lập hoặc thiếu hỗ trợ
● , bất lợi đáng kể về xã hội hoặc kinh tế. Trong trường hợp là nhân viên của
trường, họ cũng phải thảo luận những vấn đề của họ với hiệu trưởng hoặc một
thành viên trong ban lãnh đạo của trường.
Để biết thêm thông tin, hãy xem mục BẢO VỆ - Giải đáp các mối quan tâm khác về sức
khỏe của trẻ

Các nghĩa vụ pháp lý bổ sung Ngoài các nghĩa vụ
báo cáo bắt buộc và các nghĩa vụ báo cáo khác được đề cập ở trên, tất cả nhân viên nhà trường có nghĩa vụ
chăm sóc và nghĩa vụ phát sinh từ các Tiêu chuẩn An toàn cho Trẻ em . Bảng dưới đây chứa thông tin về các
nghĩa vụ này.
Nghĩa vụ

Mô tả
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Nhiệm vụ chăm sóc

Tất cả nhân viên nhà trường có nhiệm vụ chăm sóc để thực hiện các bước hợp lý để
ngăn ngừa thương tích có thể thấy trước một cách hợp lý cho trẻ em và thanh thiếu
niên được chăm sóc. Điều này bao gồm thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ sự an
toàn, sức khỏe và hạnh phúc của họ.
Trong trường hợp một đứa trẻ có thể cần được bảo vệ hoặc điều trị, hoặc khi có
những lo ngại đáng kể về sức khỏe của một đứa trẻ, các bước hợp lý có thể bao
gồm (nhưng không nhất thiết giới hạn): xử lý các
● mối quan tâm và nghi ngờ lạm dụng ngay khi có thể,
● tìm kiếm lời khuyên thích hợp hoặc tham khảo ý kiến của các chuyên gia
hoặc cơ quan khác khi nhân viên nhà trường không chắc chắn về những
bước thực hiện để
● báo cáo nghi ngờ lạm dụng trẻ em cho các cơ quan chức năng thích hợp như
Cảnh sát Victoria và Bảo vệ trẻ em DHHS
● sắp xếp tư vấn và / hoặc phúc lợi thích hợp khác hỗ trợ cho đứa trẻ
● cung cấp hỗ trợ liên tục cho trẻ em và thanh thiếu niên - điều này có thể bao
gồm tham dự các cuộc họp Lập kế hoạch Trường hợp Bảo vệ Trẻ em của
DHHS, và triệu tập các cuộc họp Nhóm Hỗ trợ Học sinh thường xuyên để
● chia sẻ thông tin với các nhân viên khác của trường, những người cũng sẽ
chịu trách nhiệm giám sát và cung cấp hỗ trợ liên tục cho trẻ em hoặc thanh
niên.
Để biết thêm thông tin về cách ứng phó với tất cả các hình thức lạm dụng trẻ em, hãy
xem BẢO VỆ: Bốn Hành động Quan trọng

Tiêu chuẩn

An toàn cho Trẻ em Tiêu chuẩn An toàn cho Trẻ em là tiêu chuẩn tối thiểu bắt buộc
đối với tất cả các dịch vụ và trường học mầm non của Victoria để đảm bảo họ được
chuẩn bị tốt để bảo vệ trẻ em khỏi bị lạm dụng và bỏ bê. Các Tiêu chuẩn hỗ trợ tất cả
các dịch vụ và trường học mầm non của Victoria áp dụng một nền văn hóa không
khoan nhượng đối với việc lạm dụng trẻ em, nhưng khi cần thiết, để phản ứng một
cách thích hợp với hành vi lạm dụng thực tế hoặc nghi ngờ.
Xem: Hướng dẫn Tư vấn & Chính sách Trường học - Tiêu chuẩn An toàn cho Trẻ em

Nghĩa vụ đào tạo
Nhân viên nhà trường đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ trẻ em khỏi bị tổn hại và có đủ khả năng để
quan sát các dấu hiệu hoặc hành vi có thể cho thấy nguy cơ trẻ em bị lạm dụng, bỏ rơi hoặc bóc lột.
The Children Bảo vệ - Báo cáo bắt buộc và nghĩa vụ khác eLearning mô-đun (module) là một nguồn tài
nguyên học tập chuyên nghiệp quan trọng là hỗ trợ các trường học để bảo vệ sự an toàn và hạnh phúc của
trẻ em và thanh thiếu niên.
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Mô-đun cung cấp thông tin chi tiết để xác định và ứng phó với lạm dụng trẻ em, đồng thời bao gồm các nghiên
cứu điển hình và các tình huống thực tế để hỗ trợ nhân viên thực hiện nghĩa vụ báo cáo của họ.

