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عنه السلوك القابل لإلبالغ مخططحول 

ألطفال وسوء ادعاءات إساءة معاملة إإلبالغ عن ا ؤسساتبعض الممن  عنه القابل لإلبالغسلوك للالفيكتوري  المخططيتطلب 
 األطفال والشباب. مفوضيةإلى  العاملين أو المتطوعين لديها التي تطالباألطفال  المتعلقةالسلوك 

األطفال.إساءة معاملة األطفال وسوء السلوك المرتبط بدعاءات إل ؤسساتستجابة المإإلى تحسين كيفية  المخططيهدف و

 في إطار المخطط:

  ن و المتطوعيأالعاملين باألطفال ضد  ةمعاملة األطفال وسوء السلوك المرتبطإساءة دعاءات إل المؤسساتيجب أن تستجيب
 لديها

 االدعاءاتعن  المفوضيةإبالغ  المؤسساتجب على ي

 والتحقيق فيها لإلدعاءات ؤسساتستجابة المإة على كيفي لمفوضيةتشرف ا

 مكتب التحقق من العاملين مع األطفالووالهيئات التنظيمية والشرطة  المؤسسات تتبادل (Working With Children 
Check )المعلومات. لمفوضيةوا 

لى عن تعيّ ي، ال يزال للشرطة. إذا شاركت الشرطة ا  بالغ عن أي سلوك قد يكون إجرامياإل المؤسساتعلى  ال يزال يتعيّن
 أن تقول الشرطة أنه ال بأس من البدء. فقط بعد، ولكن التحقيق ؤسساتالم

؟عنه السلوك القابل لإلبالغما هو نوع 

 لاطفاألالمتعلقة ب الجرائم الجنسية

  األطفالسوء السلوك الجنسي الذي ينطوي على

  األطفالالعنف الجسدي الذي ينطوي على

 لاطفألل را  كبي ا  أو نفسي عاطفيا   ا  أي سلوك يسبب ضرر

  ل.اطفلألإهمال كبير

.ا  عام 18أي شخص يقل عمره عن  األطفاليشمل 

لى موقع ع  عنه حول مخطط السلوك القابل لإلبالغإلى  وا، انتقلعنها لإلبالغ ةالقابللمزيد من المعلومات حول أنواع السلوك 
 المفوضية.

؟المخططمن ينطبق عليه 

التاليين العاملين في بعض المؤسسات:يمكن أن ينطبق المخطط على األشخاص 

 نيالموظف

 نيالمتطوع

 بعض المقاولين

 المكتب يمالك

 الدين رجال

 هيئة دينية. يموظف

على موقع المفوضية. المؤسساتإلى  وا، انتقلالتي تم تضمينها لمؤسساتلمزيد من المعلومات حول ا
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؟ؤسساتلتزامات المإما هي 

لتزامات بموجب المخطط. قد يكون رئيس المؤسسة:اإلعن تنفيذ  ا  يمسؤول قانون ؤسسةرئيس الميُعتبر 

 لرئيس التنفيذيا 

  الرئيسي المؤسسة مسؤول 

 فكتورياحكومة  لدائرة فيتابعة  لمؤسسة، إذا كانت االسكرتير. 

موجود في الخاص بذلك  النموذج، فيمكنهم ترشيح واحد. يذي أو مسؤول رئيسي أو ما يعادلهرئيس تنف المؤسسةإذا لم يكن لدى 
 لى موقع المفوضية.ع رئيس للمؤسسة  ترشيح

 رئيس المؤسسة إلى:يحتاج 

 تخاذ خطوات للحفاظ على سالمة األطفالإ 

 لديها طرق لتقديم شكوى أو ادعاء.ؤسسة تأكد من أن المال

للحصول على المساعدة. بالمفوضيةاتصل ، ؤسستكمن هو رئيس م ا  ذا لم تكن متأكدإ

القيام به؟ المؤسسةما الذي يجب على رئيس 

اإلخطار

 باالدعاء. معرفتكممن أيام عمل  3في غضون  المفوضيةخطار إ

التحقيق

  دعاءاإلالتحقيق في 

 التي تقوم بالتحقيقالمفوضية  ارخبإ

 .إدارة المخاطر على األطفال 

التحديث

باالدعاء. ممن علمك تقويميا   يوما   30مفصال  خالل  ا  تحديث لمفوضيةا إعطاء

النتائج

بعد ذلك ولماذا. ؤسسةماذا ستفعل المو، التحقيقنتائج  مفوضية عنال إخبار

.ة جنائيةمخالف يا  تقويمما  يو 30و أيام عمل ثالثة  في غضون قواعد اإلخطاررئيس المؤسسة بمتثال إعدم  يُعتبر

 على موقعنا. المؤسسةيمكن العثور على مزيد من المعلومات حول مسؤوليات رئيس 

أين يمكن الحصول على المساعدة

يمكنكم االتصال بالمفوضية عن طريق:
 :5281 8601 (03) الهاتف

 :البريد اإللكتروني contact@ccyp.vic.gov.au

 www.ccyp.vic.gov.auأيضا  العثور على مزيد من المعلومات على موقع المفوضية:  ميمكنك
واطلبوا   50 14 13إذا كنتم بحاجة إلى مترجم شفهي، فيرجى االتصال بخدمة الترجمة الكتابية والترجمة الشفهية على الرقم 

 .5281 8601 03منهم االتصال بمفوضية األطفال والشباب على الرقم 
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