Yêu cầu - nhân viên nhà trường Nhân
viên trong trường học là:
● các báo cáo viên được ủy nhiệm phải thực hiện khóa đào tạo một lần mỗi năm dương lịch,
● không khuyến khích các báo cáo viên được ủy quyền thực hiện khóa đào tạo một lần mỗi năm dương
lịch.

Yêu cầu - Nhân viên Khu vực và Khu vực Nhân viên của
Bộ:
được ủy nhiệm là các báo cáo viên phải thực hiện khóa đào tạo mỗi năm một lần,
có vai trò tham gia với học sinh hoặc cung cấp lời khuyên cho trường học hoặc giáo viên về báo cáo
bắt buộc hoặc các vấn đề an toàn cho trẻ em được khuyến khích thực hiện khóa đào tạo một lần mỗi
năm dương lịch.
Mô-đun mất khoảng 30 đến 45 phút để hoàn thành. Người tham gia nhận được chứng chỉ hoàn thành sau khi
hoàn thành thành công bài đánh giá ngắn. Cảnh báo 12 tháng cũng được cung cấp để nhắc nhở người tham
gia hoàn thành mô-đun vào năm sau.
Để đạt được kết quả tốt nhất từ khóa đào tạo, nhân viên được khuyến khích tham gia vào các cuộc thảo luận
xoay quanh nội dung, tập trung vào tầm quan trọng của vai trò của họ trong việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu
niên.
Hiệu trưởng có thể liên hệ với Bộ phận An sinh, Y tế và Gắn kết để nhận danh sách nhân viên đã hoàn thành
mô-đun, qua email tới: student.engagement@edumail.vic.gov.au
●
●

Các chính sách liên quan
●
●
●
●
●
●

Nhiệm vụ chăm sóccủa
Phỏng vấnCảnh sát và DHS
Trả lờiVi phạm Tình dục của Học sinh
Yêu cầuThông tin về Học sinh
Quản lý Rủi ro
Trát đòivà Triệu tập Nhân chứng

Luật liên quan

●
●
●
●

Đạo luậtTrẻ em, Thanh niên và Gia đình 2005
Tội phạmĐạo luật
Cải cách Giáo dục và Đào tạo 2006 Đạo luật
Viện Giảng dạy Victoria 2001

Bộ tài nguyên
●
●
●

BẢO VỆ
Bảo vệ sự an toàn và phúc lợi của trẻ em và thanh thiếu niên
Bảo vệ trẻ em - Báo cáo bắt buộc và các nghĩa vụ khác - đăng nhập mô-đun elearning

Chính sách EPS - Bảo vệ trẻ em - Nghĩa vụ báo cáo

Phê duyệt tháng 8 năm 2019 - 2021

Các tài nguyên khác
●

●

●
●

Chương trình giảng dạy về An toàn cho Trẻ em của Daniel Morcombe:
○ Các trường công lập, xem: FUSE (cần có mật khẩu eduMail trước khi tìm kiếmDaniel
Morcombe Child Chương trình giảng dạy về An toàn)
○ Các trường phi chính phủ, xem: Scootle
○ Phụ huynh, xem: Daniel Morcombe Chương trình giảng dạy về An toàn cho Trẻ em
Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh:
○ Bảo vệ
○ Trẻ em FIRST
Cảnh sát Victoria: Các Đội Điều tra Lạm dụng Tình dục và Lạm dụng Trẻ em (SOCIT)
Bộ Tư pháp và Quy chế của:
○ Không tiết lộ hành vi phạm tội
○ Không bảo vệ được hành vi phạm tội
○ Phạm tội chải chuốt

Cập nhật lần cuối: Ngày 27 tháng 2 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Chu kỳ đánh giá
Chính sách này được cập nhật lần cuối vào tháng 8 năm 2019 và dự kiến sẽ được xem xét lại vào
năm 2021.

Chính sách EPS - Bảo vệ trẻ em - Nghĩa vụ báo cáo

Phê duyệt tháng 8 năm 2019 - 2021

